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Zanafilla
1Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. 2 Toka ishte pa trajtë, e zbrazët

dhe errësirambulonte sipërfaqen e humnerës; dhe Fryma e Perëndisë flutur-
ontembi sipërfaqen e ujërave. 3Pastaj Perëndia tha: “Ubëftë drita!”. Dhe drita
u bë. 4Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë; dhe Perëndia e ndau dritën nga
errësira. 5 Dhe Perëndia e quajti dritën “ditë” dhe errësirën “natë”. Kështu
erdhi mbrëmja e pastaj erdhi mëngjesi: dita e parë. 6Pastaj Perëndia tha: “Le
të jetë një kupë qiellore mes ujërave, që t’i ndajë ujërat nga ujërat”. 7 Dhe
Perëndia krijoi kupën qiellore dhe ndau ujërat që ishin poshtë saj nga ujërat
që ishin sipër saj. Dhe kështu u bë. 8 Dhe Perëndia e quajti kupën qiellore
“qiell”. Kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi: dita e dytë. 9 Pastaj
Perëndia tha: “Ujërat që janë nën qiellin të grumbullohen në një vend të
vetëm dhe të shfaqet tera”. Dhe kështu u bë. 10 Dhe Perëndia e quajti terën
“tokë” dhe grumbullimin e ujërave “detë”. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë.
11 Pastaj Perëndia tha: “Të mbijë toka gjelbërimin, barërat të nxjerrin farë
dhe drurët frutore të japin në tokë një frut që të përmbajë farën e tij, secili
simbas llojit të tij”. Dhe kështu u bë. 12 Dhe toka prodhoi gjelbërim, barëra
që e bënin farën simbas llojit të tyre dhe drurë që mbanin fruta me farën e
tyre brenda, secili simbas llojit të vet. Dhe Perëndia e pa se kjo ishte mirë.
13Kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi; dita e tretë. 14Pastaj Perëndia
tha: “Të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata; dhe të
shërbejnë si shenja, për të dalluar stinët, ditët dhe vitet; 15dhe të shërbejnë si
ndriçuesnë kupënqiellore për të ndriçuar tokën”. Dhe kështuubë. 16Perëndia
krijoi pastaj dyndriçues tëmëdhenj: ndriçuesin emadhëpërqeverisjen editës
dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës; ai krijoi gjithashtu yjet. 17Dhe
Perëndia i vendosi në kupën qiellore për të ndriçuar tokën, 18për të qeverisur
ditën dhe natën dhe për ta ndarë dritën nga errësira. Dhe Perëndia e pa që kjo
ishtemirë. 19Kështu erdhimbrëmjadhe erdhimëngjesi: dita e katërt. 20Pastaj
Perëndia tha: “Tëmbushen ujëratnga një numër imadh qeniesh të gjalla dhe
të fluturojnë zogjtë lartmbi tokë nëpër hapësirën emadhe të kupës qiellore”.
21KështuPerëndiakrijoi kafshët emëdhaujoredhe të gjitha gjallesat që lëvizin
dhe që mbushin ujërat, secili simbas llojit të vet, e çdo shpend fluturues
simbas llojit të vet. DhePerëndia epa se kjo ishtemirë. 22DhePerëndia i bekoi
duke thënë: “Të jeni të frytshëm, shumëzoni dhe mbushni ujërat e deteve, e
zogjtë të shumëzohenmbi tokë”. 23Kështu erdhimbrëmja dhe pastajmëngjesi:
dita e pestë. 24 Pastaj Perëndia tha: “Të prodhojë toka qenie të gjalla sipas
llojit të tyre: kafshë, rrëshqanorë dhe bisha të tokës, simbas llojit të tyre”. Dhe
kështu u bë. 25Dhe Perëndia bëri egërsirat e tokës sipas llojit të tyre, kafshët
simbas llojit të tyre dhe të gjithë rrëshqanorët e tokës simbas llojit të tyre.
Dhe Perëndia e pa që kjo ishte mirë. 26Pastaj Perëndia tha: “Ta bëjmë njeriun
sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne, dhe të ushtrojë sundimin e
tijmbi peshqit e detit,mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët embi gjithë tokën,mbi
rrëshqanorët që zvarriten mbi dhe”. 27Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas
shëmbëlltyrës së vet, simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë;Ai krijoimashkullin e
femrën. 28Dhe Perëndia i bekoi; dhe Perëndiau tha atyre: “Të jeni të frytshëm
dhe shumëzohuni, mbushni tokën e nënshtrojeni, e sundoni mbi peshqit e
detit,mbi zogjtë e qiellit dhembi çdoqenie që lëvizmbi tokë”. 29DhePerëndia
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tha: “Ja unë po ju jap çdo bar që lëshon farëmbi sipërfaqen embarë tokës dhe
çdopemë të ketë fruta që përmbajnë farë; kjo do t’ju shërbejë si ushqim. 30Dhe
çdo kafshe të tokës, çdo zogu të qiellit dhe çdo gjëje që lëvizmbi tokë dhe ka në
vetvete një frymë jete, unë i jap çdo bar të gjelbër si ushqim”. Dhe kështu u
bë. 31Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë
mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi: dita e gjashtë.

2
1Kështu përfunduan qielli dhe toka si dhe tërë ushtria e tyre. 2Ndërkaq ditën

e shtatë Perëndia mbaroi veprën që kishte kryer dhe ditën e shtatë u çlodh
nga gjithë vepra që kishte kryer. 3 Dhe Perëndia bekoi ditën e shtatë dhe e
shenjtëroi, sepse atë ditë Perëndia u çlodh nga gjithë vepra që kishte krijuar
dhe kryer. 4Këto janë origjina e qiellit dhe e tokës kur u krijuan, ditën që Zoti
Perëndikrijoi tokëndheqiellin. 5Nukkishte endembi tokë asnjë shkurrëznë
fushë dhe asnjë bar nuk kishte mbirë ende në fushë, sepse Zoti Perëndi nuk
kishte hedhur asnjë shi mbi tokën dhe nuk ekzistonte njeriu për të punuar
tokën. 6Pornga tokangjitej një avull qëujiste tërë sipërfaqene tokës. 7Atëherë
Zoti Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës, i fryu në vrimat e hundës
një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie e gjallë. 8Pastaj Zoti Perëndimbolli
një kopsht në Eden, në lindje, dhe vendosi në të njeriun që kishte formuar.
9 Pastaj Zoti Perëndi bëri që të mbijnë nga toka lloj-lloj pemësh të këndshme
nga pamja dhe që jepnin fruta të mira për t’u ngrënë; në mes të kopshtit
gjendeshin edhe pema e jetës dhe pema e njohjes të sëmirës dhe të së keqes.
10Një lumëdilte ngaEdeni për të ujitur kopshtin dhendahej në katër rrjedha
uji. 11 Emri i lumit të parë është Pishon; është ai që rrethon tërë vendin e
Havilahut, ku ka flori; 12 dhe floriri i këtij vendi është i mirë; aty gjenden
gjithashtu bdeli dhe guri i oniksit. 13 Emri i lumit të dytë është Gihon, dhe
ai rrethon tërë vendin e Kushit. 14Emri i lumit të tretë është Tigri, dhe është
ai që rrjedh në lindje të Asirisë. Lumi i katërt është Eufrati. 15 Zoti Perëndi e
mori pranjeriundhe e futi në kopshtin e Edenit,meqëllimqë ta punonte dhe
ta ruante. 16Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriun duke i thënë: “Ha bile lirisht
nga çdo pemë e kopshtit; 17 por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe
të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj ke për të vdekur me siguri”.
18 Pastaj Zoti Perëndi tha: “Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do
t’i bëj një ndihmë që i leverdis”. 19 Dhe Zoti Perëndi formoi nga dheu tërë
kafshët e fushës dhe tërë zogjtë e qiellit dhe i çoi te njeriu për të parë si do
t’i quante; dhe sido që njeriu t’i quante qeniet e gjalla, ai do të ishte emri i
tyre. 20Dhe njeriu u vuri emra tërë bagëtisë, zogjve të qiellit dhe çdo kafshe
të fushave; por për njeriun nuk u gjend asnjë ndihmë e përshtatshme për të.
21 Atëherë Zoti Perëndi e futi në një gjumë të thellë njeriun, të cilin e zuri
gjumi; dhemori njëngabrinjët e tij dhe embyllimishinnëatë vend. 22Pastaj
Zoti Perëndime brinjën që i kishte hequr njeriut formoi një grua dhe e çoi te
njeriu. 23Dhenjeriu tha: “Kjo së fundi ështëkockaekockave tëmiadhemishi
i mishit tim. Ajo do të quhet grua sepse është nxjerrë nga burri”. 24Për këtë
arsye njeriu do të braktisë babanë dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me
gruan e tij, dhe do të jenë njëmish i vetëm. 25Dhe burri e gruaja e tij ishin që
të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj.

3
1Por gjarpri ishtemëdinakundër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi
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kishte krijuar, dhe i tha gruas: “A ka thënë me të vërtetë Perëndia: “Mos hani
nga të gjitha pemët e kopshtit?””. 2Dhe gruaja iu përgjegj gjarprit: “Nga fruti
i pemëve të kopshtit mund të hamë; 3 por nga fruti i pemës që është në mes
të kopshtit Perëndia ka thënë: “Mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të
vdisni””. 4Atëherë gjarpri i tha gruas: “Ju s’keni për të vdekur aspak; 5 por
Perëndia e di që ditën që do t’i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në
gjendje si Perëndia të njihni tëmirën dhe të keqen”. 6Dhe gruaja pa që pema
ishte e mirë për t’u ngrënë, që ishte e këndshme për sytë dhe që pema ishte i
dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë; dhe ajo mori nga fruti i saj, e hëngri
dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. 7 Atëherë
iu hapën sytë të dyve dhe e panë që ishin lakuriq; kështu ata qepën gjethe
fiku dhe bënë breza për t’u mbuluar. 8 Pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që
shëtiste në kopsht në flladin e ditës; dhe burri e gruaja e tij u fshehën nga
prania e Zotit Perëndimidis pemëve të kopshtit. 9Atëherë Zoti Perëndi thirri
njeriun dhe i tha: “Ku je?”. 10Ai u përgjigj: “Dëgjova zërin tënd në kopsht, dhe
pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheha”. 11 Dhe Perëndia i tha: “Kush
të tregoi se ishe lakuriq? Mos vallë ke ngrënë nga pema që unë të kisha
urdhëruar të mos haje?”. 12 Njeriu u përgjigj: “Gruaja që ti më vure pranë
më dha nga pema dhe unë e hëngra”. 13 Dhe Zoti Perëndi i tha gruas: “Pse
e bëre këtë?”. Gruaja u përgjigj: “Gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej
saj”. 14 Atëherë Zoti Perëndi i tha gjarprit: “Me qenë se bëre këtë gjë, qofsh
i mallkuar ndër gjithë kafshët dhe tërë bishat e fushave! Ti do të ecësh mbi
barkun tënd dhe do të hash pluhur gjithë ditët e jetës sate. 15Dhe unë do të
shtie armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj; fara e
saj do të shtypë kokën tënde, dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj”.
16Gruas i tha: “Unëdo të shumëzojnëmasë tëmadhevuajtjet e tuadhebarrët
e tua;mevuajtje do të lindësh fëmijë;dëshirat e tuado tëdrejtohenndaj burrit
tënd dhe ai do të sundojë mbi ty”. 17Pastaj i tha Adamit: “Me qenë se dëgjove
zërin e gruas sate dhe hëngre nga pema për të cilën të kisha urdhëruar duke
thënë: “Mos ha prej saj”, toka do të jetë e mallkuar për shkakun tënd, ti do
të 18Ajo do të prodhojë gjemba dhe bimë gjembore, dhe ti do të hash barin
e fushave; 19 do të hash bukën me djersën e ballit, deri sa të rikthehesh në
dhe sepse nga ai ke dalë; sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh”.
20Dhe burri i vuri gruas së tij emrin Evë, sepse ajo qe nëna e tërë të gjallëve.
21 Pastaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i
veshi. 22 Dhe Zoti Perëndi tha: “Ja, njeriu u bë si një prej nesh, sepse njeh
të mirën dhe të keqen. Dhe tani nuk duhet t’i lejohet të shtrijë dorën e tij
për të marrë edhe nga pema e jetës kështu që, duke ngrënë nga ajo, të jetojë
për gjithnjë”. 23Prandaj Zoti Perëndi e dëboi njeriun nga kopshti i Edenit, me
qëllim, që të punonte tokën nga e cila kishte dalë. 24Kështu ai e dëboi njeriun;
dhe vendosi në lindje të kopshtit të Edenit kerubinët që vërtisnin nga çdo anë
një shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës.

4
1 Por Adami njohu Evën, gruan e tij, e cila u ngjiz dhe lindi Kainin, dhe ai

tha: “Fitova një burrë nga Zoti”. 2Pastaj lindi Abeli, vëllai i tij. Dhe Abeli u bë
bari kopesh, ndërsa Kaini u bë punonjës i tokës. 3Me kalimin e kohës, Kaini i
bëri një ofertë frutash të tokës Zotit; 4por Abeli i ofroi edhe ai të parëlindurit
e kopesë së tij dhe yndyrën e tyre. Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij,
5por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë
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dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. 6Atëherë Zoti i tha Kainit: “Pse
je pezmatuar dhe pse fytyra jote është dëshpëruar? 7 Në rast se bën mirë a
nuk do të pranohesh? Por në qoftë se bën keq,mëkati po të ruan te porta dhe
dëshirat e tij drejtohen ndaj teje; por ti duhet ta sundosh”. 8DheKaini folime
të vëllanë, Abelin; kur u gjendën në fushë, Kaini u ngrit kundër vëllait të tij
Abelit dhe e vrau. 9Atëherë Zoti i tha Kainit: “Ku është vëllait yt Abeli?”. Ai
u përgjegj: “Nuk e di; mos jam unë rojtari i vëllait tim?”. 10 Zoti i tha: “Çfarë
ke bërë? Zëri i gjakut të vëllait tënd më vëngon nga toka. 11Dhe ti tani je më
i mallkuar se toka që hapi gojën për të marrë gjakun e vëllait tënd nga dora
jote. 12Kur të punosh tokën, ajo nuk do të të japë më prodhimet e saj, dhe ti
do të jesh një endacak dhe një ikanak mbi tokë”. 13Atëherë Kaini i tha Zotit;
“Ndëshkimi im është tepër i madh aq sa unë nuk mund ta duroj. 14 Ja, ti po
më dëbon sot nga faqja e këtij dheu dhe do të fshihem nga fytyra jote; dhe do
të bëhem endacak dhe ikanak nëpër botë dhe do të ndodhë që të më vrasë
kushdo që do të më gjejë”. 15Dhe Zoti i tha: “Prandaj, kushdo qoftë të vrasë
Kainin, do të dënohet shtatë herë”. Dhe Zoti vuri një shenjë mbi Kainin, me
qëllim që kushdo që ta gjente të mos e vriste. 16Atëherë Kaini u largua nga
prania e Zotit dhe banoi në vendin e quajtur Nod, në lindje të Edenit. 17Dhe
Kaini njohu të shoqen, e cila u ngjiz dhe lindi Enokun. Pastaj Kaini ndërtoi
një qytet, të cilit i vuri emrin Enok, emri i të birit. 18Dhe Enokut i lindi Iradi;
Iradit i lindiMehujaeli; Mehujaelit i lindiMethusaeli dheMathusaelit i lindi
Lameku. 19DheLamekumoridygra: emri injërës ishteAdadheemri i tjetrës
Cilah. 20 Dhe Ada lindi Jabalin, që ishte babai i atyre që banojnë nën çadra
dhe merren me rritjen e bagëtisë. 21 Por emri i të vëllait ishte Jubal, që ishte
babai i gjithë atyre që i binin qestes dhe flautit. 22Cilah lindi edhe ajo Tubal-
kainin, krijuesi i çfarëdo lloji veglash prej bronzi dhe hekuri, dhe motra e
Tubal-kainit qe Naama. 23 Pastaj Lameku u tha grave të tij: “Ada dhe Cilah,
dëgjoni zërin tim; gra të Lamekut, u vini re fjalëve të mia! Po, unë vrava një
njeri sepsemëplagosi, dhe një të ri sepsemë shkaktoi një irnim. 24Në rast se
do t’i merret hak Kainit shtatë herë, Lamekut do t’i merret hak shtatëdhjetë
herë shtatë”. 25Pastaj Adami njohu përsëri gruan e tij, që lindi një djalë dhe
e quajti Seth, sepse ajo tha: “Perëndia më dha një tjetër pasardhës në vend
të Abelit, që u vra nga Kaini”. 26Edhe Sethit i lindi një djalë, të cilin e quajti
Enosh. Atëherë filluan të kërkojnë emrin e Zotit.

5
1Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e

bëri të ngjashëmme Perëndinë. 2Ai i krijoi mashkull dhe femër, i bekoi dhe u
dha emrin njeri, ditën që u krijuan. 3Adami jetoi njëqind e tridhjetë vjet dhe
i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbëlltyrë të tij dhe e quajti Seth.
4Mbas lindjes së Sethit, Adami jetoi tetëqindvjet dhepati bij dhebija. 5Kështu
Adami jetoi gjithsej nëntëqind e tridhjetë vjet; pastaj vdiq. 6Sethi jetoi njëqind
e pesë vjet dhe i lindi Enoshi. 7 Pas lindjes së Enoshit, Sethi jetoi tetëqind
e shtatë vjet dhe pati bij e bija të tjerë. 8 Kështu tërë koha që Sethi jetoi qe
nëntëqind e dymbëdhjetë vjet; pastaj vdiq. 9Enoshi jetoi nëntëdhjetë vjet dhe i
lindiKenani. 10Mbas lindjes sëKenanit, Enoshi jetoi tetëqindepesëmbëdhjetë
vjet dhe pati bij e bija të tjerë. 11Kështu Enoshi jetoi gjithsej nëntëqind e pesë
vjet; pastaj vdiq. 12 Kenani jetoi shtatëdhjetë vjet dhe i lindi Mahalaleeli.
13Mbas lindjes së Mahalaleelit, Kenani jetoi tetëqind e dyzet vjet dhe pati bij
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e bija të tjerë. 14 Kështu Kenani jetoi gjithsej nëntëqind e dhjetë vjet; pastaj
vdiq. 15Mahalaleeli jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Jaredi. 16Mbas
lindjes së Jaredit, Mahalaleeli jetoi tetëqind e tridhjetë vjet dhe pati bij e bija
të tjerë. 17KështuMahalaleeli jetoi gjithsej tetëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet;
pastaj vdiq. 18 Jaredi jetoi njëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet dhe i lindi Enoku.
19Mbas lindjes së Enokut, Jaredi jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija të
tjerë. 20Kështu Jaredi jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet; pastaj
vdiq. 21Enoku jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindiMethuselahu. 22Mbas
lindjes të Methuselahut, Enoku eci me Perëndinë treqind vjet dhe pati bij
e bija të tjerë. 23 Kështu Enoku jetoi gjithsej treqind e gjashtëdhjetë e pesë
vjet. 24 Pra Enoku eci me Perëndinë, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e
mori me vete. 25Metuselahu jetoi njëqind e tetëdhjetë e shtatë vjet dhe i lindi
Lameku. 26Mbas lindjes së Lamekut,Metuselahu jetoi shtatëqind e tetëdhjetë
e dy vjet dhe i lindën bij e bija. 27KështuMetuselahu jetoi gjithsej nëntëqind e
gjashtëdhjetë e nëntë vjet; pastaj ai vdiq. 28Lameku jetoi njëqind e tetëdhjetë
e dy vjet dhe i lindi një bir; 29dhe i vuri emrin Noe, duke thënë: “Ky do të na
ngushëllojë përpunën tonë dhe përmundin e duarve tona, për shkak të tokës
qëZoti e kamallkuar”. 30Pasi solli nëkëtëbotëNoeun, Lameku jetoi pesëqind
e nëntëdhjetë e pesë vjet dhe i lindën bij e bija të tjerë. 31 Kështu Lameku
jetoi gjithsej shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë vjet, pastaj ai vdiq. 32Noeut,
në moshën pesëqind vjeç, i lindi Semi, Kami dhe Jafeti.

6
1 Kur njerëzit filluan të shumohen mbi faqen e dheut dhe u lindën atyre

vajza, 2 djemtë e Perëndisë panë që vajzat e njerëzve ishin të bukura, dhe
morën për gra të gjitha ato që i zgjodhën vetë. 3 Dhe Zoti tha: “Fryma im
nuk do të hahet gjithnjë me njeriun, sepse në shthurjen e tij ai nuk është
veçse mish; ditët e tij do të jenë, pra, njëqind e njëzet vjet”. 4Kishte gjigantë
mbi tokë në ato kohë, madje edhe më vonë, kur bijtë e Perëndisë iu afruan
bijave të njerëzve dhe këto u lindën atyre fëmijë. Ata janë heronjtë që jetuan
në kohët e lashtësisë, janë njerëzit e famshëm të këtyre kohëve. 5 Dhe tani
Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e
mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë.
6DheZoti upenduaqëkishte krijuarnjeriunmbi tokëdheubrengospërkëtë
nëzemër tëvet. 7KështuZoti tha: “Unëdo të shfarosnga faqjaedheutnjeriun
që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, te rrëshqanorët, te
zogjtë e qiellit, sepse pendohem që i kam krijuar”. 8 Por Noeu gjeti hir në
sytë e Zotit. 9Kjo është prejardhja e Noeut. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe
i patëmetë midis bashkëkohësve të tij. Noeu eci me Perëndinë. 10 Dhe Noeu
pati tre bij: Semin, Kamin dhe Jafetin. 11 Por toka ishte e korruptuar para
Perëndisë dhe plot e përplot me dhunë. 12 Tani Perëndia vështroi tokën dhe
ja, ajo ishte e prishur, sepse çdo mish i tokës kishte shthurur sjelljen e tij.
13Dhe Perëndia i tha Noeut: “Kamvendosur t’i jap fund çdomishi, sepse toka
për shkak të njerëzve është plot me dhunë; ja, unë do t’i zhduk bashkë me
tokën. 14 Bëj një arkë prej druri; bëje arkën me dhoma dhe lyeje me bitum
nga jashtë e nga brenda. 15 Por ti do ta ndërtosh në këtë mënyrë: gjatësia e
arkës do të jetë treqind kubitë, gjerësia pesëdhjetë dhe lartësia tridhjetë. 16Do
ta bësh arkën me një dritare dhe do ta mbarosh me një kubit mbulese nga
sipër; anash arkës do të vendosësh derën dhe do ta bëshme tre kate, pra me
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katin e poshtëm, të mesëm dhe të sipërm. 17Dhe ja, unë vet kam për të sjellë
përmbytjen e ujërave mbi tokë, për të shkatërruar nën qiellin çdo mish që ka
shenjë jete; çdo gjë që ndodhet mbi tokën ka për të vdekur. 18 Por unë do
të caktoj besëlidhjen time me ty dhe ti do të futesh në arkën: ti, fëmijët e tu,
gruaja jote dhe gratë e bijve të tu. 19 Dhe nga çdo gjë që jeton prej çdo lloj
mishi fut në arkë dy nga çdo lloj, për t’i ruajtur me vete gjallë bashkë me
ty; dhe të jenë mashkull dhe femër. 20Nga zogjtë, nga bagëtia dhe të gjithë
rrëshqanorët e tokës simbas llojit të tyre, dy nga çdo lloj do të vijnë te ti, që
të ruhen gjallë. 21Dhe merr për vete nga çdo ushqim që hahet, grumbulloje
dhe ruaje, nëmënyrë që të shërbejë si ushqimpër ty dhepër ata”. 22DheNoeu
veproi ashtu, bëri pikërisht të gjitha ato që Perëndia i kishte urdhëruar.

7
1 Atëherë Zoti i tha Noeut: “Hyrë në arkë bashkë me tërë familjen tënde,

sepse pashë se je i drejtë para meje në këtë brez. 2 Nga çdo lloj kafshe të
pastërmerr shtatë çifte,meshkuj e femra, si dhe nga kafshët jo të pastra një
çift,mashkull dhe femër; 3edhe nga zogjtë e qiellitmerr shtatë çifte,meshkuj
e femra, për të ruajtur gjallë farën e tyre mbi faqen e tërë dheut; 4 sepse
mbas shtatë ditëve do të bëj që të bjerë shimbi tokë për dyzet ditë e dyzet net
me rradhë, dhe do të shfaros nga faqja e dheut tërë qeniet e gjalla që kam
krijuar”. 5Dhe Noeu bëri pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti. 6Noeu
ishte gjashtëqind vjeç kurmbi tokë ndodhi përmbytja e ujërave. 7KështuNoeu
u fut në arkë bashkë me bijtë e tij, me të shoqen dhe me gratë e bijve të tij,
për shkak të ujërave të përmbytjes. 8Nga kafshët e pastra dhe nga kafshët jo të
pastra, nga zogjtë e nga të gjitha llojet që zvarritenmbi tokë, 9erdhën dy nga
dy para Noeut, në arkë, një mashkull e një femër, ashtu si e kishte porositur
Perëndia atë. 10Në fund të shtatë ditëve, ujërat e përmbytjes mbuluan tokën.
11 Në vitin e gjashtëqindtë të jetës së Noeut, në muajin e dytë dhe në ditën
e shtatëmbëdhjetë të muajit, në atë ditë tërë burimet e humnerës së madhe
shpërthyen dhe kataraktet e qiellit u hapën. 12Dhe ra shi mbi tokë për dyzet
ditë dhe dyzet net. 13 Po atë ditë hynë në arkë Noeu dhe bijtë e tij Semi,
Kami dhe Jafeti, gruaja e Noeut si dhe tri gratë e bijve të tij me ta; 14 ata
dhe të gjitha bishat simbas llojit, tërë bagëtia simbas llojit të saj, të gjithë
rrëshqanorët që zvarriten mbi tokën simbas llojit të tyre, tërë zogjtë simbas
llojit të tyre, tërë zogjtë e çfarëdo lloji. 15 Ata erdhën te Noeu në arkë, dy
nga dy, prej çdo mishi që ka frymë jete; 16 hynë, mashkull e femër, nga çdo
mish, ashtu si Perëndia e kishte porositur Noeun; pastaj Zoti i mbylli brenda.
17Dhe përmbytja ra mbi tokë për dyzet ditë me radhë; dhe ujërat u rritën dhe
e ngritën arkën lart mbi tokë. 18 Ujërat u shtuan dhe u rritën shumë mbi
tokë, arka pluskontembi sipërfaqen e ujërave. 19Dhe ujërat u shtuanme forcë
të madhe mbi tokë; të gjitha malet e larta që ndodheshin nën tërë qiellin
u mbuluan. 20 Ujërat u ngritën pesëmbëdhjetë kubitë mbi to; dhe malet u
mbuluan prej tyre. 21Kështu u shuan të gjitha llojet e mishit që lëvizninmbi
tokë: zogjtë, bagëtia, bishat, rrëshqanorët e çdo lloji që zvarriteshin mbi tokë
dhe tërënjerëzit. 22Vdiqçdogjëqë ishtembi tokëne thatëdheqëkishte frymë
jete në vrimat e hundës. 23Dhe të gjitha gjallesat që ishin mbi faqen e dheut
u shfarosën: duke filluar nga njeriu deri te bagëtia, te gjarpërinjtë dhe zogjtë
e qiellit; ato u shfarosën nga toka dhe shpëtoi vetëm Noeu bashkë me ata që
ishinme të në arkë. 24Dheujëratmbuluan tokënpërnjëqind e pesëdhjetë ditë.
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8
1Pastaj Perëndisë iukujtuaNoeu, të gjitha gjallesat dhe tërëbagëtiaqë ishte

me të në arkë; dhe Perëndia bëri që të fryjë një erë mbi tokë dhe ujërat e ulën
lartësinë e tyre. 2Burimet e humnerës dhe kataraktet e qiellit u mbyllën dhe
shiu nga qielli pushoi. 3 Dhe ujërat vazhduan të tërhiqeshin nga toka; dhe
mbas njëqind e pesëdhjetë ditësh ishin pakësuar. 4Në muajin e shtatë, ditën
e shtatëmbëdhjetë të muajit, arka u ndal në malet e Araratit. 5 Dhe ujërat
vazhduan të pakësohen deri në muajin e dhjetë. Në muajin e dhjetë, ditën
e parë tëmuajit, u dukënmajat emaleve. 6Kështu,mbas dyzet ditësh, ndodhi
që Noeu hapi dritaren që kishte bërë në arkë, 7 dhe nisi jashtë korbin, që
vazhdoi të shkojë para dhe prapa, deri sa u thanë ujërat mbi tokë. 8 Pastaj
lëshoi pëllumbin për të parë në se ujërat ishin pakësuarmbi sipërfaqen e tokës.
9Por pëllumbi nuk gjeti dot vendin ku të mbështeste këmbën e tij dhe u kthye
përsëri në arkë, sepse kishte ende ujëra mbi sipërfaqen e tërë tokës; dhe ai
shtriu dorën, e kapi dhe e tërhoqi brenda arkës. 10 Priti atëherë shtatë ditë
të tjera, pastaj e dërgoi përsëri pëllumbin jashtë arkës. 11Dhe pëllumbi u kthye
tek ai aty ngambrëmja; dhe ja, ai kishte në sqep një gjethe ulliri të këputur, të
njomë; kështu Noeu kuptoi se ujërat ishin tërhequr nga toka. 12Atëherë priti
shtatë ditë të tjera, pastaj e lëshoi jashtë pëllumbin, por ky nuk u kthyemë tek
ai. 13Nëvitin e gjashtëqindenjëtë tëNoeut, gjatëmuajit të parë,nëditëneparë
të muajit, ujërat ishin tharë mbi tokë; dhe Noeu e zbuloi arkën, vështroi dhe
ja që sipërfaqja e tokës ishte e thatë. 14Dhe kështu në muajin e dytë, në ditën
e njëzet e shtatë të tij, toka ishte e thatë. 15Atëherë Perëndia i foli Noeut, duke
thënë: 16 “Dil nga arka ti, gruaja jote, bijtë e tu dhe gratë e bijve të tu bashkë
me ty. 17Nxirr me vete tërë kafshët që janë bashkë me ty, të çdomishi që të
jenë: zogj, bagëti dhe tërë rrëshqanorët që zvarritenmbi tokë,me qëllim që të
rriten shumëmbi tokëdhe të jenëpjellorëe të shumohenmbi tokë”. 18Kështu
Noeu doli me bijtë e tij, me gruan e tij dhe me gratë e bijve të tij. 19Të gjitha
kafshët, të gjithë rrëshqanorët, të gjithë zogjtë, gjthçka lëvizmbi tokë, simbas
familjeve të tyre, dolën nga arka. 20Atëherë Noeu ndërtoi një altar për Zotin,
moringa çdo lloj kafshëshdhezogjsh tëpastërdheofroiflimbi altarin. 21Dhe
Zoti ndjeu një erë të këndshme dhe ai tha në zemër të vet: “Unë nuk do ta
mallkojmë tokën për shkak të njeriut, sepse synimet e zemrës së njeriut janë
të këqija qysh në fëmijërinë e tij; dhe nuk do të godas më çdo gjallesë, siç kam
bërë. 22Deri sa të jetë toka, nuk do të pushojnë kurrë së ekzistuari mbjellja
dhe korrja, të ftohtit dhe të nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata.

9
1 Pastaj Perëndia bekoi Noeun dhe bijtë e tij dhe u tha atyre: “Qofshi

frytdhënës, shumëzoheni dhe mbusheni tokën. 2 Dhe frika dhe tmerri juaj
do të ushtrohetmbi të gjitha kafshët e tokës,mbi të gjithë zogjtë e qiellit, mbi
gjithçkaqë lëvizmbi tokë, si edhembi të gjithëpeshqit edetit. Ata janë lënënë
pushtetin tuaj. 3Çdo gjë që lëviz dhe ka jetë do t’ju shërbejë si ushqim; unë ju
jap tërë këto gjëra; ju jap edhe barin e gjelbër; 4por nuk do ta hanimishinme
gjallërinë e tij, domethënë me gjakun e tij. 5Unë do të kërkoj sigurisht llogari
për gjakun e jetëve tuaja dhe këtë do t’ia kërkoj çdo kafshe dhe njeriu. Do t’i
kërkoj llogari për jetën e njeriut dorës së çdo vëllai të njeriut. 6Cilido që derdh
gjakun e një njeriu, gjaku i tij do të derdhet nga një njeri, sepse Perëndia e
ka krijuar njeriun simbas shëmbëlltyrës së tij. 7 Ju, pra, jini frytdhënës dhe
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shumëzohuni; rrituni me të madhe në tokë dhe shumohuni në të”. 8 Pastaj
Perëndia u foli Noeut dhe bijve të tij që ishin bashkë me të, duke thënë: 9 “Sa
për mua, unë caktoj besëlidhjen time me ju dhe me brezin që vjen pas jush,
10 dhe me gjithë gjallesat që janë me ju: zogj, bagëti dhe tërë kafshët e tokës
që janëme ju, duke filluar nga tërë ata që kanë dalë nga arka dhe deri te tërë
kafshët e tokës. 11Unë e caktoj besëlidhjen timeme ju: asnjë llojmishi nuk do
të shfaroset më nga ujërat e përmbytjes, dhe nuk do të ketë më përmbytje për
të shkatërruar tokën”. 12 Pastaj Perëndia tha: “Kjo është shenja e besëlidhjes
që unë përfundoj midis meje dhe jush, me të gjitha qeniet e gjalla që janë
me ju, me të gjithë brezat e ardhshëm. 13 Unë e vendos ylberin tim në një
re, dhe do të shërbejë si shenjë për besëlidhjen e përfunduar midis meje dhe
tokës. 14Dhe kur të sjell re mbi tokën, do të ndodhë që harku të shfaqet në
retë; 15 dhe unë do të kujtohem për besëlidhjen time midis meje dhe jush si
dhe me çdo gjallesë të çfarëdo lloji mishi, dhe ujërat nuk do të shndërrohen
më në një përmbytje për të shkatërruar çfarëdo lloj mishi. 16Harku, pra, do të
ndodhet në retë dhe unë do ta shikoj për të kujtuar besëlidhjen e përjetshme
midis Perëndisëdhe çdo gjallese të çfarëdomishi qëndodhetmbi tokë”. 17Dhe
Perëndia i thaNoeut: “Kjoështë shenja ebesëlidhjesqëunëkamcaktuarmidis
meje dhe çfarëdomishi që është mbi tokë”. 18Dhe bijtë e Noeut që dolën nga
arka qenë Semi, Kami dhe Jafeti; Kami është babai i Kanaanit. 19 Këta janë
tre bijtë e Noeut, dhe ata populluan tërë tokën. 20Më vonë Noeu, që ishte
bujk, filloi të mbjellë një vresht; 21 dhe piu verë e u deh, dhe u zhvesh në
mes të çadrës së tij. 22 Dhe Kami, i ati i Kanaanit, pa babanë e tij lakuriq
dhe vajti t’ua thotë vëllezërve të tij që ndodheshin jashtë. 23 Por Semi dhe
Jafeti muarrën një mantel, e hodhën mbi shpatullat e tyre dhe, duke ecur
së prapthi, mbuluan lakuriqësinë e babait të tyre; dhe, me qënë se fytyrat
e tyre ishin kthyer nga ana tjetër, ata nuk e panë lakuriqësinë e babait të
tyre. 24Kur Noeu u zgjua nga dehja e tij, mësoi atë që i kishte bërë i biri më i
vogël, dhe tha: 25 “I mallkuar qoftë Kanaani! Ai qoftë shërbyesi i shërbëtorëve
të vëllezërve të tij!”. 26 Pastaj tha: “I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Semit, dhe
Kanaani të jetë shërbëtori i tij. 27Perëndia ta rritë Jafetin dhe ky të banojë në
çadrat e Semit; Kanaani qoftë shërbyesi i tij!”. 28Mbas përmbytjes, Noeu jetoi
treqind e pesëdhjetë vjet. 29KështuNoeu jetoi gjithsejt nëntëqind e pesëdhjetë
vjet; pastaj vdiq.

10
1 Këta janë pasardhësit e bijve të Noeut: Semit, Kamit dhe Jafetit; mbas

përmbytjes, atyre u lindën fëmijë. 2 Jafeti pati si bij: Gomerin, Magogun,
Madainin, Javanin, Tubalin, Meshekun dhe Tirasin. 3 Bijtë e Gomerit
qenë: Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu. 4 Bijtë e Javanit qenë: Elishami,
Tarshishi, Kitimi dhe Dodanimi. 5 Prej tyre rrjedhin popujt e shpërndarë
në ishujt e kombeve, në vendet e tyre të ndryshme, secili simbas gjuhës së
vet, simbas familjeve të tyre dhe kombeve të tyre. 6 Bijtë e Kamit qenë:
Kushi, Mitsraimi, Puti dhe Kanaani. 7 Bijtë e Kushit qenë: Seba, Havilahu,
Sabtahu, Raamahu dhe Sabtekahu; dhe bijtë e Raamahut qenë: Sheba dhe
Dedani. 8 Kushit i lindi Nimrodi, që filloi të jetë një njeri i fuqishëm mbi
tokë. 9Ai qe një gjahtar i fuqishëm para Zotit; prandaj thuhet: “Si Nimrodi,
gjahtari i fuqishëm para Zotit”. 10 Dhe fillimi i mbretërimit të tij qe Babeli,
Ereku, Akadi dhe Kalmehu në vendin e Shinarit. 11 Nga ky vend shkoi
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në Asiri dhe ndërtoi Ninivën, Rehoboth-Irin dhe Kalahun; 12midis Ninivës
dhe Kalahut ndërtoi Resenin (që është qyteti i madh). 13Mitsraimit i lindën
Ludimët, Ananimët, Lehabimët, Nuftuhimët, 14 Pathrusimët, Kasluhimët
(prej të cilëve dolën Filistejtë) dhe Kaftorimët. 15 Kanaanit i lindi Sidoni, i
parëlinduri i tij, dhe Heti, 16 dhe Gebusejtë, Amorejtë, Girgasejtë, 17Hivejtë,
Arkejtë, Sinejtë, 18 Arvadejtë, Cemarejtë dhe Hamathejtë. Pastaj familjet e
Kanaanëve u shpërndanë. 19Dhe kufijtë e Kanaanëve shkuan nga Sidoni, në
drejtim tëGerarit, deri nëGaza; dhenë drejtim të Sodomës,Gomorës,Admës
dhe Ceboimoit deri në Lesha. 20 Këta janë bijtë e Kamit, simbas familjeve
të tyre, simbas gjuhëve të tyre, në vendet e tyre, në kombet e tyre. 21 Edhe
Semit, babai i të gjithë fëmijëve të Eberit dhe vëlla madhor i Jafetit, i lindën
bij. 22Bijtë e Semit qenë: Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami. 23Bijtë
eAramitqenë: Uzi,Huli, Getheri dheMashi. 24NgaArpakshadi lindi Shelahu
dhe nga Shelahu Eberi. 25 Eberit i lindën dy bij; emri i njërit prej tyre ishte
Peleg, sepse në ditët e tij toka u nda, dhe emri i të vëllait ishte Joktan. 26Nga
Joktani lindën Almodadi, Shelefi, Hatsarmavethi dhe Jerahu, 27Hadorami,
Uzali, Diklahu, 28Obali, Abimaeli, Sheba, 29Ofiri, Havilahu dhe Jobabi. Tërë
këta qenë bij të Joktanit. 30Dhe vendbanimi i tyre qemali lindor, ngaMesha
deri në Sefar. 31 Këta janë bijtë e Semit, simbas familjeve të tyre, simbas
gjuhëve të tyre, në vendet e tyre simbas kombëve të tyre. 32Këto janë familjet
e bijve tëNoeut, simbasbrezave të tyre, në kombet e tyre; dheprej tyre dolën
kombet që u shpërndanë në tokëmbas përmbytjes.

11
1 Por tërë toka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të njëjtat fjalë. 2 Dhe

ndodhi që, ndërsa po zhvendoseshin në drejtim të jugut, ata gjetën një fushë
në vendin e Shinarit dhe u vendosën atje. 3Dhe i thanë njëri tjetrit: “Oburra,
të bëjmë tulla dhe t’i pjekimme zjarr!”. Dhe përdorën tulla në vend të gurëve
dhe bitum në vend të llaçit. 4Dhe thanë: “O burra, të ndërtojmë për vete një
qytet dhe një kullëmaja e së cilës të arrijë deri në qiell, dhe t’i bëjmë një emër
vetes që të mos shpërndahemi mbi faqen e tërë dheut”. 5 Por Zoti zbriti për
të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njerëzve ishin duke ndërtuar. 6Dhe Zoti
tha: “Ja, ata janë një popull i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë; dhe
kjo është ajo që ata filluan të bëjnë; tani asgjë nuk ka për t’i penguar ata të
përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë. 7 O burra, të zbresim pra atje
poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre, në mënyrë që njëri të mos kuptojë
të folurën e tjetrit”. 8 Kështu Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe
ata pushuan së ndërtuari qytetin. 9Prandaj këtij vendi iu dha emri i Babelit,
sepse Zoti aty ngatërroi gjuhën e tërë dheut dhe i shpërndaumbi tërë faqen e
dheut. 10Këta janë pasardhësit e Semit. Në moshën njëqind vjeç Semit i lindi
Arpakshadi, pikërisht dy vjet pas përmbytjes. 11Mbas lindjes të Arpakshadit,
Semi jetoi pesëqind vjet dhe i lindën bij dhe bija. 12Arpakshadi jetoi tridhjetë
e pesë vjet dhe i lindi Shelahu. 13Mbas lindjes së Shelahut, Arpakshadi jetoi
katërqind e tre vjet dhe i lindën bij dhe bija. 14 Shelahu jetoi tridhjetë vjet
dhe i lindi Eberi. 15Mbas lindjes së Eberit, Shelahu jetoi katërqind e tre vjet
dhe i lindën bij dhe bija. 16Eberi jetoi tridhjetë e katër vjet dhe lindi Pelegu.
17Mbas lindjes së Pelegut, Eberi jetoi katërqind e tridhjetë vjet dhe i lindënbij
dhe bija. 18Pelegu jetoi tridhjetë vjet dhe i lindi Reu. 19Mbas lindjes të Reut,
Pelegu jetoi dyqind e nëntë vjet dhe i lindën bij dhe bija. 20Reu jetoi tridhjetë
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e dy vjet dhe i lindi Serugu. 21Mbas lindjes të Serugut, Reu jetoi dyqind e
shtatë vjet dhe i lindën bij dhe bija. 22 Serugu jetoi tridhjetë vjet dhe i lindi
Nahori; 23mbas lindjes së Nahorit, Serugu jetoi dyqind vjet dhe i lindën bij
dhe bija. 24Nahori jetoi njëzet e nëntë vjet dhe i lindi Terahu; 25mbas lindjes
sëTerahut, Nahori jetoi njëqind enëntëmbëdhjetëvjet dhe i lindënbij dhebija.
26Terahu jetoi shtatëdhjetëvjetdhe i lindiAbrami,NahoridheHarani. 27Këta
janë pasardhësit e Terahut. Terahut i lindi Abrami, Nahori dhe Harani; dhe
Haranit i lindi Loti. 28 Harani vdiq në prani të Terahut, babait të tij, në
vendlindjen e tij, në Ur të Kaldeasve. 29Dhe Abrami dhe Nahori morën gra:
emri i gruas së Abramit ishte Saraj dhe emri i gruas së Nahorit ishteMilkah,
e bija e Haranit, i ati i Milkahut dhe i ati i Iskahut. 30Por Saraj ishte shterpë,
nuk kishte fëmijë. 31 Pastaj Terahu mori të birin Abram dhe Lotin, të birin
e Haranit, domethënë djali i të birit, dhe Sarajn nusen e tij, gruaja e djalit
të tij Abram, dhe dolën bashkë nga Ur i Kaldeasve për të vajtur në vendin
e Kanaanëve; por kur arritën në Haran, ata u vendosën aty. 32 Terahu jetoi
dyqind e pesë vjet, pastaj Terahu vdiq në Haran.

12
1Por Zoti i tha Abramit: “Largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga

shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që do të të tregoj. 2Unë prej teje do
tëbëjnjëkombtëmadh, do të tëbekojdhedo tabëj tëmadhemrin tënd,dhe ti
do të jeshnjëbekim. 3Dheunëdo tëbekoj të gjithë ataqëdo të tëbekojnëdhe
do tëmallkoj ata që do të tëmallkojnë, te ti do të jenë të bekuara tërë familjet
e tokës”. 4Atëherë Abrami u nis siç i kishte thënë Zoti dhe Loti shkoi me të.
Abrami ishte shtatëdhjetë e pesë vjeç kur u nis nga Harani. 5 Dhe Abrami
mori me vete Sarajn, gruan e tij, dhe Lotin, birin e të vëllait, dhe të gjithë
pasurinë që kishin grumbulluar dhe personat që kishin blerë nëHaran, dhe
u nisën për të vajtur në vendin e Kanaanëve. Kështu ata arritën në vendin
e Kanaanit. 6Abrami e kapërceu vendin deri te lokaliteti i Sikemit, deri tek
lisi i Morehut. Në atë kohë ndodheshin në atë vend Kanaanejtë. 7Atëherë u
shfaq Zoti përpara Abramit dhe i tha: “Unë do t’ja jap këtë vend pasardhësve
të tu”. Atëherë Abrami i ndërtoi aty një altar Zotit që i ishte shfaqur. 8 Së
këtejmiu zhvendos drejtmalit në lindje të Bethelit dhe ngriti çadrat e tij, duke
pasur Bethelin në jug dhe Ainë në lindje; dhe ndërtoi aty një altar kushtuar
Zotit dhe i bëri thirrje emrit të Zotit. 9Pastaj Abrami filloi një udhëtim, duke
vazhduar të zhvendosetnëdrejtimtëNegevit. 10Pornëvendpati zibukedhe
Abrami zbriti në Egjipt për të banuar, sepse në vendin e tij ishte zi e madhe
buke. 11Por ndodhi që kur po hynin në Egjypt ai i tha Sarajt, gruas së tij: “Ja,
unë edi që ti je një grua epashme; 12dhekështukurEgjiptasit do të të shohin,
kanë për të thënë: “Kjo është gruaja e tij”; do tëmë vrasinmua, por do të lënë
të gjallë ty. 13Të lutemthuaj që jemotra ime,meqëllimqëmua tëmë trajtojnë
mirë për shkakun tënd, dhe jeta ime të shpëtojë për hirin tënd”. 14 Në fakt
kur Abrami arriti në Egjipt, Egjiptasit panë që gruaja ishte shumë e bukur.
15E panë edhe oficerët e Faraonit dhe e lavdëruan para Faraonit; dhe gruan e
çuan në shtëpinë e Faraonit. 16Dhe ai e trajtoi mirë Abramin për shkak të saj.
KështuAbramit i dhanëdele, buaj, gomarë, shërbyes, shërbyese, gomarica dhe
deve. 17Por Zoti e goditi Faraonin dhe shtëpinë e tij me fatkeqësira të mëdha
për shkak të Sarajt, gruas sëAbramit. 18Atëherë Faraoni thirri Abramindhe i
tha: “Ç’mëbëre? Psenukmë theqë ajo ishte gruaja jote? Psemë the: 19 “Éshtë
motra ime”? Kësisoj unë e mora sikur të ishte gruaja ime. Ja, pra, ku është



Zanafilla 12:20 11 Zanafilla 14:8

gruaja jote;merremevetedhenisu!”. 20Pastaj Faraoniudhaurdhërnjerëzve
të tij lidhurme Abramin, dhe këta e nisën atë, gruan e tij dhe gjithçka kishte.

13
1Abrami, pra, u rikthye nga Egjipti në drejtim tëNegevit bashkëme gruan

dhe gjithçka zotëronte. Dhe Loti ishte bashkë me të. 2 Abrami ishte shumë
i pasur me bagëti, argjend dhe ar. 3 Nga Negevi ai vazhdoi udhëtimin e tij
deri në Bethel, në vendin ku më parë ndodhej çadra e tij, midis Bethelit dhe
Ait, 4 në vendin e altarit që kishte ndërtuar në krye, dhe aty Abrami i bëri
thirrje emrit të Zotit. 5 Edhe Loti, që udhëtonte bashkë me Abramin, kishte
kope bagëtish dhe çadra. 6 Dhe vendi nuk ishte në gjendje t’i mbante, po
të banonin bashkë, sepse pasuritë e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund
të qëndronin bashkë. 7 Lindi kështu një mosmarrëveshje midis barinjve të
bagëtisë së Abramit dhe barinjve të bagëtisë së Lotit. Në atë kohë banonin
në këtë vend Kananejtë dhe Perezejtë. 8Dhe kështu Abrami i tha Lotit: “Nuk
duhet të ketë mosmarrëveshje midis teje dhe meje, as midis barinjve të mi
dhe barinjve të tu, sepse jemi vëllezër. 9 A nuk është vallë tërë vendi para
teje? Ndahu nga unë! Në rast se ti shkon majtas, unë kam për të vajtur
djathtas; dhe në qoftë se ti shkon djathtas, unë kam për të vajtur majtas”.
10Atëherë Loti ngriti sytë dhe pa tërë fushën e Jordanit. Para se Zoti të kishte
shkatërruar Sodomën dhe Gomorën, ajo ishte e tëra e ujitur deri në Coar, si
kopshti i Zotit, si vendi i Egjiptit. 11Kështu Loti zgjodhi për vete tërë fushën
e Jordanit dhe filloi t’izhvendosë drejt lindjes çadrat e veta: Kështu u ndanë
njëri nga tjetri. 12 Abrami banoi në vendin e Kanaanit dhe Loti në qytetet
e fushës, duke arritur të ngrejë çadrat e tij deri në Sodomë. 13 Por njerëzit e
Sodomës ishin shumë të korruptuar dhe mëkatarë ndaj Zotit. 14 Dhe Zoti i
tha Abramit, mbas ndarjes së Lotit prej tij: “Ço tani sytë e tu dhe shiko nga
vendi ku je drejt veriut e jugut; drejt lindjes dhe perëndimit. 15 Tërë vendin
që sheh, unëdo të ta jap ty dhepasardhësve të tu, për gjithnjë. 16Dhedo t’i bëj
pasardhësit e tu si pluhurin e tokës; prandaj në se dikush mund të llogarisë
pluhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu. 17 Çohu në
këmbë,bjeri rreth eqarkvendit, sepseunëdo të ta jap ty”. 18AtëherëAbrami i
ngriti çadrate tij dhevajti tëbanojënë liset eMamres, qëndodhennëHebron;
dhe aty ndërtoi një altar kushtuar Zotit.

14
1 Por ndodhi në kohën e Amrafelit, mbret i Shinarit, e Ariokut, mbret i

Elasarit e Kedorlaomerit, mbret i Elamit dhe i Tidealit, mbret i kombeve,
2 që ata i bënë luftë Beraut, mbret i Sodomës, Birshës, mbret i Gomorës,
Shinabit, mbret i Admahut, Shemeberit, mbret i Ceboimit dhe mbretit të
Belës (qëështëCoari). 3Tërëkëta të funditugrumbulluannë luginëneSidimit
(që është Deti i Kripur). 4 Për dymbëdhjetë vjet ata qenë të nënshtruar nga
Kedorlaomeri, por vitin e trembëdhjetë ngritën krye. 5Vitin e katërmbëdhjetë
Kedorlaomeri dhe mbretërit që ishin me të erdhën bashkë me të dhe i
shpërndanë gjigantët në Ashterot-Karnaim, Zuzimët në Ham, Emimët në
Shaveh-Kiriataim 6 dhe Horejtë në malet e tyre të Seirit deri në El-Paran,
që ndodhet pranë shkretëtirës. 7 Pastaj u kthyen pas dhe erdhën në En-
Mishpat (që është Kadeshi), plaçkitën tërë territorin e Amalekitëve si dhe
të Amorejve që banonin në Hatsacon-Tamar. 8 Atëherë mbreti i Sodomës,
mbreti iGomorës,mbreti iAdmahut,mbreti i Ceboimit dhembreti i Belës (që
është Coari) dolën dhe u rreshtuan në luftë kundër tyre, në luginën e Sidimit;
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9kundërKedorlaomerit mbret i Elamit, Tidealit mbret i kombeve, Amrafelit
mbret i Shinarit dhe Ariokut mbret i Elasarit; katër mbretër kundër pesë.
10 Por lugina e Sidimit ishte plot me puse bitumi; dhe mbretërit e Sodomës
dhe të Gomorës ua mbathën këmbëve dhe ranë brënda tyre; dhe ata që
shpëtuan, shkuan në mal. 11Dhe kështu fituesit shtinë në dorë tërë pasuritë
e Sodomës dhe të Gomorës dhe tërë ushqimet e tyre, dhe ikën. 12 Morën
me vete edhe Lotin, djali i vëllait të Abramit, bashkë me pasurinë e tij, dhe
ikën. Loti banonte në Sodomë. 13 Por njëri nga të ikurit erdhi dhe ia tha
Abram Hebreut, që banonte në lisat e Mamres, Amoreosit, vëlla i Eshkollit
dhe vëlla i Anerit, që kishin lidhur aleancëmeAbramin. 14KurAbramimësoi
se vëllai i tij ishte zënë rob, ai armatosi njerëzit e stërvitur, shërbyes të lindur
në shtëpinë e tij, gjithsej treqind e tetëmbëdhjetë veta dhe i ndoqi mbretërit
deri në Dan. 15 Ai i ndau forcat e tij kundër tyre natën, dhe me shërbyesit e
tij i sulmoi dhe i ndoqi deri në Hobah, që ndodhet në të majtë të Damaskut.
16Kështu ai rimori tërë pasurinë dhe solli me vete edhe Lotin, të vëllanë, dhe
tërë pasurinë e tij, si edhe gratë dhe popullin. 17 Mbas kthimit të tij nga
disfata e Kedorlaomerit dhe të mbretërve që ishin me të, mbreti i Sodomës
vajti ta presë në luginën e Shavehut (që është Lugina e mbretit). 18Atëherë
Melkisedeku, mbret i Salemit, i shpuri bukë dhe verë. Ai ishte prift i Shumë
të Lartit Perëndi. 19Dhe bekoi Abramin, duke thënë: “Qoftë i bekuar Abrami
nga Shumë i Larti Perëndi, sundimtar i qiejve dhe i tokës! 20Qoftë i bekuar
Shumë i Larti Perëndi, që të ka dhënë në dorë armiqtë e tu!”. Dhe Abrami i
dha një të dhjetën e çdo gjëje. 21Pastaj mbreti i Sodomës i tha Abramit: “Nëm
personat dhe merr për vete pasuritë”. 22 Por Abrami iu përgjegj mbretit të
Sodomës: “Unë kamngritur dorën time drejt Zotit, Perëndisë Shumë të Lartë,
zotërues i qiejve dhe i tokës, 23që nuk do të merrja asgjë nga ajo që të përket,
as edhe një fije apo një lidhëse këpucësh,me qëllim që ti të mos thuash: “Unë
e pasurova Abramin”. 24 Nuk do të marr asgjë me vete, me përjashtim të
atyreve që kanë ngrënë të rinjtë dhe të pjesës që u përket njerëzve që kanë
ardhurmemua: Aneri, Eshkol dheMamreu; lëri që këta të marrin pjesën që
u takon”.

15
1Mbas këtyre gjërave, fjala e Zotit iu drejtuaAbramit në vegimduke i thënë:

“Mos ki frikë, Abram, unë jam mburoja jote, dhe shpërblimi yt do të jetë
shumë i madh”. 2 Po Abrami i tha: “Zot, Perëndi, çfarë do të më japësh,
sepse unë jam pa fëmijë dhe trashëgimtari i shtëpisë sime është Eliezeri i
Damaskut?”. 3 Pastaj Abrami shtoi këto fjalë: “Ti nuk më ke dhënë asnjë
pasardhës; dhe ja, një i lindur në shtëpinë time do të jetë trashëgimtari im”.
4Atëherë fjala e Zotit iu drejtua duke i thënë: “Ai nuk do të jetë trashëgimtari
yt, por ai që ka për të dalë nga të përbrendshmet e tua do të jetë trashëgimtari
yt”. 5 Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: “Vështro me kujdes qiellin dhe numëro
yjet, në rast se mund t’i numërosh”, pastaj shtoi: “Kështu kanë për të qenë
pasardhësit e tu”. 6 Dhe ai i besoi Zotit, që ia vuri në llogari të drejtësisë.
7 Pastaj Zoti i tha: “Unë jam Zoti që të nxori nga Uri i Kaldeasve, për të ta
lënë si trashëgimi këtë vend”. 8Dhe Abrami pyeti: “Zot, Perëndi, nga mund
ta dij unë që do ta kem si trashëgim?”. 9 Atëherë Zoti i tha: “Sillmë një
mëshqerrë trevjeçare, një dhi trevjeçare, një dash trevjeçar, një turtull dhe një
pëllumb të ri”. 10 Atëherë Abrami i shpuri tërë këto kafshë, i ndau më dysh
dhe vendosi secilën gjysmë përballë tjetrës; por zogjtë nuk i ndau. 11 Dhe
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disa zogj grabitqarë zbritënmbi kafshët e vrara, por Abrami i përzuri. 12Me
perëndimin e diellit, një gjumë i rëndë e zuri Abramin; dhe ja, një llahtari
dhe një errësirë e thellë e kapluan atë. 13 Atëherë Zoti i tha Abramit: “Dije
me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend që nuk
do të jetë i tyre, dhe do të jenë skllevër dhe njerëz të shtypur për katërqind
vjet. 14 Por unë do të gjykoj kombin shërbyesit e të cilit do të kenë qënë;
pas kësaj, ata do të dalin me pasuri të mëdha. 15 Sa për ty, do të shkosh
në paqe pranë prindërve të tu dhe do të varrosesh pasi të kesh arritur një
pleqëri të bukur. 16 Por në brezin e katërt ata do të kthehen këtu, sepse
padrejtësia e Amorejve s’ka arritur ende kulmin”. 17 Por me të perënduar
dielli dheme të zbritur errësira, na del para syve një furrë që nxjerr tymdhe
një pishtar i zjarrtë që kalon përmes kafshëve të ndarë. 18Po atë ditë Zoti bëri
një besëlidhje me Abramin duke i thënë: “Unë u jap pasardhësve të tu këtë
vend, nga përroi i Egjiptit deri në lumin emadh, lumin e Eufratit: 19Kenejtë,
Kenizejtë,Kadmonejtë, 20Hitejtë,Perezejtë,Refejtë, 21Amorejtë,Kanaanejtë,
Girgazejtë dhe Jebuzejtë”.

16
1 Por Saraj, gruaja e Abramit, nuk i kishte dhënë asnjë fëmijë. Ajo kishte

një shërbyese egjiptase që quhej Agar. 2Kështu Saraj i tha Abramit: “Ja, Zoti
më ka ndaluar të kem fëmijë; oh, futu te shërbysja ime, ndofta mund të kem
fëmijë prej saj”. Dhe Abrami dëgjoi zërin e Sarajt. 3Kështu pra Saraj, gruaja e
Abramit, mbasi ky i fundit kishte banuar dhjetë vjet në vendin e Kanaanëve,
mori shërbyesen e saj Agarin, egjiptasen, dhe ia dha për grua burrit të saj
Abramit. 4Dhe ai u fut tek Agari, qëmbetime barrë; por kur u bind se kishte
mbetur me barrë, ajo e shikoi me përbuzje zonjën e saj. 5Atëherë Saraj i tha
Abramit: “Përgjegjësia për fyerjen qëm’u bë le të bjerëmbi ty. Kam qënë unë
që të hodha në krahët e shërbyeses sime; por që kur e mori vesh që është me
barrë, ajomë shikonmepërbuzje. Zoti le të jetë gjykatësmidismeje dhe teje”.
6 Abrami iu përgjegj Sarajt: “Ja, shërbyesja jote është në dorën tënde; bëj me
të ç’të duash”. Atëherë Saraj e trajtoi në mënyrë të ashpër dhe ajo iku nga
prania e saj. 7 Por Engjëlli i Zotit e gjeti pranë një burimi uji në shkretëtirë,
pranë burimit në rrugën e Shurit, 8 dhe i tha: “Agar, shërbyesja e Sarajt, nga
vjen dhe ku po shkon?” Ajo u përgjigj: “Po iki nga prania e zonjës sime Saraj”.
9AtëherëEngjëlli i Zotit i tha: “Kthehu tek zonja jote dhenënshtroju autoritetit
të saj”. 10 Pastaj Engjëlli i Zotit shtoi: “Unë do t’i shumëzoj fort pasardhësit
e tu aq sa të mos mund të llogariten për shkak të numrit të tyre të madh”.
11Engjëlli i Zotit i tha akoma: “Ja, ti jemebarrë dhedo të lindëshnjë djalë dhe
do ta quash Ismael, sepse Zoti mori parasysh hidhërimin tënd; 12 ai do të jetë
ndërmjetnjerëzve sinjëgomar i egër;dorae tij do të jetëkundër të gjithëvedhe
dora e të gjithëve kundër tij; dhe do të banojë në prani të të gjithë vëllezërve të
tij”. 13Atëherë Agari thirri emrin e Zotit që i kishte folur: “Ti je El-Roi”, sepse
tha: “A e pashë me të vërtetë atë që më shikon?”. 14 Prandaj ai pus u quajt
“Pusi i Lahai-Roit”. Ja, ai ndodhetmidisKadeshit dheBeredit. 15KështuAgari
i lindinjëdjalëAbramit; dheAbrami i vuridjalit qëAgari kishte linduremrin
Ismael. 16Abrami ishte tetëdhjetë e gjashtë vjeç, kur Agari lindi Ismaelin për
Abramin.

17
1 Kur Abrami u bë nëntëdhjetë e nëntë vjeç, Zoti i doli përpara dhe i tha:
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“Unë jamPerëndia i plotfuqishëm; ec në praninë time dhe qëndro i ndershëm;
2dheunëdo të caktoj besëlidhjen timemidismejedhe tejedhedo të të shumoj
fort”. 3Atëherë Abrami përuli fytyrën në tokë dhe Perëndia i foli, duke i thënë:
4 “Sa për mua, ja unë po bëj një besëlidhje me ty; ti do të bëhesh babai i një
shumice kombesh. 5 Dhe nuk do të quhesh më Abram, por emri yt do të
jetë Abraham, sepse unë të bëj babanë e një shumice kombesh. 6 Do të të
bëj shumë frytdhënës. Pastaj do të bëj prej teje kombe dhe prej teje kanë për
të dalëmbretër. 7Dhedo të caktoj besëlidhjen timemidismeje dhe teje, si dhe
mepasardhësit e tu, nganjëbreznënjëbrez tjetër; kjodo të jetënjëbesëlidhje
e përjetshme, me të cilën unë do të marr përsipër 8 Dhe ty dhe pasardhësve
të tu pas teje, do t’u jap vendin ku ti banon si një i huaj: tërë vendin e
Kanaanëve, në pronësi për gjithnjë; dhe do jem Perëndia i tyre”. 9 Pastaj
Perëndia i tha Abrahamit: “Nga ana jote, ti do ta respektosh besëlidhjen time,
ti dhepasardhësit e tu, nganjë breznë tjetrin. 10Kjo është besëlidhja imeqë ju
do të respektoni midis meje edhe jush, si dhe pasardhësve të tu pas teje: çdo
mashkull që ndodhet midis jush do të rrethpritet. 11Dhe do të rrethpriteni
në mishin e prepucit tuaj; dhe kjo do të jetë një shenjë e besëlidhjes midis
meje dhe jush. 12Nëmoshën tetë ditësh, çdomashkull i juaj do të rrethpritet,
dhe kjo nga një brez në tjetrin, qoftë ai i lindur në shtëpi, qoftë ai i blerë me
para nga çdo i huaj që nuk është një pasardhës i yt. 13Do të rrethpritet si ai që
ka lindur në shtëpinë tënde, ashtu edhe ai që është blerë me para; besëlidhja
ime në mishin tuaj do të jetë një besëlidhje e përjetshme. 14Dhe mashkulli i
parrethprerë,qënukështë rrethprerënëmishineprepucit të tij, do tëhidhet
jashtë popullit të tij, sepse ka shkelur besëlidhjen time”. 15 Pastaj Perëndia i
tha Abrahamit: “Përsa i përket Sarajt, gruas sate, mos e quaj më Saraj, por
emri i saj do të jetë Sara. 16Dhe unë do ta bekoj dhe do të bëj që ajo të të japë
edhe një bir; po, unë do ta bekoj dhe prej saj do të lindin kombe; mbretër
popujsh do të dalin prej saj”. 17 Atëherë Abrahami u shtri me fytyrën ndaj
tokës dhe qeshi; dhe tha në zemër të tij: “Ado të lindë vallë një fëmijë nga një
njeri njëqindvjeçar? Dhe do të lindë Sara që është nëntëdhjetë vjeç?”. 18Pastaj
Abrahami i thaPerëndisë: “Vajmedet, që Ismaeli tëmund të jetojëpara teje!”.
19 Por Perëndia u përgjegj: “Jo, por Sara gruaja jote do të lindë një bir, dhe ti
do ta quash Isak; dhe unë do të caktoj besëlidhjen time me të, një besëlidhje
të përjetshme me pasardhësit e tij. 20 Sa për Ismaelin, unë ta kam plotësuar
dëshirën. Ja unë do ta bekoj, do ta bëj të frytshëm dhe do ta shumoj fort. Ai
do të bëhet babai i dymbëdhjetë princërve, dhe unë do të bëj prej tij një komb
tëmadh. 21Por besëlidhjen time do ta përfundojme Isakun që Sara do të lindë
në këtë kohë, vitin e ardhshëm”. 22Kur mbaroi së foluri me të, Perëndia e la
Abrahamin duke u ngritur lart. 23Atëherë Abrahamimori Ismaelin, djalin e
tij, të gjithë ata që kishin lindur në shtëpinë e tij dhe tërë ata që kishte blerë
me paratë e veta, tërë meshkujt e shtëpisë së Abrahamit dhe, po atë ditë,
24 Por Abrahami ishte nëntëdhjetë e nëntë vjeç kur u rrethpre në mishin e
prepucit të tij. 25Dhe Ismaeli, biri i tij, ishte trembëdhjetë vjeç kur u rrethpre
nëmishin e prepucit të tij. 26Po atë ditë u rrethprenë Abrahami dhe Ismaeli,
biri i tij. 27Dhe tërë njerëzit e shtëpisë së tij, qoftë ata të lindur në shtëpi, qoftë
ata të blerë me para nga të huajt, u rrethprenë bashkëme të.

18
1Zoti iu shfaq Abrahamit në lisat e Mamreut, ndërsa ai ishte ulur në hyrje
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të çadrës në zheg të ditës. 2 Abrahami ngriti sytë dhe tre burra rrinin më
këmbë pranë tij. Sa i pa, vrapoi në drejtim të tyre nga hyrja e çadrës, u përkul
deri në tokë e pastaj tha: 3 “Zoti im, në rast se kam gjetur hir para teje, të
lutem mos kalo pa u ndalur para shërbëtorit tënd! 4Oh, lini që të sjellin pak
ujë që të mund të lani këmbët tuaja, dhe çlodhuni nën këtë pemë. 5Unë do të
shkoj të marr një copë bukë, kështu do të mund të merrni zemër, pastaj të
vazhdoni rrugën, sepse për këtë keni kaluar nga shërbyesi juaj”. Ata i thanë:
“Bëj siç ke thënë”. 6Atëherë Abrahami shkoi me ngut në çadër, te Sara, dhe i
tha: “Merr shpejt tri masa majë mielli, gatuaj brumin dhe bëjme to kuleç”.
7Pastaj Abrahami shkoi në kopenë e bagëtive, zgjodhi një viç të njomë dhe të
mirë, ia dha një shërbyesi dhe nxitoi ta përgatisë. 8Mori pastaj gjizë, qumësht
dhe viçin që kishte përgatitur dhe i vuri para tyre; ndërsa ata hanin, ai qëndroi
më këmbë pranë tyre poshtë pemës. 9 Pastaj ata i thanë atij: “Ku është Sara,
gruaja jote?”. Abrahami u përgjegj: “Éshtë atje në çadër”. 10Dhe ai tha: “Do të
kthehemme siguri vitin e ardhshëm te ti në po këtë kohë; dhe ja Sara, gruaja
jote, do të ketë një djalë”. Dhe Sara dëgjonte në hyrje të çadrës, që ishte prapa
tij. 11 Por Abrahami dhe Sara ishin pleq, në moshë të kaluar, dhe Sara nuk
kishtemë të përmuajshmet e grave. 12Prandaj Sara qeshime veten e saj, duke
thënë: “Plakë si jam, a do të kem unë gëzime të tilla, me qënë se vetë zoti im
ështëplak?”. 13DheZoti i thaAbrahamit: “Pseqeshi vallë Saraduke thënë: “A
do të lind unë përnjëmend, plakë siç jam?”. 14A ka vallë diçka që është shumë
e vështirë për Zotin? Në kohën e caktuar, brenda një viti, do të kthehem te ti,
dhe Sara do të ketë një bir”. 15Atëherë Saramohoi, duke thënë: “Nuk qesha”,
sepse pati frikë. Por ai i tha: “Përkundrazi, ke qeshur!”. 16 Pastaj ata njerëz u
ngritën së andejmi dhe kthyen shikimin e tyre në drejtim të Sodomës; dhe
Abrahami ecte bashkë me ta për tu ndarë prej tyre. 17 Dhe Zoti tha: “A do
t’ia fsheh unë Abrahamit atë që kampër të bërë, 18mbasi Abrahami duhet të
bëhet një komb i madh dhe i fuqishëm dhe tek ai do të bekohen tërë kombet
e tokës?. 19Unë në fakt e kam zgjedhur, me qëllim që të urdhërojë bijtë e tij
dhe shtëpinë e tij të ndjekin pas tij rrugën e Zotit, duke zbatuar drejtësinë dhe
barazinë, në mënyrë që Zoti të mund të plotësojë premtimet që i ka dhënë
Abrahamit”. 20 Dhe Zoti tha: “Me qenë se britma që ngrihet nga Sodoma
dhe Gomora është emadhe dheme qenë semëkati i tyre është shumë i rëndë,
21 unë do të zbres për të parë nëse kanë bërë me të vërtetë simbas britmës
që ka arritur tek unë, në rast të kundërt, do ta mësoj”. 22Pastaj këta njerëz u
larguan së andejmi dhe shkuan në drejtim të Sodomës, por Abrahamimbeti
ende para Zotit. 23 Atëherë Abrahami iu afrua dhe i tha: “Do të zhdukësh
të drejtin së bashku me të paudhin? 24 Le ta zëmë se ka pesëdhjetë të drejtë
në qytet, ti do ta shkatërroje vendin dhe nuk do t’i falje për hir të pesëdhjetë
njerëzve të drejtë që banojnë nëmes të saj? 25Mos e bëj këtë gjë, të shkaktosh
vdekjen e të drejtit bashkëme atë të të paudhit, kështu që i drejti të trajtohet
si i paudhi. Larg teje një mendim i tillë! Gjykatësi i tërë tokës a nuk ka për
të bërë drejtësi?”. 26Zoti tha: “Në rast se gjej në qytetin e Sodomës pesëdhjetë
njerëz të drejtë,unëdo ta fal tërë vendinpërhir të tyre”. 27AtëherëAbrahami
rifilloi dhe tha: “Ja, marr guximin t’i flas Zotit, megjithëse unë nuk jam veçse
pluhur dhe hi. 28Ta zëmë se atyre pesëdhjetë të drejtëve u mungojnë pesë, a
do ta shkatërroje tërë qytetin për pesë veta më pak?”. Zoti u përgjigj: “Po të
gjej dyzet e pesë, nuk do ta shkatërroj”. 29Abrahami vazhdoi t’i flasë dhe tha:
“Ta zëmë se në qytet ndodhendyzet?”. Zoti u përgjigj: “Nukdo ta bëjpërhir të
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dyzetëve”. 30Atëherë Abrahami i tha: “Oh, tëmos zemërohet Zoti, dhe unë do
tëflas. Po sikurnëqytet tëketë tridhjetëprej tyre?”. Zoti upërgjigj: “Nukdo ta
bëj,po tëgjej tridhjetë”. 31DheAbrahami i tha: “Ja,marrguximin t’i flasZotit.
Ta zëmë senëqytet gjendennjëzet?”. Zoti iu përgjigj: “Nukdo ta shkatërrojpër
hir të tënjëzetëve”. 32DheAbrahami i tha: “Oh, tëmoszemërohetZoti dheunë
do të flas edhe vetëm këtë herë. Sikur në qytet të ketë dhjetë prej tyre?”. Zoti
u përgjegj: “Nuk do ta shkatërroj për hir të të dhjetëve”. 33 Sambaroi së foluri
me Abrahamin, Zoti u largua. Dhe Abrahami u kthye në banesën e tij.

19
1 Por të dy engjëjt arritën në mbrëmje në Sodomë, ndërsa Loti ishte ulur

te porta e Sodomës; sa i pa, ai u ngrit më këmbë për t’u dalë përpara dhe u
shtrime fytyrënnë tokë, 2dhe tha: “Zotërinjtë emi, ju lutem, hyni në shtëpinë
e shërbëtorit tuaj, kaloni aty natën dhe lani këmbët; pastaj nesër në mëngjes
mund të çoheni shpejt dhe të vazhdoni udhën tuaj”. Ata u përgjigjën: “Jo; do
ta kalojmënatënnë sheshin”. 3Por ai nguli këmbë aq shumë sa që ata erdhën
tek ai dhe hynë në shtëpinë e tij. Ai u përgatiti një banket dhe poqi bukë pa
tharm, dhe ata hëngrën. 4Por para se të shkonin në shtrat, njerëzit e qytetit,
njerëzit e Sodomës, rrethuan shtëpinë; ishin të rinj e pleq, tërë popullsia e
mbledhurngaçdoanë; 5 thirrënLotindhe i thanë: “Ku janënjerëzitqëerdhën
te ti sonte? Na i nxirr jashtë që të mund t’i njohim!”. 6 Loti doli drejt atyre
para portës së shtëpisë, e mbylli portën pas tij dhe tha: 7 “Oh, vëllezër të mi,
mos u sillni kaq keq! 8Dëgjoni, unë kam dy vajza që nuk kanë njohur burrë;
prandaj më lini që t’i nxjerr jashtë dhe bëni ç’të doni me to; por mos u bëni
asgjë këtyre burrave, sepse janë nën mbrojtjen e shtëpisë sime”. 9 Por ata i
thanë: “Shko tutje!”. Pastaj vazhduan: “Ky erdhi këtu si i huaj, dhe dëshiron
të bëhet gjykatës! Tani do të sillemi më keq me ty se sa me ata!”. Dhe duke
e shtyrë Lotin me dhunë, u afruan për të shpërthyer derën. 10 Por ata njerëz
zgjatën duart e tyre dhe e tërhoqën Lotin brenda shtëpisë bashkë me ta, dhe
mbyllën derën. 11Goditën verbërisht njerëzit që ishin te dera e shtëpisë, nga
më i vogli deri te më i madhi, kështu që u lodhën në orvatjen për të gjetur
derën. 12Atëherëatanjerëz i thanëLotit: “Këke tjetërkëtu? Nxirrngakyvend
dhëndurët e tu, bijtë dhe bijat e tua, dhe cilindo që ke në qytet, 13 sepse ne po
bëhemi gati ta shkatërrojmë këtë vend, sepse britma e banorëve të tij është
e madhe përpara Zotit dhe Zoti na dërgoi për ta shkatërruar”. 14Atëherë Loti
doli e u foli dhëndurëve të tij që ishinmartuarme bijat e tij, dhe tha: “Çohuni,
largohuni nga ky vend, sepse Zoti do ta shkatërrojë qytetin”. Por dhëndurët
e tij patën përshtypjen se ai po bënte shaka. 15 Sa doli agimi, engjëjt e nxitën
Lotin duke thënë: “Çohu,merr gruan dhe bijat e tua që gjenden këtu, që ti të
mos vdesësh në dënimin e këtij qyteti”. 16Duke qenë se ai po ngurronte, ata
njerëz e morën për dore atë, të shoqen dhe dy bijat e tij, sepse Zotit i kishte
ardhurmëshirë për të, enxorrën jashtë dhe i shpëtuan jetënduke e çuar jashtë
qytetit. 17Ndërsapo i çonin jashtë,njëriprej tyre tha: “Ik shpejt për të shpëtuar
jetën tënde! Mos shiko prapa e mos u ndal në asnjë vend të fushës; shpëto
në mal që të mos vdesësh!”. 18 Por Loti iu përgjegj atyre: “Jo, zoti im! 19 Ja,
shërbëtori yt gjeti hir para syve të tu dhe ti u tregove shpirtmadh ndaj meje,
dukemë shpëtuar jetën, por unë nuk do të mund të arrij malin para se të më
zërë fatkeqësia dhe unë të vdes. 20 Ja, ky qytet ështëmjaft i afërt për ta arritur
dhe është i vogël. Më lër, pra, të iki shpejt aty (a nuk është i vogël?) dhe kështu
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do të shpëtoj jetën”. 21 Engjëlli i tha: “Unë po ta plotësoj edhe këtë kërkesë:
të mos shkatërroj qytetin për të cilin fole. 22 Shpejto, ik atje, sepse unë nuk
mund të bëj asgjë para se ti të arrish atje”. Për këtë arsye ky qytet u quajt
Coar. 23Dielli po ngrihej mbi tokë kur Loti arriti në Coar. 24Atëherë Zoti bëri
që nga qielli të binte squfur dhe zjarr mbi Sodomën dhe Gomorën, nga ana
e Zotit. 25 Kështu ai shkatërroi ato qytete, tërë fushën, tërë banorët e qytetit
e gjithçka mbinte mbi tokën. 26 Por gruaja e Lotit solli kryet për të shikuar
prapa dhe u bë një statujë prej kripe. 27Abrahami u ngrit herët në mëngjes
dhe shkoi në vendin ku kishte qëndruar para Zotit; 28pastaj drejtoi shikimin
nga Sodoma dhe Gomora si dhe nga tërë krahina e fushës, dhe kështu pa një
tym që ngrihej nga toka, si tymi i një furre. 29Kështu ndodhi që kur Perëndia
shkatërroi qytetin e fushës, Perëndisë iu kujtua Abrahami dhe e largoi Lotin
nga gjëma kur shkatërroi qytetet ku Loti kishte banuar. 30Pastaj Loti doli nga
Coari dhe shkoi të banojë nëmal bashkëmedybijat e tij, sepse kishte frikë të
qëndrontenë Coar; dhe u vendos në një shpellë bashkëme dy bijat e tij. 31Më
emadhja i thamë të voglës: “Babai ynë është plak, dhe nuk ka asnjë burrë në
vend që mund të bashkohet me ne, ashtu siç ndodh mbi gjithë tokën. 32Eja,
t’i japim verë babait tonë e të shtrihemi bashkë me të; kështu do të mund t’i
sigurojmë pasardhës babait tonë”. 33Kështu po atë natë i dhanë verë babait
të tyre dhe e madhja u shtri bashkë me të atin, por ai nuk u kujtua as kur
ajo u shtri me të, as kur u ngrit. 34 Të nesërmen vajza më e madhe i tha më
të voglës: “Ja, natën e kaluar unë rashë në shtrat bashkë me babanë tim; le
të bëjmë që ai të pijë verë edhe sonte; pastaj ti futu dhe shtrihu me të, që të
mund t’i sigurojmë pasardhës babait tonë”. 35 Edhe atë natë i dhanë verë
babait të tyre dhe më e vogla shkoi të shtrihet bashkë me të, dhe ai nuk u
kujtua as kur u shtri, as kur u ngrit. 36Kështu dy bijat e Lotit u ngjizën nga
babai i tyre. 37Më e madhja lindi një djalë, të cilit ia vuri emrin Moab. Ky
është babai i Moabitëve, që ekzistojnë deri në ditët tona. 38Edhe më e vogla
lindi një djalë, të cilit ia vuri emrin Ben-Ami. Ky është babai i Amonitëve, që
ekzistojnë deri në ditët tona.

20
1 Abrahami u zhvendos së këtejmi duke vajtur në Negev, dhe banoi në

Kadesh dhe në Shurmandej u vendos në Gerar. 2Tani Abrahami thoshte për
Sarën, gruan e tij: “Éshtë motra ime”. Kështu Abimeleku, mbreti i Gerarit,
dërgoi njerëz për të marrë Sarën. 3 Por Perëndia iu shfaq Abimelekut në një
ëndërr nate dhe i tha: “Ja, ti je duke vdekur, për shkak të gruas që ke marrë,
sepse ajo është e martuar”. 4 Por Abimeleku nuk i ishte afruar asaj dhe tha:
“Zot, a do ta shkatërroje një komb, edhe sikur ai të ishte i drejtë? 5Ai nukmë
ka thënë: “Éshtë motra ime”, dhe ajo vetë ka thënë: “Éshtë vëllai im”? E bëra
këtë gjë me ndershmërinë e zemrës sime dhe me duar të pafajshme”. 6Dhe
Perëndia i tha në ëndërr: “Po, unë e di që e ke bërë këtë gjë me ndershmërinë
e zemrës sate, ndaj të ndalova të kryesh një mëkat kundërmeje; ndaj nuk të
lejova ta prekësh. 7 Tani ktheja gruan këtij njeriu, sepse ai është një profet;
dhe do të lutet për ty dhe ti ke për të jetuar. Por, në rast se nuk ia kthen, dije
që me siguri ke për të vdekur, ti dhe tërë njerëzit e tu”. 8Kështu Abimeleku
u zgjua herët në mëngjes, thirri gjithë shërbëtorët e tij dhe u tregoi tërë këto
gjëra. Dhe ata njerëz i zuri një frikë e madhe. 9 Pastaj Abimeleku thirri
Abrahamin dhe i tha: “Ç’na bëre? Dhe çfarë kam bërë unë kundër teje që
më solle një mëkat kaq të madh si mua ashtu edhe mbretërisë sime? Ti më
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bëregjëraqënukduheshinbërë”. 10PastajAbimeleku i thaAbrahamit: “Çfarë
mendoje të bëje duke vepruar në këtë mënyrë?”. 11Abrahami u përgjegj: “E
bëra sepse thoja me veten time: “Sigurisht, në këtë vend nuk kanë frikë nga
Perëndia; dhe do të më vrasin për shkak të gruas sime”. 12 Përveç kësaj ajo
është në të vërtetë motra ime, bijë e babait tim, por jo bijë e nënës sime; dhe
pastaj u bë gruaja ime. 13 Dhe kur Perëndia më çoi të bredh larg shtëpisë
së babait tim, unë i thashë: “Ky është favori që do të më bësh; kudo që të
shkojmë, do të thuash përmua: Éshtë vëllai im””. 14Atëherë Abimelekumori
dhentë, qetë, shërbyesit dhe shërbëtoret, dhe ia dha Abrahamit; dhe i kthehu
gruan e tij Sara. 15 Pastaj Abimeleku tha: “Ja, vendi im të qëndron përpara;
qëndro aty ku të pëlqen”. 16 Dhe Sarës i tha: “Ja, unë i dhashë vëllait tënd
njëmijë copë argjendi; kjo do të shërbejë për të mbuluar fyerjen që të është
bërë para të gjithë atyre që janë me ty; kështu je e përligjur para të gjithëve”.
17Atëherë Abrahami iu lut Perëndisë dhe Perëndia shëroi Abimelekun, gruan
e tij dhe shërbyeset e saj, dhe ato mundën të pjellin. 18 Sepse Zoti e kishte
shterpëzuar plotësisht tërë shtëpinë e Abimelekut, për shkak të Sarës, gruas
së Abrahamit.

21
1 Zoti vizitoi Sarën, siç i kishte thënë; dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte

premtuar. 2Dhe Sara u ngjiz dhe lindi një djalë me Abrahamin në pleqërinë
e tij, në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. 3Dhe Abrahami ia vuri
emrin Isakbirit që i kishte lindurdheqëSarakishtepjellë. 4PastajAbrahami
e rrethpreu birin e tij Isak kur ishte tetë ditësh, ashtu siç e kishte urdhëruar
Perëndia. 5 Por Abrahami ishte njëqind vjeç, kur i lindi biri i tij Isaku. 6Dhe
Sara tha: “Perëndia më ka dhënë çka duhet për të qeshur, kushdo që do ta
dëgjojë ka për të qeshur bashkëmemua”. 7Dhe tha gjithashtu: “Kushmund
t’i thoshte Abrahamit që Sara do tëmëndte fëmijë? Sepse unë i linda një djalë
në pleqërinë e tij”. 8Kështu, pra, fëmija u rrit dhe u zvordh; dhe ditën që Isaku
u zvordh Abrahami shtroi një gosti të madhe. 9 Tani Sara pa që djali që i
kishte lindur Abrahamit nga Agari, egjiptasja, qeshte. 10 Atëherë ajo i tha
Abrahamit: “Përzërekëtë shërbyesedhebirin e saj, sepse i biri i kësaj shërbyese
nuk duhet të jetë trashëgimtarme birin tim, me Isakun”. 11Kjo gjë s’i pëlqeu
aspak Abrahamit, për shkak të djalit të tij. 12 Por Perëndia i tha Abrahamit:
“Mos u hidhëro për shkak të djalit dhe të shërbyeses sate; dëgjo tërë ato që
të thotë Sara, sepse nga Isaku do të dalin pasardhës që do të mbajnë emrin
tënd. 13 Edhe nga djali i kësaj shërbyeses unë do të bëj një komb, sepse është
një pasardhës i yt”. 14Abrahami u ngrit herët nëmëngjes,mori bukë dhe një
calikujëdhe iadhaAgarit; vuri gjithçkambi shpatullat e saj dheenisi bashkë
me fëmijën. Kështu ajo u nis dhe filloi të bredhë nëpër shkretëtirën e Beer-
Shebas. 15 Kur uji i calikut mbaroi, ajo e vuri fëmijën poshtë një kaçubeje.
16 Dhe shkoi e u ul përballë tij, në një largësi sa një goditje me hark, sepse
thoshte: “Nuk dua ta shoh fëmijën të vdesë!” Kështu ajo u ul përballë tij, ngriti
zërin dhe qau. 17Dhe Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit dhe engjëlli i Perëndisë
thirri Agarin nga qielli dhe i tha: “Çfarë ke, Agar? Mos ki frikë, se Perëndia
ka dëgjuar zërin e djaloshit aty ku ndodhet. 18Çohu, çoje djaloshin dhe mbaje
fortme dorën tënde, sepse unë do të bëj prej tij një komb tëmadh”. 19Atëherë
Perëndia ia hapi sytë dhe ajo pa një pus uji: kështu vajti të mbushë calikun
me ujë dhe i dha të pijë djaloshit. 20Dhe Perëndia qe me djaloshin; ai u rrit,



Zanafilla 21:21 19 Zanafilla 22:14

banoi në shkretëtirë dhe u bë shenjëtar harku. 21 Ai banoi në shkretëtirën
e Paranit dhe nëna e tij e martoi me një grua nga Egjipti. 22 Në atë kohë
Abimeleku, së bashku me Pikolin, kreu i ushtrisë së tij, i foli Abrahamit
duke i thënë: “Perëndia është me ty në tërë ato që bën; 23 prandaj betohu
këtu në emër të Perëndisë që ti s’ke për të gënjyer as mua, as bijtë e mi, as
nipërit emi, që ti do të përdorësh ndaj meje dhe vendit ku ke banuar si i huaj
po atë dashamirësi që unë kam treguar ndaj teje”. 24 Abrahami u përgjegj:
“Betohem”. 25Pastaj Abrahami e qortoi Abimelekun për shkak të një pusi uji
që shërbyesit e Abimelekut e kishin shtënë në dorë. 26Abimeleku tha: “Unë
nuk e di se kush e ka bërë këtë gjë; ti vetë nukma ke njoftuar dhe unë vetëm
sot dëgjova të flitet për këtë ngjarje”. 27Atëherë Abrahami mori dele dhe qe
dhe ia dha Abimelekut; dhe të dy lidhën aleancë. 28 Pastaj Abrahami vuri
mënjanë shtatë qengja femër të kopesë. 29Dhe Abimeleku i tha Abrahamit:
“Ç’kuptim ka ajo që ke vënë shtatë qengjamënjanë?”. 30Abrahami u përgjegj:
“Ti do t’i pranosh nga dora ime këto shtatë qengja, me qëllim që kjo të më
vlejë si dëshmi që unë e kamhapur këtë pus”. 31Prandaj ai e quajti këtë vend
Beer-Sheba, sepse aty që të dy ishin betuar. 32Kështu lidhën aleancë në Beer-
Sheba. Pastaj Abimeleku dhe Pikoli, kreu i ushtrisë të tij, u ngritën dhe u
kthyen në vendin e Filistejve. 33Pastaj Abrahamimbolli njëmarinë në Beer-
Sheba dhe aty thërriti emrin e Zotit, Perëndi i përjetësisë. 34 Dhe Abrahami
qëndroi si i huaj shumë kohë në vendin e Filistejve.

22
1 Mbas këtyre gjërave Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha:

“Abraham!” Ai u përgjegj: “Ja ku jam”. 2Dhe Perëndia tha: “Merr tani birin
tënd, birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin eMoriahve dhe
sakrifikoje në një nga malet që do të të tregoj”. 3 Kështu Abrahami u ngrit
herët në mëngjes, i vuri samarin gomarit, mori me vete dy shërbyes dhe të
birin Isak dhe çau dru për sakrificën; pastaj u nis drejt vendit ku i kishte
thënë Perëndia të shkonte. 4Ditën e tretëAbrahamingriti sytë dhepa së largu
vendin. 5 Atëherë Abrahami u tha shërbyesve të tij: “Rrini këtu bashkë me
gomarin; unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë; pastaj
do të kthehemi pranë jush”. 6Kështu Abrahami mori drutë e sakrificës dhe
i ngarkoi mbi Isakun, birin e tij; pastaj mori në dorë të vet zjarrin dhe u
nisën rrugës që të dy. 7 Dhe Isaku i foli atit të tij Abraham dhe i tha: “Ati
im!”. Abrahami iu përgjegj: “Ja ku jam, biri im”. Dhe Isaku tha: “Ja zjarri dhe
druri, po ku është qengji për sakrificën?”. 8 Abrahami u përgjegj: “Djali im,
Perëndia do ta sigurojë vetë qengjin për sakrificën”. Dhe vazhduan rrugën të
dy bashkë. 9 Kështu arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar dhe atje
Abrahami ndërtoi altarin dhe sistemoi drutë; pastaj e lidhi Isakun, birin e
tij, dhe e vendosi mbi altar sipër druve. 10Pastaj Abrahami shtriu dorën dhe
mori thikën për të vrarë të birin. 11 Por Engjëlli i Zotit thirri nga qielli dhe i
tha: “Abraham, Abraham!”. Ai u përgjegj: “Ja ku jam”. 12Engjëlli i tha: “Mos
e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që
ti i trembesh Perëndisë, se nuk më ke refuzuar birin tënd, të vetmin bir që
ke”. 13 Atëherë Abrahami ngriti sytë dhe shikoi; dhe ja prapa tij një dash i
zënë për brirësh në një kaçube. Kështu Abrahami shkoi, mori dashin e tij dhe
e ofroi si sakrificë në vend të të birit. 14 Dhe Abrahami e quajti këtë vend
Jehovah Jireh. Prandaj edhe sot e kësaj dite thuhet: “Do të furnizohet mali i



Zanafilla 22:15 20 Zanafilla 23:20

Zotit”. 15 Engjëlli i Zotit e thirri për të dytën herë Abrahamin nga qielli dhe
tha: 16 “Unë betohem për veten time, thotë Zoti, se ti e bëre këtë dhe nuk
kurseve tët bir, të vetmin bir që ke, 17 unë me siguri do të të bekoj fort dhe
do të shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në brigjet
e detit dhe trashëgimtarët e tu do të zotërojnë portat e armiqve të tij. 18Dhe
tërë kombet e tokës do të bekohen te pasardhësit e tu, sepse ti iu binde zërit
tim”. 19Pastaj Abrahami u kthye te shërbëtorët e tij, ata u ngritën dhe shkuan
bashkë në Beer-Sheba. Dhe Abrahami zuri vend në Beer-Sheba. 20 Mbas
këtyre gjërave i thanë Abrahamit këtë: “Ja, Milkah i ka lindur edhe ajo bij
Nahorit, vëllait tënd; 21Uzi, dhëndri i tij i parë, Buzi vëllai i tij, Kemueli babai
i Aramit, 22 Kesedi, Hazoi, Pildashi, Jidlafi dhe Bethueli”. 23 Dhe Bethuelit
i lindi Rebeka. Këta tetë bij Milkah i lindi nga Nahori, vëllai i Abrahamit.
24 Konkubina e tij, që quhej Reumah, lindi edhe ajo Tebahun, Gahamin,
Tahashin dheMaakahun.

23
1 Sara jetoi njëqind e njëzet e shtatë vjet. Këto qenë vitet e jetës së Sarës.

2Dhe Sara vdiq në Kirjath-Arba (që është Hebroni), në vendin e Kanaanëve,
dhe Abrahami hyri aty për të mbajtur zi për të dhe për ta vajtuar. 3 Pastaj
Abrahami ungritmë këmbë në prani të së vdekurës dhe u foli bijve tëHethit,
duke u thënë: 4 “Unë jam një i huaj midis jush dhe i ardhur midis jush; më
jepni pronësinë e një varrimidis jush, që tëmund të varros të vdekurën time
dhe ta heq nga sytë e mi”. 5Dhe bijtë e Hethit iu përgjigjën Abrahamit duke
i thënë: 6 “Dëgjona, o zoti im! Ti je midis nesh një princ i Perëndisë, varrose
të vdekurën tënde në më të mirën nga varrezat tona, asnjeri prej nesh s’do
të refuzojë varrin e tij, me qëllim që ti të varrosësh aty të vdekurën tënde”.
7 Atëherë Abrahami u ngrit, u përul para popullit të vendit, para bijve të
Hethit, 8 dhe u foli atyre duke thënë: “Në rast se ju pëlqen që unë ta varros
të vdekurën time duke e hequr nga sytë e mi, dëgjomëni. Ndërhyni për mua
tekEfroni, bir i Zoharit, 9që tëmë japë shpellën eMakpelahut, që i përketdhe
që ndodhet në skajin e arës së tij; por që tëmë japë në pronësime çmimin e tij
të plotë si vend varrimi midis jush”. 10 Tani Efroni ndodhej në mes të bijve
të Hethit; dhe Efroni, Hiteu, iu përgjegjAbrahamit në prani të bijve të Hethit,
të të gjithë atyreve që hynin nëpër portën e qytetit të tij, duke thënë: 11 “Jo,
zoti im, dëgjomë! Unë të fal arën dhe shpellën që ndodhet aty; po ta dhuroj
në prani të bijve të popullit tim; po ta bëj dhuratë. Varrose të vdekurën
tënde”. 12 Atëherë Abrahami u përkul para popullit të vendit, 13 dhe i foli
Efronit në prani të popullit të vendit duke thënë: “Dëgjomë, të lutem! Unë
do të jap çmimin e arës, pranoje nga unë, kështu unë do tëmund të varros aty
të vdekurën time”. 14Efroni iu përgjegj Abrahamit, duke i thënë: 15 “Zoti im,
dëgjomë! Toka vlen katërqindmonedha argjendi. Ç’është kjo midis meje dhe
teje? Varrose, pra, të vdekurën tënde”. 16 Atëherë Abrahami zbatoi fjalën e
Efronit; dhe Abrahami i peshoi Efronit çmimin që i kishte thënë në prani të
bijve tëHethit: katërqindmonedha argjendi,monedhaqë tregtarëtpërdornin
midis tyre zakonisht. 17Kështu ara e Efronit që gjendej nëMalkpelah përballë
Mamres, ara me shpellën që ishte aty dhe tërë drurët që ishin në arë dhe në
të gjithë kufijtë përqark, 18 kaluan në pronësi të Abrahamit, në prani të bijve
të Hethit dhe të të gjithë atyre që hynin nga porta e qytetit të Efronit. 19 Pas
kësaj, Abrahami varrosi Sarën, gruan e tij, në shpellën e arës së Makpelahut
përballëMamres (që ështëHebroni) në vendin eKanaanëve. 20Kështu aradhe
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shpella që gjendet aty u kaluan nga bijtë e Hethit në pronë të Abrahamit, si
vend varrimi.

24
1 Abrahami ishte tashmë plak dhe ishte në moshë të kaluar; dhe Zoti e

kishte bekuar Abrahamin në çdo gjë. 2Dhe Abrahami i tha shërbyesit më të
moshuar të shtëpisësë tij qëqeveriste tërëpasuritëe tij: “Vëredorën tëndenën
kofshën time; 3dhe unë do të bëj që ti të betohesh në emër të Zotit, Perëndisë
së qiejve dhe Perëndisë të tokës, që ti nuk do t’i marrësh për grua djalit tim
asnjë prej bijave të Kanaanejve në mes të të cilëve unë banoj; 4 por do të
shkosh në vendin tim dhe te fisi im për të marrë një grua për djalin tim, për
Isakun”. 5 Shërbëtori iu përgjegj: “Ndofta ajo grua nuk dëshiron të më ndjekë
në këtë vend; a duhet ta çoj atëherë përsëribirin tëndnë vendin nga ke dalë?”.
6Atëherë Abrahami i tha: “Ruhu e mos e ço birin tim atje! 7 Zoti, Perëndia i
qiellit, qëmë hoqi nga shtëpia e atit tim dhe nga vendi ku kam lindur, më foli
dhem’ubetuaduke thënë: “Unëdo t’ua japkëtëvendpasardhësve të tu”, ai do
të dërgojë engjëllin e tij para teje dhe ti do tëmarrësh andej një grua për birin
tim. 8Dhenëqoftë se gruajanukdëshiron të tëndjekë, atëherë ti do të lirohesh
nga ky betim qëmë ke bërë; vetëmmos e kthe tim bir atje”. 9Kështu shërbyesi
e vuri dorënnën kofshën eAbrahamit, zotit të tij, dhe iu betua lidhurmekëtë
problem. 10 Pastaj shërbyesi mori dhjetë deve nga devetë e zotit të tij dhe u
nis, dukepasurmevete çdo lloj tëmirash të zotërisë së tij. Ai e nisi rrugëndhe
shkoi në Mesopotami, në qytetin e Nahorit. 11Dhe i gjunjëzoi devetë jashtë
qytetit pranë një pusi uji, aty nga mbrëmja, në kohën kur gratë dalin për të
marrë ujë, dhe tha: 12 “O Zot, Perëndia i zotërisë tim Abraham, të lutem bëj
që sot të kemmundësinë të kem një takim të lumtur, trego dashamirësi ndaj
Abrahamit, zotit tim! 13 Ja, unë po rri pranë këtij burimi ujërash, ndërsa bijat
e banorëve të qytetit dalin për të mbushur ujë. 14 Bëj që vajza së cilës do t’i
them: “Ah,ule shtambën tëndeqëunë tëpi”dheqëdo tëmëpërgjigjet: “Pi, dhe
kampër t’u dhënë për të pirë edhe deveve të tu”, të jetë ajo që ti ja ke caktuar
shërbyesit tënd Isak. Nga kjo unë do të kuptoj që ti ke treguar dashamirësi
ndaj zotërisë tim”. 15 Ai s’kishte mbaruar së foluri, kur, ja, doli Rebeka me
shtambënnë shpatullëne saj; ajo ishte ebija eBethuelit, biri iMikailit, gruaja
e Nahorit dhe vëllai i Abrahamit. 16 Vajza ishte shumë e bukur, e virgjër
dhe asnjë burrë nuk e kishte njohur kurrë. Ajo zbriti në burim, mbushi
shtambën e saj dhe u ngjit përsëri lart. 17Atëherë shërbyesi vrapoi në drejtim
të saj dhe i tha: “Lermë të pi pak ujë nga shtamba jote”. 18 Ajo u përgjegj:
“Pi, zotëria im”; pastaj shpejtoi ta ulë shtambën mbi dorë dhe i dha të pijë.
19Sapombaroi së dhëniujë për të pirë, tha: “Do tëmbushujë edhepërdevetë
e tua, deri sa të ngopen me ujë”. 20Me nxitim e zbrazi shtambën e saj në
koritë, vrapoi përsëri te burimi për të mbushur ujë për të gjithë devetë e tij.
21Ndërkaq ai njeri e sodiste në heshtje, për të mësuar në qoftë se Zoti e kishte
bërë të mbarë apo jo udhëtimin e tij. 22 Kur devetë mbaruan së piri, njeriu
mori një unazë floriri për hundën që peshonte gjysmë sikli dhe dy byzylykë
me një peshë prej dhjetë siklesh ari për kyçin e dorës së saj, dhe tha: 23 “Bijë
e kujt je? Ma thuaj, të lutem. A ka vend në shtëpinë e babait tënd për ne, që ta
kalojmë natën?”. 24Ajo u përgjegj: “Unë jam bijë e Bethuelit, i biri i Milkahut,
që ajo i lindi në Nahor”. 25Dhe shtoi: “Tek ne ka shumë kashtë dhe forazh
si dhe vend për të kaluar natën”. 26 Atëherë njeriu u përkul, adhuroi Zotin
dhe tha: 27 “Qoftë i bekuar Zoti, Perëndia i Abrahamit, zotërisë tim, që nuk ka
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pushuar të jetë dashamirës dhe besnik ndaj zotërisë tim! Sa për mua, gjatë
udhëtimit, Zoti më çoi në shtëpinë e vëllezërve të zotërisë tim”. 28 Dhe vajza
vrapoi për t’i treguarkëto gjëranë shtëpinë enënës së saj. 29PorRebekakishte
një vëlla të quajtur Labano. Dhe Labano doli me vrap jashtë drejt burimit te
ai njeri. 30Sa pa unazënnëhundë dhe byzylykëtnë kyçet e dorës të sëmotrës
dhe dëgjoi fjalët që Rebeka, motra e tij, thoshte: “Kështu më foli ai njeri”, iu
afrua këtij njeriu, dhe ja që u gjet pranë deveve, afër burimit. 31 Dhe tha:
“Hyrë, i bekuar nga Zoti! Pse rri jashtë? Unë kam përgatitur shtëpinë dhe një
vendpërdevetë”. 32Njeriuhyri në shtëpi,dheLabano shkarkoi devetë,udha
kashtë dhe forazh deveve dhe solli ujë që të lante këmbët ai dhe njerëzit që
ishin bashkë me të. 33 Pastaj i vunë përpara për të ngrënë, por ai tha: “Nuk
do të ha deri sa të plotësoj porosinë që më kanë dhënë”. Tjetri tha: “Fol”.
34 Atëherë ai tha: “Unë jam një shërbëtor i Abrahamit. 35 Zoti e ka bekuar
shumë zotërinë tim, që është bërë imadh; i ka dhënë dele dhe qe, argjenddhe
flori, shërbyes dhe shërbyese, deve dhe gomarë. 36 Por Sara, gruaja e zotërisë
tim, i ka lindur në pleqërinë e saj një djalë zotërisë tim, i cili i ka dhënë atij
gjithçka zotëron. 37Dhe zotëria im më vuri të betohem duke thënë: “Nuk do
të marrësh grua për djalin tim nga bijtë e Kanaanejve, në vendin ku banoj;
38 por do të shkosh në shtëpinë e babait tim dhe tek afëria ime dhe aty do të
marrësh një grua për birin tim”. 39Atëherë unë i thashë zotërisë tim: “Ndofta
gruaja nuk do të dojë të më ndjekë”. 40 Por ai u përgjegj: “Zoti, para të cilit
kam ecur, do të dërgojë engjëllin e tij bashkë me ty dhe do ta bëj të mbarë
udhëtimin tënd, dhe ti do të marrësh për birin tim një grua nga farefisi im
dhe nga shtëpia e babait tim. 41Do të lirohesh nga betimi që më ke bërë kur
të shkosh tek afëria ime; dhe po të jetë se nuk duan të ta japin, do të lirohesh
nga betimi që më ke bërë”. 42 Sot kam arritur te burimi dhe thashë: “O Zot,
Perëndia i zotërisë tim Abraham, në rast se të pëlqen kështu, të lutem bëje të
mbarë udhëtimin që kam filluar; 43 Ja, unë po ndalem pranë burimit të ujit;
bëj që vajza që ka për të dalë për tëmarrë ujë dhe së cilës do t’i them: “Lërmë
të pi pak ujë nga shtamba jote”, 44dhe që do tëmë thotë: “Pi sa ke nevojë dhe
do të marr ujë edhe për devetë e tua”, le të jetë gruaja që Zoti i ka caktuar
djalit të zotërisë tim. 45 Para se unë të kisha mbaruar së foluri në zemrën
time, doli jashtë Rebekame shtambën e sajmbi shpatull; ajo zbriti te burimi
dhe mbushi ujë. Atëherë unë i thashë: 46 “Oh, lermë të pi!”. Dhe ajo shpejtoi
ta ulte shtambën nga shpatulla e saj dhe u përgjegj: “Pi dhe do t’u jap të pinë
edhe deveve të tua”. Kështu unë piva dhe ajo u dha të pinë edhe deveve.
47Atëherë e pyeta dhe i thashë: “Bijë e kujt je?”. Ajo m’u përgjegj: “Jam bijë
e Bethuelit, biri i Nahorit, që Milkah lindi”. Kështu unë i vura unazën në
hundëdhebyzylykëtnëkyçet edorës. 48Pastaj u përkula, adhurovaZotindhe
e bekova Zotin, Perëndinë e Abrahamit, zotërisë tim, qëmë ka çuar në rrugën
e drejtë për tëmarrë për birin e tij bijën e vëllait të zotërisë tim. 49Dhe tani në
rast se doni të silleni me dashamirësi dhe besnikëri ndaj zotërisë tim, duhet
tëma thoni; në rast se jo,ma thoni njëlloj dhe unë do të kthehemdjathtas ose
majtas”. 50 Atëherë Labano dhe Bethueli u përgjigjën dhe thanë: “Kjo varet
nga Zoti; ne nuk mund të flasim as për mirë as për keq. 51 Ja, Rebeka është
këtu para teje, merre me vete, shko dhe ajo të bëhet gruaja e birit të zotërisë
tënd, ashtu siç ka thënë Zoti”. 52Kur shërbëtori i Abrahamit dëgjoi fjalët e tyre
upërulpër tokëpërparaZotit. 53Shërbëtorinxori sende të argjëndtadhe të arta
si dhe rroba dhe ia dha Rebekës; dhe u dhuroi gjithashtu sende të vlefshme
vëllait dhe nënës së Rebekës. 54 Pastaj hëngrën e pinë ai dhe njerëzit që ishin
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bashkë me të; u ndalën vetëm atë natë. Kur u ngritën në mëngjes, shërbëtori
tha: “Më lini të kthehem te zotëria im”. 55 Vëllai dhe nëna e Rebekës thanë:
“Lëre që vajza të rrijë disa ditë me ne, të paktën dhjetë ditë; pastaj mund të
ikë”. 56Por ai iu përgjegj atyre: “Mosmëmbani, sepse Zoti e ka bërë tëmbarë
udhëtimin tim; më lini të iki, që unë të kthehem te zotëria im”. 57Atëherë ata
i thanë: “Të thërresim vajzën dhe ta pyesim atë”. 58Atëherë thirrën Rebekën
dhe i thanë: “A do të shkoshme këtë njeri?”. Ajo u përgjegj: “Po, do të shkoj”.
59Kështu e lanë Rebekën,motrën e tyre, të shkojë dhe tajën e saj të shkojëme
shërbëtorin dhe njerëzit e Abrahamit. 60Dhe e bekuan Rebekën dhe i thanë:
“Motra jonë, ti u bëfsh nëna e mijëra mizëri njerëzish dhe pasardhësit e tu
paçin në dorë portat e armiqve të tyre”. 61Atëherë Rebeka dhe shërbyeset e
saj u ngritënmëkëmbë, hipënmbi devetë dhe shkuan pas këtij njeriu. Kështu
shërbëtori mori Rebekën dhe iku. 62 Ndërkaq Isaku ishte kthyer nga pusi i
Lahai-Roit, sepse banonte në krahinën eNegevit. 63 Isaku kishte dalë aty nga
mbrëmja në fushë për t’umenduar; dhe ai ngriti sytë dhe pa disa deve që po
vinin. 64Edhe Rebeka ngriti sytë dhe pa Isakun; atëherë zbriti me të shpejtë
ngadeveja, 65dhe i tha shërbëtorit: “Kushështëainjeri qëvjennga fushadrejt
nesh?”. Shërbëtori u përgjegj: “Éshtë zotëria im”. Atëherë ajo mori vellon dhe
umbulua. 66Pastaj shërbëtori i tregoi Isakut tërë gjërat që kishte bërë. 67Dhe
Isaku e futi Rebekën në çadrën e Sarës, nënës së tij, dhe e mori me vete; ajo u
bë gruaja e tij dhe ai e dashuroi. Kështu Isaku u ngushëlluambas vdekjes së
nënës së tij.

25
1 Pastaj Abrahami mori një grua tjetër, që quhej Keturah. 2 Dhe kjo

i lindi Zimranin, Jokshanin, Medanin, Madianin, Ishbakun dhe Shuahin.
3 Jokshanit i lindi Sheba dhe Dedani. Bijtë e Dedanit ishin Asshurimi,
Letushimi dhe Leumimi. 4 Bijtë e Madianit ishin Efahu, Eferi, Hanoku,
Abidahu dhe Eldaahu. Tërë këta ishin bijtë e Keturahut. 5 Dhe Abrahami
i dha Isakut gjithçka zotëronte; 6 por bijve që Abrahami kishte pasur nga
konkubinat u dha disa dhurata dhe, sa ishte ende gjallë, i dërgoi larg birit
të tij Isakut, drejt lindjes, në një vend të lindjes. 7 Këto janë vitet e jetës
së Abrahamit: ai jetoi gjithsej njëqind e shtatëdhjetë e pesë vjet. 8 Pastaj
Abrahami dha frymën e fundit dhe vdiq në pleqëri të mbarë, i shtyrë në
moshë dhe i ngopur me ditë, dhe u bashkua me popullin e tij. 9Dhe bijtë e
tij Isaku dhe Ismaeli e varrosën në shpellën e Makpelahut në arën e Efronit,
biri i Zoarit, Hiteut, që ndodhet përballë Mamres, 10 arë që Abrahami u
kishte blerë bijve të Hethit. Aty u varrosën Abrahami dhe e shoqja Sara.
11Mbas vdekjes së Abrahamit, Perëndia bekoi birin e tij Isakun; dhe Isaku
qëndroi pranë pusit të Lahai-Roit. 12 Tani këta janë pasardhësit e Ismaelit,
bir i Abrahamit, që egjiptasja Agar, shërbëtorja e Sarës, i kishte lindur
Abrahamit. 13 Këta janë emrat e bijve të Ismaelit, simbas emrit të brezave
të tyre: Nebajothi, i parëlinduri i Ismaelit; pastaj Kedari, Abdeeli, Mibsami,
14Mishma, Dumahu, Masa, 15Hadari, Tema, Jeturi, Nafishi dhe Kedemahu.
16Këta janëbijtë e Ismaelit dheemrat e tyre, simbas fshatravedhe fushimeve
të tyre. Ata qenë dymbëdhjetë princërit e kombeve të tyre përkatës. 17 Por
këto janë vitet e jetës së Ismaelit, gjithsej njëqind e tridhjetë e shtatë vjet;
pastaj ai dha frymë dhe vdiq, dhe u bashkua me popullin e tij. 18 (Dhe bijtë
e tij banuan nga Havilahu deri në Shur, që është në lindje të Egjiptit, në
drejtim të Asirisë). Ai u vendos në prani të të gjithë vëllezërve të tij. 19Këta



Zanafilla 25:20 24 Zanafilla 26:12

janë pasardhësit e Isakut, birit të Abrahamit. 20Abrahamit i lindi Isaku; dhe
Isaku ishte dyzet vjeç kurmori për gruaRebekën, e bija e Bethuelit, Arameu i
Paddan-Aranit dhemotra eLabanos, Arameut. 21 Isakue luti Zotinpër gruan
e tij sepse ajo ishte shterpë. Zoti ia plotësoidëshirëndheRebeka, gruaja e tij, u
ngjiz. 22Por fëmijët shtyninnjeri-tjetrinnëbarkunesajdheajo tha: “Nëqoftë
se është kështu (që iu përgjigj Zoti), pse gjendem unë në këto kushte?”. Dhe
kështu vajti të konsultohet me Zotin. 23Dhe Zoti i tha: “Dy kombe ndodhen
në barkun tënd dhe dy popuj kanë për të dalë nga përbrendëshmet e barkut
tënd. Njeri nga këta dy popuj do të jetë më i fortë se tjetri, dhe më i madhi
do t’i shërbejë më të voglit”. 24Kur erdhi koha për të që të lindte, ajo kishte
në bark dy binjakë. 25 Dhe i pari që doli jashtë ishte i kuq; ai ishte krejt si
një mantel leshtor, prandaj i vunë emrin Esau. 26 Pastaj doli vëllai i tij, i cili
me dorë mbante thembrën e këmbës të Esaut; prandaj e quajtën Jakob. Por
Isaku ishte shtatëdhjetë vjeç kurRebeka i lindi. 27Dy fëmijëtu rritëndheEsau
u bë një gjahtar i sprovuar, një njeri fshatarak, ndërsa Jakobi ishte një njeri i
qetë, që jetonte në çadra. 28Por Isaku e donte Esaun, sepse mishin e gjahut e
pëlqente; Rebeka nga ana e saj donte Jakobin. 29Një herë që Jakobi gatoi për
vete një supë, Esau erdhi nga fusha krejt i lodhur. 30Dhe Esau i tha Jakobit:
“Të lutem,më lërë tëhapakngakjo supë ekuqe, sepse jam i lodhur”. Përkëtë
arësye e quajtën Edom. 31Por Jakobi iu përgjegj: “Më shitmë parë parëbirninë
tënde”. 32 Esau tha: “Ja unë jam duke vdekur, ç’dobi kam nga parëbirnia?”.
33Atëherë Jakobi tha: “Mëparëbetomu”. DheEsau iubetuadhe i shiti Jakobit
parëbirninë e tij. 34Pastaj Jakobi i dha Esaut bukë dhe supëme thjerrëza. Dhe
ai hëngri dhe piu, pastaj u ngrit dhe iku. Kështu Esau shpërfilli parëbirninë e
tij.

26
1 Por ndodhi një mungesë ushqimesh në vend, përveç asaj të parës që

kishte ndodhur në kohën e Abrahamit. Pastaj Isaku shkoi tek Abimeleku,
mbreti i Filistejve në Gerar. 2 Atëherë Zoti iu shfaq dhe i tha: “Mos zbrit
në Egjipt, qëndro në vendin që do të të them. 3 Qëndro në këtë vend dhe
unë do të jem me ty dhe do të të bekoj, sepse kam për të të dhënë ty dhe
pasardhësve të tu tërë këto vende dhe do ta mbaj betimin që i kam bërë
Abrahamit, babait tënd, 4 dhe do t’i shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit;
do t’u jap atyre tërë këto vende, dhe të gjitha kombet e tokës do të bekohen
te pasardhësit e tu, 5 sepse Abrahami iu bind vullnetit tim dhe respektoi
urdhërat, urdhërimet, statutet dhe ligjet e mia”. 6 Kështu Isaku qëndroi në
Gerar. 7 Kur njerëzit e vendit i bënin pyetje rreth gruas së tij, ai u përgjigjej:
“Éshtë motra ime”, sepse kishte frikë të thoshte: “Éshtë gruaja ime”, sepse
mendonte: “Njerëzit e vendit mund të më vrasin për shkak të Rebekës,
sepse ajo është e pashme”. 8Kur kishte kaluar një kohë e gjatë në atë vend,
Abimelekut, mbretit të Filistejve, i rastisi të shikojë nga dritarja dhe pa
Isakun që përkëdhelte Rebekën, gruan e tij. 9Atëherë Abimeleku thiri Isakun
dhe i tha: “Ajo ështëme siguri gruaja jote; si bëhet që ti the: “Ajo ështëmotra
ime”?”. Isaku iu përgjegj: “Sepse thoja: “Nuk do të doja të vdes për shkak të
saj””. 10Abimeleku tha: “Ç’është kjo që na bëre? Ndokush nga populli mund
tëbinte lehtënë shtratmegruan tëndedhe ti do tënakishengarkuarme faj të
rëndë”. 11KështuAbimeleku i dha këtë urdhër tërë popullit: “Kushdo që prek
këtë njeri ose të shoqen do të dënohet pa tjetërmevdekje”. 12 Isakumbolli në
atë venddhepoatë vit korri një prodhimnjëqindherëmë tëmadh; dheZoti e
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bekoi. 13Kynjeri u bë imadhdhevazhdoi të rritet deri sa ubë jashtëzakonisht
i madh. 14Ai arriti të zotërojë kope dhënsh dhe qesh dhe kishte një numër të
madh shërbëtorësh. Kështu Filistejtë e patën zili, 15dhe për këtë arësye i zunë,
duke imbushurme dhe, tërë puset që shërbëtorët e babait të tij kishin hapur
në kohën e Abrahamit, atit të tij. 16Atëherë Abimeleku i tha Isakut: “Largohu
nga ne, sepse ti je shumë më i fuqishëm se ne”. 17Kështu Isaku u largua që
andej dhe u vendos në luginën e Gerarit, dhe aty banoi. 18Dhe Isaku filloi të
hapëpuseuji që ishinhapurnëkohën eAbrahamit, atit të tij, dheqëFilistejtë
i kishin mbyllur mbas vdekjes së Abrahamit, dhe u vuri po ato emra që u
kishte vënë babai i tij. 19 Pastaj shërbëtorët e Isakut gërmuan në luginë dhe
gjetën aty një pus me ujë të freskët. 20 Por barinjtë e Gerarit u grindën me
çobanët e Isakut, duke u thënë: “Uji është yni”. Dhe ai e quajti pusin Esek,
sepse ata e kishin kundërshtuar. 21Shërbëtorëthapën pastaj një pus tjetër, por
ata kundërshtuan edhe për këtë. Dhe Isaku e quajti Sitnah. 22 Atëherë ai u
largua që andej dhe hapi një pus tjetër për të cilin nuk pati kundërshtim. Dhe
ai e quajti atë Rehoboth, sepse ai tha: “Tani Zoti na ka vënë larg dhe ne do të
kemi mbarësi në këtë vend”. 23Pastaj së këtejmi Isaku u ngjit në Beer-Sheba.
24 Dhe Zoti iu shfaq po atë natë dhe i tha: “Unë jam Perëndia i Abrahamit,
babait tënd;moski frikë, sepseunë jamme ty; do të të bekoj dhedo të shumoj
pasardhësit e tu, për hir të Abrahamit, shërbëtorit tim”. 25Atëherë ai ndërtoi
në atë vend një altar dhe përmendi emrin e Zotit, dhe po aty ai ngriti edhe
çadrën e tij. Aty shërbëtorët e Isakut hapën një pus. 26 Pastaj Abimeleku nga
Gerari shkoi tek ai bashkëme Ahucathin, mikun e tij, dheme Pikolin, kreun
e ushtrisë së tij. 27Dhe Isaku u tha atyre: “Pse keni ardhur tek unë, për deri
samë urreni dhemë keni larguar prej jush?”. 28Atëherë ata u përgjigjën: “Ne
e pamë qartë që Zoti ështëme ty. Kështu thamë: “Le të bëjmë një betimmidis
nesh,midisneshdhe teje, dhe tëpërfundojmënjëaleancëme ty”: 29dhekështu
ti nuk do të na bësh asnjë të keqe, ashtu si ne nuk të kemi prekur, nuk të kemi
bërëveçse tëmiradhe tëkemi lënë të ikëshnëpaqe. Ti je tani i bekuari i Zotit”.
30Kështu Isaku shtroi për ta një banket dhe ata hëngrën e pinë. 31Të nesërmen
në mëngjes u ngritën herët dhe shkëmbyen një betim. Pastaj Isaku i përcolli
dhe ata ikën në paqe. 32Po atë ditë ndodhi që shërbëtorët e Isakut erdhën për
ta lajmëruarpërpusin që kishin hapur duke i thënë: “Kemi gjetur ujë”. 33Dhe
ai e quajti atë Shibah. Përkëtë arësyeqytetimbanemrinBeer-Sheba edhe sot
e kësaj dite. 34Në moshën dyzetvjeçare Esau mori për grua Juditin, të bijën e
Beerit, Hiteut dhe të Basemathit, bijë e Elonit, Hiteut. 35 Këto u bënë shkas
për një hidhërim të thellë të Isakut dhe të Rebekës.

27
1 Kur Isaku u plak dhe sytë e tij u dobësuan aq shumë sa nuk shikonte

më, ai thirri të birin Esau dhe i tha: “Biri im!”. 2 Esau i tha: “Ja ku jam!”.
Atëherë Isaku i tha: “Ja, unë jamplakdhenukedinë ç’ditë kampër të vdekur.
3 Prandaj merr tani armët e tua, kukurën dhe harkun tënd, dil nëpër fushat
dhe kap përmua kafshë gjahu; 4pastaj më përgatit një gjellë të shijshme nga
ato që më pëlqejnë dhe sillma, që unë ta ha dhe shpirti im të të bekojë para
se të vdes”. 5 Tani Rebeka rrinte duke dëgjuar, ndërsa Isaku i fliste birit të tij
Esau. Kështu Esau shkoi nëpër fusha për të gjuajtur kafshë të egra për t’ia
shpënë të atit. 6Atëherë Rebeka i foli Jakobit, birit të saj, dhe i tha: “Ja, unë
dëgjova babanë tënd që i fliste Esaut, vëllait tënd duke i thënë: 7 “Më sill gjah
dhe më përgatit një gjellë të shijshme, që unë ta ha dhe të të bekoj në prani
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të Zotit, para se të vdes”. 8Prandaj, biri im, bindju zërit tim dhe bëj atë që të
urdhëroj. 9 Shko tani në kope dhe më sill dy keca të mirë; unë do të përgatis
një gjellë të shijshme për babanë tënd, nga ato që i pëlqejnë atij. 10 Pastaj ti
do t’ia çosh babait tënd që ta hajë, dhe kështu ai do të bekojë para se të vdesë”.
11 Jakobi i thaRebekës,nënës së tij: “Ja, vëllai imEsauështë leshtor, ndërsaunë
e kam lëkurën të lëmuar. 12Ndofta babai im më prek me dorë; do t’i dukem
atij mashtrues dhe do të tërheqmbi vete njëmallkim në vend të një bekimi”.
13Por nëna e tij iu përgjegj: “Kymallkim le të bjerë mbi mua, biri im! Bindju
vetëm asaj që të thashë dhe shko të marrësh kecat”. 14Ai vajti pra t’i marrë
dhe ia çoi nënës së tij; dhe e ëma përgatiti me to një gjellë të shijshme, nga
ato që i pëlqenin babait të tij. 15 Pastaj Rebeka mori rrobat më të bukura të
Esaut, birit të sajmë tëmadh, që imbante në shtëpi pranë vetes, dhe ia veshi
Jakobit, birit të saj më të vogël; 16 dhe me lëkurët e kecave veshi duart e tij
dhe pjesën e lëmuar të qafës së tij. 17Pastaj vuri në dorë të Jakobit, birit të saj,
gjellën e shijshme dhe bukën që kishte përgatitur. 18Atëherë ai shkoi tek i ati
dhe i tha: “Ati im!”. Isakuupërgjegj: “Ja ku jam; kush je ti, biri im?”. 19Atëherë
Jakobi i tha babait të tij: “JamEsau, i parëlinduri yt. Bëra siçmë ke thënë. Tani
çohu, ulu dhe fillo të hash nga gjahu im,me qëllim që shpirti yt tëmë bekojë”.
20 Por Isaku i tha të birit: “Por si bëre që e gjete kaq shpejt, biri im?”. Ai u
përgjegj: “Sepse Zoti, Perëndia yt, bëri që të vijë tek unë”. 21Atëherë Isaku i tha
Jakobit: “Afrohudhe lërmë të të prek, biri im, për të ditur nëse je pikërishtbiri
im Esau ose jo”. 22Dhe kështu Jakobi iu afrua Isakut, babait të tij; dhe mbasi
ky e preku me dorë, tha: “Zëri është i Jakobit, por duart janë duart e Esaut”.
23Kështu ai nuk e njohu, sepse duart e tij ishin leshtore ashtu si duart e vëllait
të tij Esau; dhe e bekoi. 24Dhe tha: “A je ti me të vërtetë biri im Esau?”. Ai u
përgjigj: “Po”. 25Atëherë Isaku i tha: “Më shërbe që të ha nga gjahu i birit tim
dhe shpirti im të të bekojë”. Kështu Jakobi i shërbeu dhe Isaku hëngri. Jakobi
i solli edhe verë dhe ai e piu. 26 Pastaj babai i tij Isaku i tha: “Tani afrohu
dhe më puth, biri im”. 27Dhe ai u afrua dhe e puthi. Dhe Isaku ndjeu erën e
rrobave të tij dheebekoi duke thënë: “Ja, era e timbiri është si era enjë fushe,
që Zoti e ka bekuar. 28Perëndia të dhëntë vesën e qiellit dhe pjellorinë e tokës,
si edhe bollëkun e grurit dhe të verës. 29 Të shërbefshin popujt dhe kombet u
përkulshin para teje. Qofsh pronar i vëllezërve të tu dhe bijtë e nënës sate u
përkulshin para teje. I mallkuar qoftë cilido të mallkon, i bekuar qoftë cilido
të bekon!”. 30Dhe ndodhi që, pikërisht kur Isaku kishte mbaruar së bekuari
Jakobin dhe ky sapo ishte larguar nga prania e të atit Isak, vëllai i tij Esau
u kthye nga gjahu. 31 Edhe ai përgatiti një gjellë të shijshme dhe ia shpuri
babait të tij dhe i tha: “Çohu ati im dhe ha nga gjahu i birit tënd,me qëllim që
shpirti yt të më bekojë”. 32 Isaku, babai i tij, i tha: “Kush je ti?”. Ai u përgjegj:
“JamEsau, biri yt i parëlindur”. 33Atëherë Isakunezunëca tëdridhura shumë
të forta dhe i tha: “Kush është ai, pra, që gjuajti gjahun dhe ma solli? Unë i
hëngra të gjitha para se të vije ti dhe e bekova; dhe i bekuar ka për të mbetur
ai”. 34Me të dëgjuar fjalët e të atit, Esau dha një ulurimë të fortë dhe shumë
të hidhur. Pastaj i tha të atit: “Bekomë edhe mua, ati im!”. 35 Por Isaku iu
përgjigj: “Yt vëlla erdhi me mashtrim dhe mori bekimin tënd”. 36 Esau i tha:
“Jomë kot është quajtur Jakob? Aima zuri vendin deri tani dy herë: mëhoqi
parëbirninë dhe ja tani pomerr bekimin tim”. Pastaj shtoi: “Anuk ke ruajtur
një bekim për mua?”. 37Atëherë Isaku u përgjegj dhe i tha Esaut: “Ja, unë e
bëra zotrinë tënddhe i dhashë tërë vëllezërit e tij si shërbëtorë,dhe epajisame
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grurë dhe me verë; ç’mund të bëj për ty, biri im?”. 38 Esau i tha babait të tij:
“Akevetëmkëtëbekim, ati im? Bekomëedhemua, o ati im!”. DheEsaungriti
zërin dhe qau. 39 Isaku, babai i tij, u përgjigj duke i thënë: “Ja, banesa jote do
të privohet nga pjelloria e tokës dhe nga vesa që zbret nga lartësia e qiellit.
40Ti do të jetosh me shpatën tënde dhe do të jesh shërbëtori i vëllait tënd; por
do të ndodhë që, kur do të luftosh, do ta thyesh zgjedhën e tij nga qafa jote”.
41Kështu Esau filloi ta urrejë Jakobin për shkak të bekimit që i kishte dhënë i
ati, dhe tha në zemër të vet: “Ditët e zisë për babanë po afrohen; atëherë do
të vras vëllanë tim Jakobin”. 42Kur i treguan Rebekës fjalët e Esaut, birit të
saj më të madh, ajo dërgoi ta thërrasin birin e saj më të vogël, Jakobin, dhe
i tha: “Ja, Esau, yt vëlla, ngushëllohet ndaj teje, duke menduar të të vrasë.
43 Prandaj, biri im, bindju fjalëve që të them: Çohu dhe ik shpejt në Haran
te Labano, vëllai im; 44 dhe qëndro ca kohë me të, deri sa t’i kalojë zemërimi
vëllait tënd, 45deri samëria e vëllait tënd të largohet prej teje dhe ai të harrojë
atë që i ke bërë; atëherë do të dërgojë njerëz që të të marrin prej andej. Pse
duhet t’ju humbas që të dyve brënda një dite të vetme?”. 46 Pastaj Rebeka i
tha Isakut: “Jam neveritur nga jeta për shkak të bijave të Hethit. Në rast se
Jakobi merr për grua një nga bijat e Hethit, një grua si ato të vendit, ç’më
duhet jeta?”.

28
1Atëherë Isaku thiri Jakobin, e bekoi, i dha këtë urdhër dhe i tha: “Mos u

marto me një grua nga Kanaanët. 2 Çohu, shko në Padan-Aram, në shtëpinë
e Bethuelit, i ati i nënës sate, dhe merr për grua një nga bijat e Labanos,
vëllait të nënës sate. 3 Perëndia i plotfuqishëm të bekoftë, të bëftë pjellor dhe
të shumoftë, në mënyrë që ti të bëhesh një kuvend popujsh, 4 dhe të dhëntë
bekimin e Abrahamit ty dhe pasardhësve të tu, në mënyrë që ti të jesh zot
i vendit ku banon si i huaj dhe që Perëndia ia fali Abrahamit”. 5 Kështu
Isaku e nisi Jakobin, që shkoi në Padan-Aram te Labano, biri i Bethuelit,
Arameu, i vëllai i Rebekës, nëna e Jakobit dhe e Esaut. 6 Por Esau pa që
Isaku kishte bekuar Jakobin dhe e kish nisur në Padan-Aram që të merrte
atje një grua por, duke e bekuar, i kishte dhënë këtë urdhër duke thënë:
“Mos merr grua nga bijat e Kanaanit”; 7dhe Jakobi i ishte bindur të atit dhe
nënës së tij, dhe ishte nisur për në Padan-Aram. 8Kur Esau u bind se bijat e
Kanaanit shiheshinme sy të keq nga Isaku, babai i tij, 9 shkoi tek Ismaeli dhe
mori Mahalathin, të bijën e Ismaelit, që ishte biri i Abrahamit, dhe motër
e Nebajothit, me qëllim që ajo të bëhej gruaja e tij, përveç grave të tjera që
kishte. 10 Dhe Jakobi u nis në Beer-Sheba dhe shkoi në drejtim të Haranit.
11Arriti në një farë vendi dhe aty kaloi natën, sepse dielli kishte perënduar.
Atëherë mori një nga gurët e atij vendi, e vuri nën krye të tij dhe aty ra në
gjumë. 12Dhe pa në ëndërr një shkallë të mbështeturmbi tokë,maja e së cilës
prekteqiellin; dhe ja engjëjt ePerëndisëhipnin e zbrisninnë të. 13Dhe ja, Zoti
ndodhej nëmajë të saj dhe i tha: “Unë jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babait
tënd, dhe Perëndia i Isakut; tokën mbi të cilën je shtrirë do të ta jap ty dhe
pasardhësve të tu; 14dhe pasardhësit e tu do të jenë si pluhur i tokës, dhe ti do
të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në veri dhe në jug; dhe tërë familjet e
tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësve të tu. 15Dhe ja, unë jam
me ty dhe do të të mbroj kudo që të vesh, dhe do të të sjell përsëri në këtë
vend; sepse nuk do të të braktis para se të bëj atë që të kam thënë”. 16Atëherë
Jakobit i doli gjumi dhe tha: “Me siguri Zoti është në këtë vend dhe unë nuk
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e dija”. 17Dhe pati frikë e tha: “Sa i tmerrshëm është ky vend! Kjo nuk është
tjetër veçse shtëpia e Perëndisë, dhe kjo është porta e qiellit!”. 18Kështu Jakobi
u ngrit herët në mëngjes, mori gurin që kishte vënë nën krye të vet, e ngriti
si një përmendore dhe derdhi vaj mbi majën e saj. 19Dhe e quajti këtë vend
Bethel, kursemë parë emri i qytetit ishte Luc. 20Pastaj Jakobi lidhi një kusht
duke thënë: “Në qoftë se Perëndia do të jetë me mua dhe do të më mbrojë
gjatë këtij udhëtimi që jam duke bërë, në qoftë se do të më japë bukë për të
ngrënë dhe rroba për t’umbuluar, 21dhe do të kthehem në shtëpinë e babait
tim në paqe, atëherë Zoti do të jetë Perëndia im; 22dhe ky gur që kam ngritur
si përmendore, do të jetë shtëpia e Perëndisë; dhe nga të gjitha ato që do të më
japësh, unë do të japë të dhjetën”

29
1 Pastaj Jakobi u nis dhe shkoi në vendin e lindorëve. 2 Shikoi dhe pa një

pus në një arë, dhe aty pranë tri kope dhensh të mbledhura tok, sepse ai
pus shërbente për t’u dhënë ujë kopeve të dhenve; dhe rrasa mbi grykën e
pusit ishte emadhe. 3Atymblidheshin zakonisht tërë kopetë; atëherë çobanët
e hiqnin rrasën nga gryka e pusit dhe u jepnin ujë dhenve; pastaj e vinin
përsëri rrasën në vendin e saj, në grykën e pusit. 4 Dhe Jakobi u tha atyre:
“Vëllezër të mi, nga jeni?” Ata u përgjigjën: “Jemi nga Harani”. 5 Atëherë ai
u tha atyre: “E njihni ju Labanon, birin e Nahorit?”. Ata u përgjigjën: “E
njohim”. 6 Ai u tha atyre: “A është mirë ai?”. Ata u përgjigjën: “Éshtë mirë;
dhe ja bija e tij Rakela, e cila po vjen me delet”. 7Ai tha: “Ja, është ende ditë
përdiell dhenukka ardhur kohapër tëmbledhurbagëtinë; jepuni ujë deleve
dhe pastaj i çoni të kullosin” 8 Por ata u përgjigjën: “Nuk mundemi deri sa të
gjitha kopetë të mblidhen, e të kemi hequr rrasën nga gryka e pusit; atëherë
do t’u japim ujë deleve”. 9 Ai po vazhdonte të fliste me ta kur arriti Rakela
me delet e të atit, sepse ajo ishte një bareshë. 10Kur Jakobi pa Rakelën, bijën
e Labanos, vëllai i nënës së tij, dhe delet e Labanos, vëlla i nënës së tij, ai
u afrua, e hoqi rrasën nga gryka e pusit, dhe i dha ujë kopesë së Labanos,
vëllait të nënës së tij. 11 Atëherë Jakobi puthi Rakelën, ngriti zërin dhe qau.
12 Pastaj Jakobi e njoftoi Rakelën se ishte i një gjaku me të atin dhe ishte bir
i Rebekës. Dhe ajo vrapoi t’ia tregonte të atit. 13 Sapo Labano dëgjoi lajmet e
Jakobit, birit të motrës së tij, vrapoi drejt tij, e përqafoi, e puthi dhe e çoi në
shtëpinë e tij. Dhe Jakobi i tregoi Labanos tërë ato gjëra. 14Atëherë Labano i
tha: “Ti je me të vërtetë nga mishi dhe gjaku im!”. Dhe ai qëndroi një muaj
me të. 15 Pastaj Labano i tha Jakobit: “Pse je fisi im duhet të më shërbesh pa
marrë asgjë? Më thuaj sa duhet të jetë paga jote”. 16 Tani Labano kishte dy
bija: e madhja quhej Lea dhe e vogla Rakela. 17 Lea kishte sy të perënduar,
por Rakela ishte e hijshme dhe e pashme. 18Prandaj Jakobi e donte Rakelën
dhe i tha Labanos: “Unë do të të shërbej shtatë vjet për Rakelën, bijën tënde
më të vogël”. 19 Labano iu përgjigj: “Më mirë të ta jap ty se sa një njeriu
tjetër; rri me mua”. 20 Kështu Jakobi shërbeu shtatë vjet për Rakelën; dhe iu
dukën pak ditë sepse e dashuronte. 21 Pastaj Jakobi i tha Labanos: “Më jep
gruan time, sepse afati umbush dhe lejo që të bashkohemme të”. 22Atëherë
Labano mblodhi tërë burrat e vendit dhe shtroi një banket. 23 Por, kur ra
mbrëmja, ai mori bijën e tij Lea dhe e çoi te Jakobi, që hyri te ajo. 24 Përveç
kësaj Labano i dha shërbyesen e tij Zilpah si shërbyese të Leas, bijës së tij. 25Të
nesërmen në mëngjes, ai pa se ishte Lea. Atëherë Jakobi i tha Labanos: “Çfarë
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mëbëre? Anuk të kam shërbyerpërRakelën? Psemëmashtrove?”. 26Labano
u përgjegj: “Nuk është zakon të veprohet kështu në vendin tonë, nuk mund
të japësh më të voglën para më të madhes. 27Mbaro javën e kësaj dhe do të
japim edhe tjetrën, për shërbimin që do të më bësh për shtatë vjet të tjera”.
28Atëherë Jakobi bëri si i thanë dhembaroi javën e Leas; pastaj Labano i dha
për grua bijën e tij Rakela. 29Përveç kësaj Labano i dha shërbyesen e tij Bilhah
si shërbyese Rakelës, bijës së tij. 30Dhe Jakobi hyri gjithashtu te Rakela dhe
e dashuroi atë më tepër se Lean; dhe shërbeu shtatë vjet të tjera te Labano.
31Zoti, duke parë që për Lean nuk kishte dashuri, ia çeli barkun asaj, ndërsa
Rakela ishte shterpë. 32 Kështu Lea u ngjiz dhe lindi një djalë që e quajti
Ruben, sepse tha: “Zoti e pa trishtimin tim; prandaj tani burri im do të më
dojë”. 33Pastaj u ngjiz përsëridhe lindi një djalë dhe ajo tha: “Zoti e pa se nuk
kisha dashuri, prandaj më dha edhe këtë bir”. Dhe e quajti Simeon. 34Ajo u
ngjiz përsëri dhe lindi një djalë, dhe tha: “Kësaj radhe burri im do tëmë dojë,
sepse i kam lindur tre bij”. Prandaj u quajt Levi. 35 Ajo u ngjiz përsëri dhe
lindi djalë dhe tha: “Këtë radhë do të kremtoj Zotin”. Prandaj e quajti Juda.
Pastaj nuk pati më fëmijë.

30
1Kur Rakela pa që nuk po i bënte fëmijë Jakobit, u bë ziliqare e motrës së

saj dhe i tha Jakobit: “Më bëj me fëmijë përndryshe unë po vdes”. 2 Jakobi
u mbush tërë inat kundër Rakelës dhe i tha: “Se mos jam unë në vend të
Perëndisë që nuk të lejon të kesh fëmijë?”. 3Ajo u përgjegj: “Ja shërbyesja ime
Bilhah; hyr tek ajo, që ajo të lindë mbi gjunjët e mi; kështu nëpërmjet saj do
të mund të bëhem me fëmijë”. 4 Kështu ajo i dha për grua shërbyesen e vetë
Bilhah dhe Jakobi hyri tek ajo. 5Dhe Bilhah u ngjiz dhe i dha një bir Jakobit.
6Atëherë Rakela tha: “Perëndiamëdha të drejtë; ai dëgjoi gjithashtu zërin tim
dhe më dha një bir”. Prandaj i vuri emrin Dan. 7 Pastaj Bilhah, shërbyesja
e Rakelës, u ngjiz përsëri dhe i lindi një bir të dytë Jakobit. 8Atëherë Rakela
tha: “Kam luftuar shumëmemotrën time dhe kam dalë fitimtare”. Prandaj
e quajti djalin Neftali. 9 Por Lea, duke parë që nuk po bëntemë fëmijë,mori
shërbyesen e saj Zilpah dhe ia dha për grua Jakobit 10Kështu Zilpah, shërbyesja
e Leas, i lindi një bir Jakobit. 11 dhe Lea tha: “Ç’fat!”. Dhe i vuri emrin Gad.
12 Pastaj Zilpah, shërbëtore e Leas, i lindi Jakobit një bir të dytë. 13Dhe Lea
tha: “Sa e lumtur jam! Sepse gratë do tëmëquajnë të lumtur”. Prandaj i vuri
emrin Asher. 14Në kohën e korrjes së grurit, Rubeni doli dhe gjeti në fushat
mandragora dhe ia çoi nënës së tij, Leas. Atëherë Rakela i tha Leas: “Më jep
edhe mua ca mandragora të birit tënd!”. 15 Ajo iu përgjegj: “Të duket gjë e
vogël që më more burrin, dhe tani kërkon të marrësh edhe mandragorat e
djalit tim?”. Rakela tha: “Mirë, pra, si shpërblim përmandragorat e birit tënd,
sonte ai do të bjerë në shtrat me ty”. 16Kur në mbrëmje Jakobi u kthye nga
arat, Lea doli ta takojë dhe i tha: “Duhet të hysh tek unë, se të kam shtënë
në dorë me mandragorat e birit tim”. Kështu, atë natë, ai ra në shtrat me të.
17 Kështu Perëndia ia plotësoi dëshirën Leas, e cila u ngjiz dhe i lindi Jakobit
birin e pestë. 18 Dhe ajo tha: “Perëndia më dha shpërblimin që më takonte,
sepse i dhashë shërbyesen timeburrit tim”. Dhe equajti Isakar. 19Pastaj Leau
ngjiz përsëri dhe i dha Jakobit një bir të gjashtë. 20Atëherë Lea tha: “Perëndia
më ka dhënë një dhunti të mirë; këtë radhë burri im do të banojë me mua,
sepse i kam lindur gjashtë bij”. Dhe i vuri emrin Zabulon. 21Pastaj lindi një
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bijë dhe e quajti Dina. 22 Perëndia u kujtua edhe për Rakelën; dhe Perëndia
ia plotësoi dëshirën dhe e bëri të frytshme; 23 kështu ajo u ngjiz dhe lindi një
djalë, dhe tha: “Perëndia e hoqi turpin tim”. 24Dhe e quajti Jozef, duke thënë:
“Zoti më shtoftë një bir tjetër”. 25Mbas lindjes së Jozefit nga Rakela, Jakobi
i tha Labanos: “Më lejo të iki, që të shkoj në shtëpinë time, në vendin tim.
26Më jep gratë e mia dhe bijtë e mi, për të cilët të kam shërbyer dhe lermë të
iki, mbasi ti e njeh mirë shërbimin që të kam bërë”. 27 Por Labano i tha: “Në
rast se kam gjetur hir në sytë e tu, qëndro, sepse kam prekurme dorë që Zoti
më ka bekuar për shkakun tënd”. 28Pastaj tha: “Ma cakto pagesën tënde dhe
unë do të ta jap”. 29 Jakobi iu përgjegj: “Ti e di si të kam shërbyer, dhe çfarë i
ka ndodhur bagëtisë sate në duart e mia. 30 Sepse ajo që ti kishe para se të
vija unë ishte pak, por tani është rritur shumë; dhe Zoti të ka bekuar kudo që
kam qënë unë. Por tani kur do të punoj edhe për shtëpinë time?”. 31Labano
tha: “Sa duhet të të jap?”. Jakobi iu përgjigj: “Nuk duhet të më japësh asgjë;
në qoftë se ti do të bësh atë që po të them, do të mbetem këtu për të kullotur
kopetë e tua dhe për t’u kujdesur për to. 32Do të kaloj ditën e sotme në mes
tërë kopeve të tua dhe do të veçoj të gjitha kafshët laramane dhe pikalarme,
të gjithë qingjat e zinj dhe të gjitha dhitë lara-lara ose pika-pika. Dhe këto
kafshë do të jenë pagesa ime. 33 Kështu tani e tutje ndershmëria ime do të
përgjigjet para teje për personin tim, kur do të vish të kontrollosh pagesën
time; çdo bagëti që nuk është laramane a me pika midis dhive dhe çdo qengj
jo i zi do të konsiderohet i vjedhur po të gjindet pranë meje”. 34Labano tha:
“Mirë, le të bëhet ashtu si thua ti!”. 35 dhe po atë ditë veçoi cjeptë vija-vija
dheme pika dhe të gjitha dhitë laramane dhe pika pika, çdo bagëti që kishte
një njollë të bardhë apo çdo dele e zezë midis dhenve, dhe ua la bijve të vet.
36Dhe Labano vendosi një distancë prej tri ditëshmekëmbëmidis vetes së tij
dhe Jakobit; dhe JakobikullostepjesënqëmbetingakopetëeLabanos. 37Dhe
Jakobi mori disa purteka të njoma plepi, bajameje dhe rrapi; u bëri disa
zhvoshkje, duke zbuluar të bardhën epurtekave. 38Pastaj i vendosi purtekat
që kishte zhvoshkur që të shikoheshin nga dhentë në koritë, domethënë në
vendet kukopetëvininpër të pirëujë;dhekafshëtvininnëafshkurvininpër
të pirë. 39Kështu kafshët vinin në afsh përpara purtekave dhe pillnin qengja
vija-vija, lara-lara dhe pika pika. 40 Pastaj Jakobi i veçonte këta qengja dhe
bënte që kopetë t’i kthenin sytë nga kafshët vija-vija dhe nga tërë ato të zeza
në kopenë e Labanos. Ai formoi kështu kope të veçanta, që nuk i bashkoi me
kopetë e Labanos. 41 Por ndodhte që sa herë kafshët e fuqishme të kopesë
vinin në afsh, Jakobi i vinte purtekat në koritë para deleve, në mënyrë që
këto të hynin në afsh afër purtekave; 42 Por kur kafshët e kopesë ishin të
dobëta, nuk i vinte ato; kështu që qengjat e dobëta ishin të Labanos dhe ata
të shëndoshë të Jakobit. 43Kështu ai u bë shumë i pasur dhe pati një numër të
madh kopesh, shërbëtoresh, shërbëtorësh, devesh dhe gomarësh.

31
1Por Jakobidëgjoi fjalëtebijve tëLabanosqë thoshin: “Jakobimori gjithçka

kishte ati ynë; dhe me atë që i përkiste atit tonë, ai krijoi gjithë këtë pasuri”.
2 Jakobi vuri re edhe fytyrën e Labanos; dhe ja, ndaj tij nuk ishte si më parë.
3 Pastaj Zoti i tha Jakobit: “Kthehu në vendin e etërve të tu dhe te fisi yt, dhe
unë do të jemme ty”. 4Atëherë Jakobi dërgoi e thirri Rakelën dhe Lean, që të
vinin në fushat pranë kopesë së tij, 5 dhe u tha atyre: “Unë e shoh që fytyra
e atit tuaj ndaj meje nuk është si më parë; por Perëndia i atit tim ka qenë
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me mua. 6Dhe ju e dini se unë i kam shërbyer atit tuaj me tërë forcën time,
7ndërsaati juajmëkamashtruardhekandryshuarpagesën timedhjetëherë,
por Perëndia nuk e lejoi të më bëjë të keq. 8Në qoftë se ai thoshte: “Krerët
laramanedo të jenëpagesa jote”, e tërëkopejapillteqengja laramane; dhepo
të thoshte: “Krerët vija-vija do të jenë pagesa jote”, tërë kopeja pillte qengja
vija-vija. 9Kështu Perëndia ia hoqi bagëtinë atit tuaj dhe ma dha mua. 10Një
herë,në kohën kur kopetë hynin në afsh, unë ngrita sytë dhe pashë në ëndërr
që cjeptë që ndërzenin femrat ishin vija-vija, me pulla dhe lara-lara. 11Dhe
engjëlli i Perëndisë më tha në ëndërr: “Jakob!”. Unë iu përgjigja: “Ja ku jam!”.
12 Atëherë ai tha: “Ço tani sytë dhe shiko: tërë deshtë që ndërzejnë femrat
janë vija-vija, me pulla dhe lara-lara, sepse pashë të gjitha ato që të punon
Labano. 13Unë jam Perëndia i Bethelit, ku ti ke vajosur një përmendore dhe
më lidhe një kusht. Tani çohu, lëre këtë vend dhe kthehu në vendlindjen
tënde””. 14 Rakela dhe Lea iu përgjigjën dhe i thanë: “Mos kemi ndoshta ne
akoma pjesë dhe trashëgimi në shtëpinë e atit tonë? 15A nuk na ke trajtuar si
të huaja për arësye se na ka shitur dhe veç kësaj ka ngrënë edhe paratë tona?
16 Të gjitha pasuritë që Perëndia i hoqi atit tonë janë tonat dhe të bijve tanë;
prandaj bëj të gjitha ato qëPerëndia të ka thënë”. 17Atëherë Jakobi ungrit dhe
i vuri bijtë e tij dhe gratë e tij mbi devetë, 18dhemori me vete tërë bagëtinë e
tij duke marrë me vete gjithë pasurinë që kishte vënë, bagëtinë që i përkiste
dhe atë që e kishte blerë në Padam-Aram, për të vajtur tek Isaku, në vendin
e Kanaanëve. 19 Ndërsa Labano kishte vajtur të qethte dhentë e tij, Rakela
vodhi idhujt e të atit. 20Dhe Jakobi u largua fshehurazi ngaLabano, Arameu,
pa i thënë se kishte ndërmend të ikte. 21 Kështu ai iku me gjithçka kishte; u
ngrit, kaloi lumin dhe u drejtua për në malin e Galaadit. 22 Ditën e tretë i
treguan Labanos se Jakobi kishte ikur. 23Atëherë ai mori me vete vëllezërit e
tij, endoqi shtatëditë rrugëdheearriti nëmalineGalaadit. 24PorPerëndia iu
shfaq në ëndërrnatënLabanos, Arameut, dhe i tha: “Ruhu emos i fol Jakobit,
as për të mirë e as për të keq”. 25 Labano e arriti, pra, Jakobin. Tani Jakobi
e kishte ngritur çadrën e tij në mal; dhe gjithashtu Labano dhe vëllezërit e
tij kishin ngritur çadrat e tyre mbi malin e Galaadit. 26Atëherë Labano i tha
Jakobit: “Ç’bëre duke më mashtruar në këtë mënyrë dhe duke i marrë bijat
e mia si robëresha lufte? 27 Pse ike dhe u largove nga unë fshehurazi, pa më
lajmëruar aspak? Unë do të kisha përcjellëme gëzim dheme këngë,me lodërz
dhe qeste. 28Dhe nuk më lejove të puth bijtë dhe bijat e mia! Ti ke vepruar
pa mënd. 29 Tani unë kam në dorë t’ju bëj keq, por Perëndia i atit tënd më
foli natën e kaluar, duke thënë: “Ruhu, mos t’i flasësh Jakobit as për mirë
apo për keq”. 30 Sigurisht ike, sepse kishe një dëshirë të madhe të ktheheshe
përsëri në shtëpinë e atit tënd; po pse vodhe perënditë e mia?”. 31 Atëherë
Jakobi iu përgjegj Labanos: “Unë kisha frikë, sepse mendoja që ti mund të
më merrje me forcë bijat e tua. 32 Por kushdo qoftë ai të cilit do t’i gjesh
perënditë e tu, ai duhet të vdesë në prani të vëllezërve tanë; kërko ti vetë atë
që të përket tek unë dhe merre!”. Jakobi nuk e dinte që ato i kishte vjedhur
Rakela. 33 Kështu Labano hyri në çadrën e Jakobit, në çadrën e Leas dhe në
çadrën e dy shërbyeseve, por nuk gjeti asgjë. Doli pastaj nga çadra e Leas dhe
hyri në çadrën e Rakelës. 34Por Rakela kishte marrë idhujt dhe i kishte vënë
në samarin e devesë, pastaj qe ulurmbi to. Labano kërkoi në tërë çadrën, por
nuk gjeti asgjë. 35Dhe ajo i tha të atit: “Mos u zemëro, zotëria im, në rast se
unë nuk mund të çohem përpara teje, sepse jamme të përmuajshmet e grave”.
Kështuai kërkoi,pornuk i gjeti idhujt. 36Atëherë Jakobi u zemëruadheugrind
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me Labanon; dhe Jakobi iu përgjegj dhe i tha Labanos: “Cili është faji im, cili
ështëmëkati im, që ti tëmë ndjekëshme aq tërbim? 37Ti rrëmove në tërë gjërat
e mia. Çfarë gjete nga të gjitha ato që i përkasin shtëpisë sate? Vëri këtu para
vëllezërve të mi dhe vëllezërve të tu dhe le të vendosin ata midis nesh të dy!
38 Kam qenë njëzet vjet me ty; delet dhe dhitë e tua nuk kanë dështuar dhe
unë nuk kam ngrënë deshtë e kopesë sate. 39 Unë nuk t’i kam sjellë kurrë
kafshët të shqyera nga bishat; dëmin e kam pësuar vetë; ti kërkojeme ngulm
nga unë atë që ishte vjedhur ditën apo natën. 40 Ky ishte fati im; ditën më
ligte vapa dhe natën të ftohtit e madh, dhe gjumi më ikte nga sytë. 41 Kam
qënë njëzet vjet në shtëpinë tënde; të kam shërbyer katërmbëdhjetë vjet për
dy bijat e tua dhe gjashtë vjet për kopenë tënde. Ti e ke ndryshuar dhjetë
herë pagesën time. 42 Në qoftë se Perëndia i atit tim, Perëndia i Abrahamit
dhe Tmerri i Isakut, nuk do të kishte qënë në favorin tim, ti me siguri do
të më kishe kthyer duar bosh. Perëndia e pa trishtimin tim dhe mundin e
duarve tëmia, dhembrëmë dha vendimin e tij”. 43Atëherë Labano u përgjegj
dhe tha: “Këto bija janë bijat e mia, këta bij janë bijtë e mi, këto kope janë
kopetë e mia, dhe gjithçka të zë syri është imja. Por çfarë mund t’u bëj sot
këtyre bijave të mia apo bijve që ato kanë lindur? 44Prandaj eja të bëjmë një
besëlidhie midis teje dhe meje, dhe që ajo shërbeftë si dëshmi midis teje dhe
meje”. 45Atëherë Jakobi mori një gur dhe e ngriti si një përmendore. 46Pastaj
Jakobi u tha vëllezërve të tij: “Mblidhni gurë”. Dhe ata morën gurë dhe bënë
një tog me ta, dhe hëngrën bukë pranë këtij togu. 47 Labano e quajti atë tog
Jegar-Sahadutha, ndërsa Jakobi e quajti Galed. 48 Dhe Labano tha: “Sot ky
tog është një dëshmi midis teje dhe meje”. Prandaj u quajt Galed, 49 edhe
Mitspah, sepse Labano tha: “Zoti të mos e ndajë syrin mua dhe ty kur do
të jetë e pamundur të shohim shoqi-shoqin. 50Në rast se ti keqtrajton bijat
e mia ose martohesh me gra të tjera veç bijave të mia, edhe sikur të mos
ketë asnjeri me ne, kujtohu që Perëndia është dëshmitarmidis meje dhe teje”.
51 Labano i tha gjithashtu Jakobit: “Ja ky tog gurësh, dhe ja përmendorja që
kam ngritur midis teje dhe meje. 52Le të jetë ky tog një dëshmi dhe le të jetë
kjo përmendorenjë dëshmiqëunënukdo ta kapërcejkëtë tog për të të bërë keq
ty, dhe që ti nuk do ta kapërcesh këtë tog dhe këtë përmendore për të më bërë
keq mua. 53 Perëndia i Abrahamit dhe Perëndia i Nahorit, Perëndia i atit të
tyre, u bëftë gjykatësmidis nesh!”. Dhe Jakobi u betua për Tmerrin e Isakut,
atit të tij. 54 Pastaj Jakobi bëri një fli në mal dhe i ftoi vëllezërit e tij të hanin
bukë. Dhe ata hëngrën bukë dhe e kaluan natën në mal. 55 Labano u ngrit
herët në mëngjes, i puthi bijtë dhe bijat e tij dhe i bekoi. Pastaj Labano u nis
dhe u kthye në shtëpinë e tij.

32
1Ndërsa Jakobi vazhdonte rrugën e tij, i dolën përpara engjëj të Perëndisë.

2Mbasi i pa Jakobi, tha: “Ky është fushimi i Perëndisë”; dhe e quajti atë vend
Mahanaim. 3Pastaj Jakobi dërgoi para tij disa lajmëtarë vëllait të tij Esau, në
vendineSeirit, në fushëneEdomit. 4Dheudhaatyrekëtëurdhërduke thënë:
“Do t’i thoni kështu Esaut, zotërisë tim: “Kështu thotë shërbyesi yt Jakobi:
Unë kam banuar pranë Labanos dhe kam qëndruar aty deri tani; 5 kam qe,
gomarë, kope, shërbyes dhe shërbyese; dhe këtë po ja tregoj zotërisë tim, për
të gjeturhirnë sytë e tu””. 6Lajmëtarëtukthyenpastaj te Jakobi, duke i thënë:
“Vajtëm te vëllai yt Esau; dhe tani ai po vjen vetë që të takohet me ty dhe ka
me vete katërqind burra”. 7Atëherë Jakobin e zuri një frikë e madhe dhe një
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ankth dhe ndau dysh njerëzit që ishin me të, kopetë, bagëtinë e trashë dhe
devetë, dhe tha: 8 “Në qoftë se Esau vjen kundër njerit grup dhe e sulmon,
grupi qëmbetet do tëmund të shpëtojë”. 9Pastaj Jakobi tha: “O Perëndi i atit
timAbraham, Perëndi i atit tim Isak, o Zot, qëmë ke thënë: “Ktheu në vendin
tënd dhe pranë fisit tënd dhe unë do të bëj të mirë”, 10 unë nuk jam i denjë i
të gjitha mirësive dhe i gjithë besnikërisë që ke treguar ndaj shërbyesit tënd,
sepse unë e kalova këtë Jordan vetëmme shkopin tim dhe tani janë bërë dy
grupe. 11 Çliromë, të lutem, nga duart e vëllait tim, nga duart e Esaut, sepse
unë kam frikë nga ai dhe druaj që ai të vijë për të më sulmuar, pa kursyer
as nënat as fëmijët. 12 Dhe ti the: “Pa tjetër, unë do të të bëj mirë dhe do t’i
bëj pasardhësit e tu si rëra e detit, që nuk mund të llogaritet se është shumë
e madhe””. 13Kështu Jakobi e kaloi natën në atë vend, dhe nga ato që kishte
nëpër duar ai zgjodhi një dhuratë për vëllanë e tij Esau: 14dyqind dhi, njëzet
cjep, dyqind dele dhe njëzet desh, 15 tridhjetë deve qumështoreme të vegjëlit
e tyre, dyzet lopëdhedhjetëdema, njëzetgomaricadhedhjetëmëza. 16Pastaj
uadorëzoi shërbyesve të tij, çdokopepër llogari tëvet, dheu thashërbëtorëve të
tij: “Kaloni parameje dhe lini një farë hapësiremidis një kopeje dhe tjetrës”.
17Dhe i dha urdhër të parit: “Kur vëllai im Esau do të të takojë dhe do të të
pyesë: “I kujt je ti dhe ku shkon? Të kujt janë këto kafshë para teje?”, 18 ti
do të përgjigjesh: “Janë të shërbëtorit tënd Jakobit; është një dhuratë e dërguar
zotërisë tim Esau; dhe ja, ai vetë po vjen mbas nesh””. 19 Ai i dha të njëjtin
urdhër të dytit, të tretit dhe gjithë atyre që ndiqnin kopetë, duke u thënë:
“Në këtë mënyrë do t’i flisni Esaut kur do ta takoni; 20 dhe do t’i thoni: “Ja,
shërbëtori yt Jakobi është duke ardhur vetë pas nesh””. Sepse thoshte: “Unë
do ta qetësoj me dhuratën që më paraprin e pastaj do të shikoj fytyrën e tij;
ndofta do të më presë mirë”. 21Kështu dhurata shkoi para tij, por ai e kaloi
natën në fushim. 22Por atë natë ai u ngrit, mori dy gratë e tij, dy shërbëtoret
dhe të njëmbëdhjetë fëmijët e tij dhe e kaloi vaun e lumit Jabbok. 23 I mori
me vete dhe bëri që të kalonin përruan të gjitha gjërat që zotëronte. 24Kështu
Jakobimbeti vetëm dhe një burrë luftoime të deri në agim. 25Kur ky burrë e
pa se nukmund tamundte, i preku zgavrën e ijës; dhe zgavra e ijes së Jakobit
u përdrodh, ndërsa ai luftonte kundër tij. 26 Dhe ai tha: “Lërmë të shkoj, se
po lind agimi”. Por Jakobi iu përgjegj: “Nuk do të të lë të shkosh, në rast se
nuk më bekon më parë!”. 27 Tjetri i tha: “Cili është emri yt?”. Ai u përgjegj:
“Jakob”. 28Atëherë ai i tha: “Emri yt nuk do të jetëmë Jakob, por Israel, sepse
ti ke luftuar bashkë me Perëndinë dhe me njerëzit, dhe ke fituar”. 29 Jakobi i
tha: “Të lutem, tregomë emrin tënd”. Por ai iu përgjegj: “Pse e do emrin tim?”.
30Dhekështuai ebekoi. Atëherë Jakobi equajti këtëvendPeniel, sepse tha: “E
pashë Perëndinë ballë për ballë dhe jeta ime u fal”. 31Mbasi ai kaloi Penielin,
dielli po ngrihej; dhe Jakobi çalonte për shkak të ijës. 32 Për këtë arësye, deri
në ditën e sotme, bijtë e Izraelit nuk e hanë gilcën e kofshës që kalon nëpër
zgavrën e ijës, sepse ai njeri kishte prekur zgavrën e ijës së Jakobit në pikën
e gilcës së kofshës.

33
1 Jakobi ngriti sytë, vështroi dhe pa që po vinte Esau, që kishte me vete

katërqind burra. Atëherë i ndau bijtë e tij midis Leas, Rakelës dhe dy
shërbyeseve të tij. 2Në krye vuri shërbyeset dhe bijtë e tyre, pastaj Lean dhe
bijtë e saj dhe së fundi Rakelën dhe Jozefin. 3 Ai vetë kaloi para tyre dhe u



Zanafilla 33:4 34 Zanafilla 34:12

përkul deri në tokë shtatë herë deri sa arriti pranë vëllait të vet. 4 Atëherë
Esauvrapoi drejt tij, e përqafoi, iuhodhnëqafëdheeputhi; dheqë tëdyqanë.
5 Pastaj Esau ngriti sytë, pa gratë e fëmijët dhe tha: “Kush janë këtame ty?”.
Jakobi iu përgjigj: “Janë bijtë që Perëndiapatimirësinë t’i japë shërbyesit tënd”.
6Atëherë u afruan shërbyeset, ato dhe bijtë e tyre, dhe u përkulën. 7U afruan
edhe Lea dhe bijtë e saj, dhe u përkulën. Pastaj u afruan Jozefi dhe Rakela,
dhe u përkulën edhe ata. 8 Esau tha: “Çfarë ke ndërmend të bësh me tërë atë
grup që takova?”. Jakobi u përgjigj: “Éshtë për të gjetur hir në sytë e zotërisë
tim”. 9Atëherë Esau tha: “Kam mjaft për vete, o vëllai im; mbaj për vete atë
që është jotja”. 10 Por Jakobi tha: “Jo, të lutem; në qoftë se kam gjetur hir në
sytë e tu, prano dhuratën time nga dora ime, sepse kur pashë fytyrën tënde,
përmua ishte njëlloj sikur të shikoja fytyrën e Perëndisë, dhe ti më ke pritur
mirë. 11Pranoje, pra, dhuratën që të është sjellë, sepse Perëndia është treguar
shumë i mirë me mua dhe unë kam gjithçka”. Dhe nguli këmbë aq shumë,
sa që Esau pranoi. 12 Pastaj Esau tha: “Le të nisemi, të fillojmë të ecim dhe
unë do të shkoj para teje”. 13 Por Jakobi u përgjigj: “Zotëria im e di që fëmijët
janë në moshë të vogël dhe që kam me vete dele dhe lopë qumështore; po
t’i mbajmë keq qoftë edhe një ditë të vetme, tërë kafshët kanë për të vdekur.
14Le tëkalojë zotëria impara shërbëtorit të tij, dheunëdo tandjekngadalëme
hapinekafshëveqëmëparaprijnëdhemehapine fëmijëve,deri sa të arrijë te
zotëria imnë Seir”. 15Atëherë Esau tha: “Më lejo të paktën të lëme ty disa nga
njerëzit që janë me mua”. Por Jakobi u përgjigj: “Pse ta bëjmë këtë? Mjafton
që unë të gjej hir në sytë e zotërisë tim”. 16Kështu po atë ditë Esau u rikthye
në rrugën e tij drejt Seirit. 17 Jakobi u nis në drejtim të Sukothit, ndërtoi atje
një shtëpi për vete dhe kasolle për bagëtinë; prandaj ai vend u quajt Sukoth.
18 Pastaj Jakobi, duke u kthyer nga Padan-Arami, arriti shëndoshë e mirë në
qytetin e Sikemit, në vendin e Kanaanit, ku ngriti çadrat e tij përballë qytetit.
19Dhe bleu nga bijtë e Hamorit, at i Sikemit, për njëqind copë paresh, pjesën
e fushës ku kishte ngritur çadrat e tij përballë qytetit. 20 Pastaj aty ngriti një
altar dhe e quajti El-Elohej-Izrael.

34
1 Por Dina, vajza që Lea i kishte lindur Jakobit, doli për të parë bijat e

vendit. 2Dhe Sikemi, biri i Hamorit Hiveut, princi i vendit, sa e pa e rrëmbeu,
ra në shtrat me të dhe e dhunoi. 3Dhe shpirti i tij u lidh me Dinën, të bijën
e Jakobit; ai e dashuroi vajzën dhe i foli zemrës së saj. 4 Pastaj i tha të atit
Hamor: “Majepkëtëvajzëpërgrua”. 5Por Jakobidëgjoiqëai ekishte çnderuar
bijën e tij Dina; por bijtë e tij ishin nëpër fushat me bagëtinë e tij, dhe Jakobi
heshti deri saukthyen. 6AtëherëHamori, ati i Sikemit, shkoi tek Jakobi për t’i
folur. 7 Sapo dëgjuan për atë që kishte ndodhur, bijtë e Jakobit u kthyen nga
fushat; ata ishin të hidhëruar dhe shumë të zemëruar, sepse ai kishte kryer
një veprim të turpshëm në Izrael, duke rënë në shtrat me të bijën e Jakobit,
gjë që nukduhej bërë. 8PorHamori u foli atyre duke thënë: “Shpirti i timbiri
Sikemështë lidhurme bijën tuaj, prandaj jepjani për grua; 9 të bëjmë krushqi
bashkë: na jepni bijat tuaja dhe merrni bijat tona. 10Kështu ju do të banoni
menedhevendido të jetënëdispozicionin tuaj; banoninë të,bëni tregëtidhe
blini prona”. 11Pastaj Sikemi u tha të atit dhe të vëllezërve të Dinës: “Bëni që
unë të gjej hir në sytë tuaj dhe do t’ju jap çfarëdo gjë që do tëmë kërkoni. 12Më
caktoni madje një pajë të madhe dhe një dhuratë, dhe unë do t’ju jap sa të
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kërkoni, porma jepni vajzën për grua”. 13Atëherë bijtë e Jakobit iu përgjegjën
Sikemit dheHamorit, të atit, dheu folënatyremedredhi, sepse Sikemikishte
çnderuarmotrën e tyre Dina, 14 dhe u thanë atyre: “Nuk mund ta bëjmë këtë
gjë, domethënë ta japim motrën tonë një njeriu të parrethprerë, sepse kjo
do të ishte një turp për ne. 15Vetëm me këtë kusht do ta pranojmë kërkesën
tuaj, domethënë po të jetë se bëheni si ne, duke rrethprerë çdomashkull nga
ju. 16Atëherë ne do t’ju japim bijat tona dhe do të marrim bijat tuaja, do të
banojmë bashkë me ju dhe do të bëhemi një popull i vetëm. 17 Por në qoftë
se nuk doni të na dëgjoni dhe nuk dëshironi të rrethpriteni, ne do të marrim
bijën tonë dhe do të ikim”. 18Fjalët e tyre i pëlqyenHamorit dhe Sikemit, birit
të Hamorit. 19 Dhe i riu nuk vonoi ta kryejë atë gjë, sepse e donte të bijën
e Jakobit dhe ishte njeriu më i nderuar në tërë shtëpinë e të atit. 20Hamori
dhe Sikemi, bir i tij, erdhën në portat e qytetit të tyre dhe u folën njerëzve të
qytetit të tyre, duke thënë: 21 “Këtanjerëz dëshirojnë të jetojnë në paqemene;
le të rrinë në vendin tonë dhe të merren me tregti, sepse vendi është mjaft
i madh edhe për ata. Ne do të marrim bijat e tyre për gra dhe do t’ju japim
bijat tona. 22Por këta njerëz do të pranojnë të banojnëme ne për të formuar
një popull të vetëm,me të vetmin kusht që çdomashkull te ne të rrethpritet,
ashtu si rrethpriten ata. 23Bagëtia e tyre, pasuria e tyre dhe kafshët e tyre a
nuk do të bëhen ndofta një ditë tonat? Le të pranojmë kërkesën e tyre dhe ata
do tëbanojnëbashkëmene”. 24Dhe të gjithëataqëdilninngaportat eqytetit
dëgjuan fjalët eHamorit dhe të birit të tij Sikem; dhe çdomashkull u rrethpre,
tërë ata dilnin nga porta e qytetit. 25 Por ndodhi që ditën e tretë, ndërsa ata
vuanin, dy nga bijtë e Jakobit, Simeoni dhe Levi, vëllezër të Dinës, morën
secili shpatën e vet, u vërsulënmbi qytetin që rrinte në siguri dhe vranë tërë
meshkujt. 26 Vranë me shpatë edhe Hamorin dhe birin e tij Sikem, pastaj
muarrënDinënngashtëpiaeSikemitdhe ikën. 27Bijtë e Jakobituvërsulënmbi
tëvrarëtdheplaçkitënqytetin; sepsemotrëne tyre ekishin çnderuar. 28Kështu
ata morën kopetë me bagëti të imët dhe të trashë, gomarët e tyre, gjithçka
që ishte në qytet dhe gjithçka që ishte nëpër fushat, 29 dhe morënme vete si
plaçkë tërëpasuritë e tyre, tërë fëmijëte tyre tëvegjël, gratë e tyredhegjithçka
ndodhej në shtëpitë. 30Atëherë Jakobi i tha Simeonit dhe Levit: “Ju më keni
futur në telashe dukemë bërë të urryer nga banorët e vendit, Kanaanët dhe
Perezejtë. Me qenë se ne jemi pakicë, ata do të grumbullohen kundërmeje
dhe do tëmë sulmojnë, dhe unë ashtu si shtëpia ime do të shfarosemi”. 31Por
ata u përgjigjën: “A duhet ta trajtonte ai motrën tonë si një prostitutë?”.

35
1 Perëndia i tha Jakobit: “Çohu, ngjitu në Bethel dhe vendosu aty; dhe bëj

aty një altar Perëndisë që t’u shfaq, kur ikje para vëllait tënd Esau”. 2Atëherë
Jakobi i tha familjes së tij dhe gjithë atyre që ishin me të: “Hiqni nga rrethi
juaj perënditë e huaja, pastrohuni dhe ndërroni rrobat tuaja; 3 pastaj të
ngrihemi dhe të shkojmë në Bethel, dhe unë do t’i bëj një altar Perëndisë
që plotësoi dëshirën time ditën e fatkeqësisë sime dhe që më shoqëroi në
udhëtimin që kam bërë”. 4Atëherë ata i dhanë Jakobit tërë perënditë e huaja
që kishin dhe varëset që mbanin në veshë; dhe Jakobi i fshehu nën lisin që
ndodhet pranë Sikemit. 5 Pastaj ata u nisën dhe tmerri i Perëndisë ra mbi
të gjitha qytetet rreth tyre, kështu që nuk i ndoqën bijtë e Jakobit. 6 Kështu
Jakobi arriti në Luc, domethënë nëBethel, që ndodhet në vendin eKanaanit;
erdhi aty me të gjithë njerëzit që ishin me të. 7Dhe aty ndërtoi një altar dhe
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këtë vend e quajti El-Bethel, sepse aty i qe çfaqur Perëndia kur po ikte para
vëllait të tij. 8 Atëherë vdiq Debora, taja e Rebekës, dhe e varrosën poshtë
Bethelit, në këmbët e lisit që u quajt Alon-Bakuth. 9Perëndia iu shfaq përsëri
Jakobit, kur ky po vinte nga Padam-Arami dhe e bekoi. 10 Dhe Perëndia i
tha: “Emri yt është Jakob; ti nuk do të quhesh më Jakob, por emri yt do
të jetë Izrael”. Dhe i vuri emrin Izrael. 11 Pastaj Perëndia i tha: “Unë jam
Perëndia i Plotfuqishëm; ti bëhu i frytshëm dhe shumëzo; një komb,madje një
tërësi kombesh do të rrjedhin prej teje, dhe disa mbretër kanë për të dalë
nga ijët e tua; 12 dhe do të të jap ty dhe pasardhësve të tu pas teje vendin
që i dhashë Abrahamit dhe Isakut”. 13 Pastaj Perëndia u ngjit më lart nga
ai, nga vendi ku i kishte folur. 14 Atëherë Jakobi ndërtoi një përmendore,
një përmendore prej guri, në vendin ku Perëndia i kishte folur; mbi të hodhi
pak verë dhe derdhi ca vaj sipër. 15 Dhe Jakobi e quajti Bethel vendin ku
Perëndia i kishte folur. 16 Pastaj u nisën nga Betheli; kishte edhe një copë
rrugë për të arritur në Efratë, kur Rakela lindi. Ajo pati një lindje të vështirë;
17 dhe gjatë lindjes së vështirë mamia i tha: “Mos ki frikë, sepse edhe këtë
herë ke një djalë”. 18Dhe ndërsa shpirti po e linte (sepse vdiq), i vuri emrin
Ben-Oni, por i ati e quajti Beniamin. 19Kështu Rakela vdiq dhe u varros në
rrugën e Efratës (domethënë të Betlemit). 20 Dhe Jakobi ngriti mbi varrin
e saj një përmendore. Dhe kjo përmendore ekziston ende sot e kësaj dite mbi
varrin e Rakelës. 21Pastaj Izraeli u nis dhe ngriti çadrën përtejMigdal-Ederit.
22Dhe ndodhi që, ndërsa Izraeli banonte në atë vend, Rubeni shkoi e ra në
shtrat me Bilbah, konkubinën e atit të tij. Dhe Izraeli e mori vesh. 23Bijtë e
Jakobit ishin dymbëdhjetë. Bijtë e Leas ishin: Rubeni, i parëlinduri i Jakobit,
Simeoni, Levi, Juda, Isakari dhe Zabuloni. 24Bijtë e Rakelës ishin: Jozefi dhe
Beniamini. 25Bijtë e Bilhahut, shërbëtorja e Rakelës, ishin: Dani dhe Neftali.
26Bijtë e Zilpahës, shërbëtorja e Leas, ishin: Gadi dhe Asheri. Këta janë bijtë
e Jakobit që i lindën në Padan-Aram. 27 Pastaj Jakobi erdhi tek Isaku, i ati,
nëMarme, në Kirjath-Arba (domethënë nëHebron), ku Abrahami dhe Isaku
kishin qëndruar ca kohë. 28 Isaku jetoi njëqind e tetëdhjetë vjet. 29Kështu Isaku
dha shpirt, vdiq dhe u bashkuame popullin e tij, ishte i plakur dhe i ngopur
me ditë; dhe Esau dhe Jakobi, bijtë e tij, e varrosën.

36
1Këta janë pasardhësit e Esaut, që është Edomi. 2Esau imori gratë e tij nga

bijat e Kanaanëve: Adën, e bija e Elonit Hiteut, dhe Oholibamahën, e bija e
Cibeonit Hiveut; 3dhe Basemathin, e bija e Ismaelit dhe motra e Nebajothit.
4 Ada i lindi Esaut Elifazin; 5 Basemathi lindi Reuelin, kurse Oholibamahu
lindi Jeushin, Jalamin dhe Korahin. Këta janë bijtë e Esaut që i lindën në
vendin e Kanaanit. 6 Pastaj Esau mori gratë e tij, bijtë dhe bijat e tij, gjithë
njerëzit e shtëpisë së tij, kopetë e tij, tërë bagëtinë e tij dhe tërë pasurinë që
kishte blerë në vendin e Kanaanëve, dhe shkoi në një vend, larg vëllait të tij
Jakob, 7 sepse pasuritë e tyre ishin tepër tëmëdha, që ata tëmund të banonin
bashkë; vendi ku rrinin nuk ishte në gjendje t’i mbante për shkak të bagëtisë
së tyre. 8Kështu Esau u vendos mbi malin e Seirit; Esau është Edomi. 9Këta
janë pasardhësit e Esaut, atit të Edomitëve, në malin e Seirit. 10 Këta janë
emrat e bijve të Esaut: Elifazi, i biri i Adës, gruaja e Esaut; Reueli, i biri i
Bazemathës, gruaja e Esaut. 11 Bijtë e Elifazit qenë: Temani, Omari, Cefoni,
Gatami dhe Kenaci. 12 Timna ishte konkubina e Elifazit, i biri i Esaut. Ajo
i lindi Amalekun Elifazit. Këta qenë bijtë e Adës, gruaja e Esaut. 13 Këta
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qenë bijtë e Reuelit: Nahathi dhe Zerahu, Shamahu dhe Micahu. Këta qenë
bijtë e Basemathës, gruaja e Esaut. 14 Këta qenë bijtë e Oholibamahës, e
bija e Anahut, e bija e Cibeonit, gruaja e Esaut; ajo i lindi Esaut: Jeushin,
Jalamin dhe Korahun. 15 Këta qenë krerët e bijve të Esaut: bijtë e Elifazit,
i parëlinduri i Esaut; kreu Teman, kreu Omar, kreu Cefo, kreu Kenaz, 16 kreu
Korah, kreu Gatamdhe kreu Amalek; këta qenë krerët e rrjedhur nga Elifazi
në vendin e Edomit; ata qenë bijtë e Adës. 17Këta qenë bijtë e Reuelit, i biri
i Esaut: kreu Nahath, kreu Zerah, kreu Shamah dhe kreu Micah; këta qenë
krerëterrjedhurngaReuelinëvendineEdomit; ataqenëbijtë eBasemathës,
gruaja e Esaut. 18 Këta qenë bijtë e Oholibamahës, gruaja e Esaut, kreu
Jeush; kreu Jeush, kreu Jalam dhe kreu Korah; ata qenë krerët e rrjedhur
nga Oholibamah, e bija e Anahut dhe gruaja e Esaut. 19 Këta qenë bijtë e
Esaut, që është Edomi, dhe këta qenë krerët e tyre. 20Këta qenë bijtë e Seirit,
Horeut, që banonin atë vend: Lotani, Shobali, Cibeoni, Anahu. 21 Dishoni,
Etseri dhe Dishani. Këta qenë krerët e Horejve, bijtë e Seirit, në vendin e
Edomit. 22 Bijtë e Lotanit qenë: Hori dhe Hemami; dhe motra e Lotanit qe
Timna. 23 Këta qenë bijtë e Shobalit: Alvani, Manahathi, Ebali, Shefo dhe
Onami. 24Këtaqenëbijtë eCibeonit: AjadheAnahu. Anahuështëai që zbuloi
në shkretëtirë ujëra të nxehta ndërsa po kulloste gomarët e Cibeonit, atit të
tij. 25 Këta qenë bijtë e Anahut: Dishoni dhe Oholibamah, e bija e Anahut.
26Këta qenë bijtë e Dishonit: Hemdani, Eshbani, Ithrani dhe Kerani. 27Këta
qenë bijtë e Etserit: Bilhani, Zaavani dheAkani. 28Këtaqenë bijtë eDishanit:
Utsi dheArani. 29Këtaqenëkrerët eHorejve: kreuLothan, kreuShobal, kreu
Cibeon, kreuAnah, 30kreuDishon, kreu Etser, kreuDishan. Këtaqenë krerët
e Horejve, krerët që ata patën në vendin e Seirit. 31Këta qenë mbretërit që
mbretëruan në vendin e Edomit, para se ndonjëmbret të sundontembi bijtë
e Izraelit: 32Bela, i biri i Beorit, mbretëroinë Edom, dhe emri i qytetit të tij qe
Dinhabah. 33 Bela vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Jobabi, i biri i Zerahut,
ngaBotsrahu. 34 Jobabi vdiqdhenëvend të tijmbretëroiHushami, ngavendi
i Temanitëve. 35Hushami vdiq, dhe në vend të tij mbretëroi Hadabi, i biri i
Bedadit, që mundi Madianitët në fushat e Moabit; dhe emri i qytetit të tij qe
Avith. 36Hadadi vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Samlahu, ngaMasrekahu.
37Samlahu vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Sauli nga Rohoboth, mbi Lumë.
38Sauli vdiq dhenëvend të tijmbretëroiBaal-Hanani, i biri i Akborit. 39Baal-
Hanani, i biri i Akborit, vdiq dhe në vendin e tij mbretëroi Hadari. Emri i
qytetit të tij qe Pau, dhe emri i gruas së tij qe Mehetabel, e bija e Metredës
dhe e Mezahabut. 40 Këto qenë emrat e krerëve të Esaut, simbas familjeve
të tyre dhe territoreve të tyre, me emrat e tyre; kreu Timnah, kreu Alvah,
kreu Jetheth, 41kreuOholibamah, kreuElah, kreuPinon, 42kreuKenac, kreu
Teman, kreu Mibcar, 43 kreu Magdiel dhe kreu Iram. Këta qenë krerët e
Edomit simbas vendbanimit të tyre, në vendin që zotëronin. Ky qe Esau, ati i
Edomitëve.

37
1 Por Jakobi banoi në vendin ku i ati kishte qëndruar, në vendin

e Kanaanëve. 2 Këta janë pasardhësit e Jakobit. Jozefi, në moshën
shtatëmbëdhjetëvjeçare, kulloste kopenë bashkëme vëllezërit e tij; i riu rrinte
me bijën e Bilhahës dheme bijtë e Zilpahës, që ishin gratë e babait të tij. Por
Jozefi i tregoi të atit për namin e keq që përhapej mbi sjelljen e tyre. 3 Por
Izraeli e donte Jozefinmë tepër se tërë bijtë e tij, sepse ishte biri i pleqërisë së
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tij; dhe i bëri një rrobe të gjatë deri te këmbët. 4Por vëllezërit e tij, duke parë
që i ati i tyre e dontemë tepërnga të gjithë vëllezërit e tjerë,filluan ta urrejnë
dhe nuk mund t’i flisnin në mënyrë miqësore. 5 Por Jozefi pa një ëndërr dhe
ua tregoi vëllezërve të tij; dhe këta e urryen edhe më tepër. 6Ai u tha atyre:
“Dëgjoni, ju lutem, ëndrrën që pashë. 7Ne ishim duke lidhur duaj në mes të
arës, kur papritmas duajt e mi u drejtuan dhe qëndruan drejt, kurse duajt
tuajaumblodhëndheupërkulënpërparaduajve tëmi”. 8Atëherëvëllezërite tij
i thanë: “Aduhet tëmbretërosh timbine, osedo tënasundoshme tëvërtetë?”.
Dhe e urryen edhemë tepërpër shkak të ëndrrave të tij dhe të fjalëve të tij. 9Ai
panjëëndërr tjetërdheua tregoivëllezërve të tij, duke thënë: “Pashënjëëndërr
tjetër! Dhe ja, dielli, hëna dhe njëmbëdhjetë yje përkuleshin parameje”. 10Dhe
ai ia tregoi këtë ëndërr atit të tij dhe vëllezërve të tij; i ati e qortoi dhe i tha:
“Ç’kuptim ka ëndrra që ke parë? A do të duhet që pikërisht unë, nëna jote dhe
vëllezërit e tu të vijnë e të përkulemi deri në tokë para teje?”. 11Dhe vëllezërit
e tij e kishin zili, por i ati e mbante përbrenda këtë gjë. 12Ndërkaq vëllezërit
e Jozefit kishin vajtur për të kullotur kopenë e atit të tyre në Sikem. 13Dhe
Izraeli i tha Jozefit: “Vëllezërit e tu a nuk janë ndofta duke kullotur kopenë
në Sikem? Eja, do të dërgoj tek ata”. Ai u përgjegj: “Ja ku jam”. 14 Izraeli i tha:
“Shko të shikosh në se vëllezërit e tu janë mirë dhe në se kopeja shkon mirë,
dhe kthehu të më japësh përgjigje”. Kështu e nisi në luginën e Hebronit dhe
ai arriti në Sikem. 15Ndërsa ai endej në fushë, një burrë e gjeti dhe e pyeti:
“Çfarë kërkon?”. 16Ai u përgjegj: “Jam duke kërkuar vëllezërit emi; të lutemmë
trego sekundodhendukekulloturbagëtinë”. 17Aiburrë i tha: “Atakanë ikur
së këtejmi, sepse i dëgjova që thonin: “Të shkojmë në Dothan””. Atëherë Jozefi
shkoi të kërkojë vëllezërit e tij dhe i gjeti nëDothan. 18Ata e panë së largu, dhe
para se t’u afrohej, komplotuan kundër tij për ta vrarë. 19Dhe i thanë njëri
tjetrit: “Ja ku po vjen ëndërruesi! 20 Ejani, pra, ta vrasim dhe ta hedhim në
një pus; do të themi pastaj që një kafshë e egër e hëngri; kështu do të shohim
se ç’përfundim do të kenë ëndërrat e tij”. 21Rubeni i dëgjoi këto dhe vendosi ta
shpëtojëngaduart e tyre, dhe tha: “Nukdo ta vrasim”. 22Pastaj Rubeni shtoi:
“Mos derdhni gjak, por hidheni në këtë pus të shkretëtirës dhemos e goditni
me dorën tuaj”. Thoshte kështu për ta shpëtuar nga duart e tyre dhe për t’ia
shpënë të atit. 23Kur Jozefi arriti pranë vëllezërve të tij, këta e zhveshën nga
veshja e tij, nga rrobja e gjatë që i arrinte deri te këmbët; 24 pastaj e kapën
dhe e hodhën në pus. Por pusi ishte bosh, nuk kishte ujë brenda. 25 Pastaj
u ulën për të ngrënë; por, duke ngritur sytë, ata panë një karvan Ismaelitësh
që vinte nga Galaadi me devetë e tyre të ngarkuara me erëza, balsame dhe
mirrë, dhe udhëtonte për t’i çuar në Egjipt. 26 Atëherë Juda u tha vëllezërve
të tij: “Ç’dobi do të kemi po të vrasim vëllanë tonë dhe të fshehim gjakun
e tij? 27 Ejani, t’ia shesim Ismaelitëve dhe të mos e godasë dora jonë, sepse
është vëllai ynë,mishi ynë”. Dhe vëllezërit e tij e dëgjuan. 28Ndërsa po kalonin
ata tregtarëMadianitë, ata e ngritën dhe e nxorën Jozefin jashtë pusit dhe ia
shitën Ismaelitëve për njëzet monedha argjendi. Dhe këta e shpunë Jozefin
në Egjipt. 29Rubeni u kthye te pusi, por Jozefi nuk ishte më në pus. Atëherë
ai i çorri rrobat e tij. 30 Pastaj u kthye te vëllezërit e tij dhe tha: “Djali nuk
është më; po unë, ku do të shkoj unë?”. 31Kështu ata muarën rrobën e gjatë
të Jozefit, therën një cjap dhe e futën rrobën në gjak. 32 Pastaj e çuan rrobën
te babai dhe i thanë: “Kemi gjetur këtë; shiko pak nëse është rrobja e birit
tënd”. 33Dhe ai e njohu dhe tha: “Éshtë rrobja e tim biri, e ka ngrënë ndonjë
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kafshë e egër; me siguri Jozefin e kanë bërë copë e çikë”. 34Atëherë Jakobi i
shqeu rrobat e tij, veshi një grathore dhembajti zi për birin e tij shumë ditë.
35Dhe të gjithë bijtë dhe të gjitha bijat e tij erdhën për ta ngushëlluar, por ai
nuk pranoi të ngushëllohet dhe tha: “Unë do të zbres në Sheol pranë birit tim
për të mbajtur zi”. Kështu e qau i ati. 36Ndërkaq Madianitët e shitën Jozefin
në Egjipt dhe ia shitën Potifarit, oficer i Faraonit dhe kapiten i rojeve.

38
1 Por në atë kohë ndodhi që Juda la vëllezërit e tij dhe shkoi të rrijë me

një burrë nga Adullami, që quhej Hirah. 2 Kur Juda pa vajzën e një burri
Kananean të quajtur Shua e mori për grua dhe u bashkua me të. 3Dhe ajo
u ngjiz dhe lindi një bir, që ajo e quajti Er. 4 Pastaj ajo u ngjiz dhe lindi një
bir, që ai e quajti Onan. 5 Ajo u ngjiz përsëri dhe lindi një bir, të cilit i vuri
emrin Shelah. Juda ishte në Kecib kur ajo lindi. 6 Pastaj Juda i dha Erit të
parëlindurit të tij, një grua të quajtur Tamara. 7 Por Eri, i parëlinduri i Judës,
ishte i keq në sytë e Zotit dhe Zoti e bëri të vdesë. 8Atëherë Juda i tha Onanit:
“Shko te gruaja e vëllait tënd, martohu me të dhe krijoi trashëgimtarë vëllait
tënd”. 9 Por Onani, duke ditur se këta pasardhës nuk kishin për të qënë të
vetët, kur bashkohej me gruan e të vëllait, e hidhte farën e tij përtokë për të
mos i dhënë pasardhës vëllait të tij. 10Kjo nuk i pëlqeu Zotit, që e bëri të vdesë
edhe atë. 11 Atëherë Juda i tha Tamarës, nuses së birit të tij: “Rri si e ve në
shtëpinë e atit tënd, deri sa biri im Shelah të rritet”. Sepse mendonte: “Kam
frikë se edhe ai ka për të vdekur si vëllezërit e tij”. Kështu Tamara u nis dhe
banoi në shtëpinë e të atit. 12Mbas një kohe të gjatë vdiq gruaja e Judës, që
ishte e bija e Shuas; kur mbaroi zinë, Juda u ngjit tek ata që qethnin delet
e tij në Timnah bashkë me mikun e tij Hirah, i quajtur Adullamiti. 13Këtë e
mori vesh Tamara dhe asaj i thanë: “Ja, vjehrri yt po ngjitet në Timnah për
të qethur delet e tij”. 14 Atëherë ajo hoqi rrobat e saj të vejërisë, u mbulua
me një velo dhe umbështoll e tëra; pastaj u ul te porta e Enaimit, që ndodhet
në rrugën drejt Timnahut; në fakt ajo kishte parë që Shelahu ishte rriturmë
në fund, por ajo nuk i ishte dhënë për grua. 15 Sa e pa Juda mendoi që ajo
ishte prostitutë, sepse e kishte fytyrën të mbuluar. 16Prandaj ai iu afrua asaj
në rrugë dhe i tha: “Lërmë të hyj te ti”. Në të vërtetë nuk e dinte se ajo ishte
nusja e djalit të tij. Ajo iu përgjegj: “Çfarë do tëmë japësh për të hyrë tek unë?”
17 Atëherë ai i tha: “Do të të dërgoj një kec nga kopeja ime”. Ajo e pyeti: “A
më jep një peng deri sa të ma dërgosh?”. 18 Ai i tha: “Çfarë pengu duhet të
të jap?”. Ajo u përgjegj: “Vulën tënde, kordonin tënd dhe bastunin që ke në
dorë”. Ai ia dha, hyri te ajo dhe ajo u ngjiz me të. 19 Pastaj ajo u ngrit dhe
iku; hoqi velin dhe veshi përsëri rrobat e saj të vejërisë. 20 Por Juda i dërgoi
kecin me anë të mikut të tij, Adulamitit, për të rimarë pengun nga duart e
asaj gruaje; po ai nuk e gjeti atë. 21Atëherë pyeti njerëzit vendas duke thënë:
“Kuështë ajo prostitutë që rrinte nëEnaim, në rrugë?”. Ata upërgjigjën: “Nuk
ka pasur asnjë prostitutë këtu”. 22Kështu ai u kthye te Juda dhe i tha: “Nuk
e gjeta; veç kësaj vendasit më thanë: “Nuk ka pasur asnjë prostitutë këtu””.
23Atëherë Juda tha: “Le tambajë,pra, pengunqë i dhashë, sepsenukduam të
mbulohemime turp. Ja, unë i dërgova këtë kec dhe ti nuk e gjete”. 24Tremuaj
më vonë erdhën dhe i thanë Judës: “Tamara, nusja e birit tënd, është bërë
prostitutë; dhe, nga ky shkak, ajo ka mbetur gjithashtu me barrë”. Atëherë
Juda u tha: “Nxirreni jashtë dhe digjeni!”. 25Ndërsa po e nxirrnin jashtë, ajo
i çoi fjalë të vjehrrit: “Njeriu të cilit i përkasin këto sende, më la me barrë”.



Zanafilla 38:26 40 Zanafilla 39:23

Pastaj tha: “Shikonë semund tëdallosh tëkujt janëkëto sende: vula, kordoni
dhe bastuni”. 26 Juda i njohu dhe i tha: “Ajo është më e drejtë se unë, se unë
nuk ia dhashë Shelahut, birit tim”. Dhe ai nuk pati më marrëdhënie me të.
27Kur edhi koha e lindjes, ajo kishte në bark dy binjakë. 28Ndërsa po lindte,
njeri prej tyre nxori jashtë një dorë dhe mamia e kapi dhe i lidhi një fije të
kuqe flakë, duke thënë: “Ky doli i pari”. 29 Por ai e tërhoqi dorën e tij, dhe ja
që doli jashtë vëllai i tij. Atëherë mamia tha: “Si ia çave rrugën vetes?”. Për
këtë arësye u quajt Perets. 30Pastaj doli vëllai i tij, që kishte rreth dorës fijen
ngjyrë të kuqe flakë; dhe u quajt Zerah.

39
1Ndërkaq Jozefi u çua në Egjipt; dhe Potifari, oficeri i Faraonit dhe kapiten

i rojeve, një egjiptas, e bleu nga Ismaelitët që e kishin sjellë atje. 2Zoti qeme
Jozefin, dhe ky pasurohej dhe banonte në shtëpinë e zotërisë së tij, egjiptasit.
3Dhe zotëria e tij e pa që Zoti qe me të dhe që Zoti e sillte mbarë në duart e
tij gjithçka bënte. 4Kështu Jozefi fitoi hir në sytë e atij dhe hyri në shërbimin
personal të Potifarit, që e emëroi kryeadministrator të shtëpisë së tij dhe i la
në dorë gjithçka zotëronte. 5Nga çasti që e bëri kryeadministrator të shtëpisë
së tij dhe për gjithçka që zotëronte, Zoti e bekoi shtëpinë e egjiptasit për shkak
të Jozefit; dhe bekimi i Zotit përfshiu gjithçka ai kishte në shtëpi dhe në fushë.
6Kështu Potifari la gjithçka kishte në dorë të Jozefit dhe nuk shqetësohej më
për asgjë, përveç ushqimit të vet. Dhe Jozefi ishte i bukur nga forma dhe
kishte një pamje tërheqëse. 7Mbas gjithë këtyre gjërave, gruaja e zotërisë së
tij ia vuri sytë Jozefit dhe i tha: “Bjerë e fli me mua”. 8 Por ai e refuzoi dhe
i tha gruas së zotërisë së tij: “Ja, zotëria ime nuk shqetësohet për ato që ka
lënë në shtëpimemua dhe ka lënë në duart e mia gjithçka zotëron. 9Nuk ka
asnjë më të madh se unë në këtë shtëpi; ai nuk më ka ndaluar asgjë veç teje,
sepse je gruaja e tij. Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të kryej
njëmëkat kundër Perëndisë?”. 10Megjithë faktin që ajo i fliste Jozefit për këtë
gjë çdo ditë, ai nuk pranoi të binte në shtrat me të dhe t’i jepej asaj. 11Një
ditë ndodhi që ai hyri në shtëpi për të bërë punën e tij, dhe nuk ndodhej në
shtëpi asnjë prej shërbëtorëve. 12Atëherë ajo e kapi nga rrobat dhe i tha: “Eja
të shtrihesh me mua”. Por ai ia la në dorë rroben e tij, iku duke vrapuar
jashtë. 13Kur ajo pa që ai ia kishte lënë në dorë rroben e tij dhe kishte ikur
jashtë, 14 thirri shërbëtorët e vet dhe u tha: “Shikoni, ai na solli në shtëpi një
hebre për t’u tallur me ne; ai erdhi tek unë për të rënë me mua, por unë
bërtitame tëmadhe. 15Me të dëgjuar që unë ngrita zërin dhe fillova të bërtas,
ai la rrobën e tij pranë meje, iku dhe vrapoi jashtë”. 16 Kështu ajo mbajti
pranë saj rroben e tij, deri sa u kthye në shtëpi zotëria e saj. 17 Atëherë ajo
i foli në këtë mënyrë: “Ai shërbëtor hebre, që ti na solle, erdhi tek unë për të
më vënë në lojë. 18 Por sa ngrita zërin dhe bërtita, ai la rroben pranë meje
dhe iku jashtë”. 19 Kështu, kur zotëria e saj dëgjoi fjalët e gruas së vet që i
fliste në këtë mënyrë duke thënë: “Shërbëtori yt më ka bërë këtë gjë!”, ai u
inatos. 20 Atëherë zotëria e Jozefit e mori dhe e futi në burg, në vendin ku
ishin mbyllur të burgosurit e mbretit. Kështu ai mbeti në atë burg. 21 Por
Zoti qe me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj tij, duke bërë që t’i hynte
në zemër drejtorit të burgut. 22 Kështu drejtori i burgut i besoi Jozefit tërë
të burgosurit që ndodheshin në burg; dhe ai ishte përgjegjës për të gjitha që
bëheshin aty brënda. 23Drejtori i burgut nuk kontrollontemë asgjë nga ato që
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i ishin besuar Jozefit, sepse Zoti ishteme të,dheZoti e bënte tëmbarë gjithçka
që ai bënte.

40
1Mbas këtyre gjërave, ndodhi që kupëmbajtësi dhe bukëpjekësi i mbretit të

Egjiptit fyen zotërinë e tyre, mbretin e Egjiptit. 2Dhe Faraoni u zemëruame
të dy oficerët e tij, kryekupëmbajtësin dhe kryebukëpjekësin, 3 dhe i futi në
burg, në shtëpinë e kreut të rojeve, në po atë burg ku ishte mbyllur Jozefi.
4Dhe kapiteni i rojeve i la nënmbikqyrjen e Jozefit, i cili i ndihmonte. Kështu
ata qëndruan në burg për një farë kohe. 5 Po atë natë, kupëmbajtësi dhe
bukëpjekësi i mbretit të Egjiptit, që ishin të mbyllur në burg, panë që të dy
një ëndërr, secili ëndrrën e tij, me një kuptim të veçantë. 6Dhe të nesërmen në
mëngjes Jozefierdhi tekatadhevuri re se ishin të shqetësuar. 7Atëherëaipyeti
oficerët e Faraonit, që ishin me të në burg, në shtëpinë e zotërisë së tij dhe u
tha: “Pse keni sot një fytyrë kaq të trishtuar?”. 8Ata iu përgjegjën: “Kemi parë
një ëndërr dhe askush nuk është në gjëndje ta interpretojë”. Atëherë Jozefi u
tha atyre: “Interpretimet nuk i përkasin vallë Perëndisë? Më tregoni ëndrrat,
ju lutem”. 9 Kështu kryekupëmbajtësi i tregoi Jozefit ëndrrën e tij dhe i tha:
“Në ëndrrën time kisha përpara një hardhi; 10 dhe në atë hardhi kishte tri
degë, të cilat sa vunë lastarë, lulëzuan dhe dhanë vile rrushi të pjekur. 11Tani
unë kisha në dorë kupën e Faraonit; mora rrushin, e shtrydha në kupën e
Faraonit dhe e vura kupën në dorë të Faraonit”. 12 Jozefi i tha: “Ky është
interpretimi i ëndrrës: tri degët janë tri ditë; 13në krye të tri ditëve Faraoni do
të të bëjë të ngresh përsëri kokën lart, do të të rivendosë në detyrën tënde dhe
ti do t’i japëshnëdorë kupën Faraonit, siç bëjemëparë, kur ishe kupëmbajtësi
i tij. 14Pormëkujtomuakur të jesh i lumtur; të lutem, tregodashamirësindaj
meje, duke i folur për mua Faraonit, dhe më nxirr nga kjo shtëpi; 15 sepse
mua më sollën fshehurazi nga vendi i hebrejve, dhe këtu s’kam bërë gjë
për t’u futur në këtë burg të nëndheshëm”. 16 kryebukëpjekësi, duke parë
se interpretimi ishte i favorshëm, i tha Jozefit: “Edhe unë në ëndrrën time
kisha tri shportame bukë të bardhëmbi krye; 17dhe në shportënmë të lartë
kishte çdo lloj gjellësh të pjekura në furrë për Faraonin; dhe zogjtë i hanin
nga shporta që kisha mbi krye”. 18 Atëherë Jozefi u përgjegj dhe tha: “Ky
është interpretimi i ëndrrës: tri shportat janë tri ditë; 19 në krye të tri ditëve
Faraoni do të të heqëkokënnga shpatullat, do të varënënjë pemë,dhe zogjtë
do të hanë mishrat e trupit tënd”. 20 Tani ditën e tretë, ditën e përvjetorit të
Faraonit, ndodhi që ai shtroi një banket për të gjithë shërbëtorët e tij; dhe
bëri që të ngrinin kokën lartë si kryekupëmbajtësi dhe kryebukëpjekësi, në
mes të shërbëtorëve të tij. 21Kështu e rivendosi kryekupëmbajtësin në detyrën
e tij si kupëmbajtës që t’i jepte kupën në dorë Faraonit, 22 por bëri që ta
varninkryebukëpjekësin simbas interpretimit që Jozefiukishtedhënë. 23Por
kryekupëmbajtësi nuk u kujtua për Jozefin, por e harroi.

41
1 Por ndodhi që mbas dy vitesh të plota Faraoni pa një ëndërr. Ai ndodhej

pranë një lumi, 2dhe ja që ndërsa po ngjiten nga lumi shtatë lopë, të hijshme
e tëmajme, që nisën të kullosin ndër xunkthe. 3Pas atyre, u ngjitën nga lumi
shtatë lopë të tjera të shëmtuara dhe të dobëta, dhe u ndalën pranë të parave
në bregun e lumit. 4 Tani lopët e shëmtuara dhe të dobëta hëngrën lopët e
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hijshme dhe të majme. Pastaj Faraoni u zgjua. 5Më pas e zuri gjumi përsëri
dhe pa një ëndërr të dytë; dhe, ja, shtatë kallinj të trashë dhe të bukur që
dilnin nga një kërcell i vetëm. 6 Pastaj, ja, shtatë kallinj të hollë dhe të tharë
nga era lindore, që mbinin pas tyre. 7 Dhe kallinjtë e hollë gëlltitën shtatë
kallinjtë e trashëdhe tëplotë. AtëherëFaraoniuzgjuadhe, ja, ishtenjëëndërr.
8Nëmëngjes shpirti i tij qe i trazuar, dhe dërgoi e thirri tërëmagjistarët dhe të
diturit e Egjiptit; pastaj Faraoni u tregoi ëndrrat e tij, por asnjeri prej tyre nuk
qe në gjendje t’ia interpretonte Faraonit. 9 Atëherë kryekupëmbajtësi i foli
Faraonitduke i thënë: “Sotkujtoj gabimetemia. 10Faraoni ishte zemëruarme
shërbëtorëte tij dhemëkishte futurnëburgnështëpinëekreut të rojeve,mua
dhe kryebukëpjekësin. 11Po atë natë, unë dhe ai pamënjë ëndërr; secili pa një
ëndërr që kishte kuptimin e tij. 12Me ne ishte edhe një hebre i ri, shërbëtor
i kreut të rojeve; atij i treguam ëndrrat tona dhe ai na i interpretoi, duke i
dhënë secilit interpretimin e ëndrrës së tij. 13Dhe gjërat u zhvilluan pikërisht
simbas interpretimit që na kishte dhënë ai. Faraonimë rivendosi në detyrën
time dhe e vari tjetrin”. 14 Atëherë Faraoni dërgoi ta thërrisnin Jozefin, që e
nxorrën menjëherë nga burgu nëntokësor. Kështu ai u rrua, ndërroi rrobat
dhe erdhi te Faraoni. 15 Dhe Faraoni i tha Jozefit: “Kam parë një ëndërr
dhe askush nuk është në gjëndje ta interpretojë; por kam dëgjuar për ty se,
kur ke dëgjuar një ëndërr, je në gjendje ta interpretosh”. 16 Jozefi iu përgjegj
Faraonit duke i thënë: “Nuk jam unë, por Perëndia do të japë një përgjigje për
tëmirën e Faraonit”. 17Atëherë Faraoni i tha Jozefit: “Ja, në ëndrrën time unë
rrija në bregun e lumit, 18 kur u ngjitën nga lumi shtatë lopë të majme dhe
të hijshme, që nisën të kullosnin ndër xunkthe. 19 Pas tyre u ngjitën shtatë
lopë të tjera të dobëta, shumë të shëmtuara dhe thatime; lopë të tilla aq të
shëmtuara nuk kisha parë kurrë në gjithë shtetin e Egjiptit. 20 Dhe lopët e
dobëta dhe të shëmtuara i hëngrën të shtatë lopët e para tëmajme; 21por edhe
pasi i hëngrën, asnjeri nuk mund të dallonte që i kishin ngrënë, sepse ato
ishin të shëmtuara simëparë. Kështuu zgjova. 22Pastaj pashënë ëndrrën time
shtatë kallinj që dilnin nga një kërcell i vetëm, të plotë dhe të bukur; 23 dhe
ja shtatë kallinj të tjerë të fishkur, të hollë dhe të tharë nga era lindore, që
mbinin pas të parëve. 24Pastaj shtatë kallinjtë e hollë gëlltitën shtatë kallinjtë
e bukur. Këtë gjë ua tregova magjistarëve, por asnjeri prej tyre nuk qe në
gjëndje të më jepte një shpjegim”. 25Atëherë Jozefi i tha Faraonit: “Éndërrat e
Faraonit janë një ëndërr e njëjtë. Perëndia i tregoi Faraonit atë që po gatitet të
bëjë. 26 Shtatë lopët e bukura janë shtatë vite dhe shtatë kallinjtë e bukur
janë shtatë vite; është e njëjta ëndërr. 27 Edhe shtatë lopët e dobëta dhe të
shëmtuara,qëngjiteshinpas atyre, janë shtatë vite; edhe shtatë kallinjtë bosh
dhe të tharë nga era lindore janë shtatë vite zije buke. 28Këto janë ato që i
thanë Faraonit: Perëndia i tregoi Faraonit atë që po përgatitet të bëjë. 29 Ja, po
vijnë shtatë vite bollëku të madh në tërë vendin e Egjiptit; 30 por pas këtyre
do të vinë shtatë vite zije buke dhe gjithë ai bollëk do të harrohet në vendin
e Egjiptit; dhe zija do të ligështojë vendin. 31Dhe në vend nuk do ta kujtojnë
më bollëkun e mëparshëm për shkak të zisë së bukës që do të vijë, sepse kjo
do të jetë shumë e rëndë. 32 Fakti që kjo ëndërr i është shfaqur Faraonit dy
herë do të thotë që këtë vendim e kamarrë Perëndia, dhe Perëndia do të bëjë
që të ndodhë shpejt. 33 Prandaj Faraoni të kërkojë një njeri të zgjuar dhe të
urtë dhe ta caktojë në krye të Egjiptit. 34 Faraoni duhet të veprojë kështu:
të emërojë në vend mbikqyrës për të mbledhur një të pestën e prodhimeve



Zanafilla 41:35 43 Zanafilla 42:6

të vendit të Egjiptit, gjatë shtatë viteve të bollëkut. 35 Ata të grumbullojnë
të gjitha ushqimet e këtyre viteve të mbara që po vinë dhe të grumbullojnë
grurin nën autoritetin e Faraonit dhe ta ruajnë për furnizimin e qyteteve.
36 Këto ushqime do të jenë një rezervë për vendin në parashikim të shtatë
viteve të zisë së bukës që do të bjerë në vendin e Egjiptit; kështu vendi nuk
do të humbasë nga zija”. 37Kjo gjë i pëlqeu Faraonit dhe gjithë nëpunësve të
tij. 38 Dhe Faraoni u tha nëpunësve të tij: “A mund të gjejmë një njeri si ky,
tek i cili të gjendet Fryma e Perëndisë?”. 39Atëherë Faraoni i tha Jozefit: “Me
qënë se Perëndia të bëri të dish të gjitha këto gjëra, nuk ka asnjeri të zgjuar
dhe të ditur sa ti. 40 Ti do të jesh mbi shtëpinë time dhe i tërë populli im
do t’u bindet urdhërave të tua; vetëm për fronin unë do të jem më i madh
se ti”. 41 Faraoni i tha Jozefit: “Shiko, unë të emëroj mbi gjithë shtetin e
Egjiptit”. 42 Pastaj Faraoni hoqi unazën nga dora e vet dhe ia vuri në dorë
Jozefit; e veshi me rroba krejt prej liri dhe i vari në qafë një gjerdan të artë.
43 E hipi pastaj në karron e tij të dytë, dhe para tij thërrisnin: “Në gjunjë!”.
Kështu Faraoni e vendosi mbi tërë shtetin e Egjiptit. 44 Veç kësaj Faraoni i
tha Jozefit: “Faraoni jam unë, por pa ty asnjeri nuk ka për të ngritur dorën
ose këmbën në tërë shtetin e Egjiptit”. 45 Dhe Faraoni e quajti Jozefin me
emrin Cofnath-Paneah dhe i dha për grua Asenathin, të bijën e Potiferahut,
prift i Onit. Dhe Jozefi u nis për të vizituar shtetin e Egjiptit. 46 Tani Jozefi
ishte tridhjetë vjeç kur u paraqit para Faraonit, mbretit të Egjiptit. Pastaj
Jozefi u largua nga Faraoni dhe i ra anembanë Egjiptit. 47Gjatë shtatë viteve
të bollëkut, toka prodhoi shumë; 48 dhe Jozefi grumbulloi tërë ushqimet në
vendin e Egjiptit gjatë atyre shtatë viteve dhe i vendosi nëpër qytetet; në
çdo qytet vendosi ushqimet e territorit përreth. 49 Kështu Jozefi grumbulloi
grurë, si rëra e detit, aq shumë sa pushoi së mbajturi llogari sepse sasia e
grurit ishte e pallogaritshme. 50Para se të vinte viti i zisë, Jozefit i lindën dy
fëmijë që Asenathi, e bija e Potiferahut, prift i Onit, i lindi. 51 Jozefi e quajti
të parëlindurin Manasi, sepse tha: “Perëndia bëri që të harroj çdo shqetësim
timin dhe tërë shtëpinë e atit tim”. 52 Të dytit i vuri emrin Efraim, sepse
tha: “Perëndia më ka bërë frytdhënës në vendin e pikëllimit tim”. 53 Shtatë
vitet e bollëkut që qenë në shtetin e Egjiptit morën fund, 54dhe filluan shtatë
vitet e zisë, ashtu si kishte thënë Jozefi. Kishte mungesë ushqimesh në të
tëra vendet, por në tërë vendin e Egjiptit kishte bukë. 55 Pastaj tërë vendi i
Egjiptit filloi të vuajë nga uria, dhe populli e ngriti zërin për t’i kërkuar bukë
Faraonit. Atëherë Faraoni u tha tërë Egjiptasve: “Shkoni tek Jozefi dhe bëni
si t’ju thotë ai”. 56 Zija ishte përhapur mbi sipërfaqen e tërë vendit dhe Jozefi
i hapi tërë depot dhe u shiti grurë Egjiptasve. Por zija u bë më e rëndë në
vendineEgjiptit. 57Kështunjerëzit e të gjithavendevevininnëEgjipt te Jozefi
për të blerë grurë, sepse zija qe shtuar mbi tërë tokën.

42
1 Por Jakobi, pasi mësoi se në Egjipt kishte grurë, u tha bijve të tij: “Pse

shikoni njëri-tjetrin?”. 2 Pastaj tha: “Ja, dëgjova se në Egjipt ka grurë; shkoni
atje poshtë për të blerë grurë për ne, që të mundim të jetojmë dhe të mos
vdesim”. 3Kështudhjetë vëllezërit e Jozefit zbritënnëEgjipt për të blerë grurë.
4 Por Jakobi nuk e dërgoi Beniaminin, vëllanë e Jozefit, me vëllezërit e tij,
sepse thoshte: “Të mos i ngjasë ndonjë fatkeqësi”. 5 Bijtë e Izraelit arritën
aty, pra, për të blerë grurë, në mes të të ardhurve të tjerë, sepse në vendin
e Kanaanëve mbretëronte zija. 6 Jozefi ishte qeveritari i vendit; ai u shiste
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grurë tërënjerëzve të vendit; dhevëllezërite Jozefit erdhëndheupërulënpara
tij me fytyrën për tokë. 7 Jozefi pa vëllezërit e tij dhe i njohu, por u suall me
ta si një i huaj dhe përdori fjalë të ashpra me ta, duke u thënë: “Nga vini?”.
Ata u përgjigjën: “Nga vendi i Kanaanit për të blerë ushqime”. 8Kështu Jozefi
njohu vëllezërit e tij, por ata nuk e njohën atë. 9 Atëherë Jozefit iu kujtuan
ëndrrat që kishte parë rreth tyre dhe tha: “Ju jeni spiunë! Keni ardhur këtu
për të parë pikat e pambrojtura të vendit!”. 10Ata iu përgjegjën: “Jo, zotëria
im; shërbëtorët e tu kanë ardhur për të blerë ushqime. 11 Jemi të gjithë bijtë
e të njejtit njeri, jemi njerëz të ndershëm; shërbëtorët e tu nuk janë spiunë”.
12 Por ai u tha atyre: “Jo, ju keni ardhur për të parë pikat e pambrojtura të
vendit!”. 13Atëherëata thanë: “Ne, shërbëtorëte tu, jemidymbëdhjetëvëllezër,
bij të të njëjtit njeri nga vendi i Kanaanit. Dhe ja, pra, më i riu është sot me
atin tonë, dhe njeri prej tyre nuk ështëmë”. 14Por Jozefi u tha atyre: “Çështja
qëndron ashtu siç ju thashë: ju jeni spiunë! 15 Ja si do të viheni në provë:
ashtu siç është e vërteta që Faraoni jeton, nuk do të dilni këtej para se vëllai
juaj më i vogël të vijë këtu. 16Dërgoni njerin prej jush të marrë vëllanë tuaj;
dhe ju do të qëndroni këtu në burg, që fjalët tuaja të provohen dhe të shihet
nëse thoni të vërtetën; për ndryshe, ashtu siç është e vërtetë që Faraoni jeton,
ju jeni spiunë!”. 17 Kështu i futi bashkë në burg për tri ditë. 18Ditën e tretë,
Jozefi u tha atyre: “Bëni këtë dhe do të jetoni; unë kam frikë nga Perëndia!
19 Në rast se jeni njerëz të ndershëm, njeri nga ju vëllezërit të rrijë i lidhur
me zinxhir në burgun tonë, dhe ju shkoni t’u çoni grurë familjeve tuaja që
vdesin urie; 20pastajmë sillni vëllanë tuajmë të vogël; kështu do të vërtetohen
fjalët tuajadhe junukkenipër të vdekur”. Dheatavepruankështu. 21Atëherë
i thonin njëri-tjetrit: “Ne jemi me të vërtetë fajtorë ndaj vëllait tonë, sepse e
pamë ankthin e shpirtit të tij kur ai na lutej, por nuk ia vumë veshin! Ja
pse na ra kjo fatkeqësi”. 22 Rubeni iu përgjegj atyre duke thënë: “A nuk ju
thoja unë: “Mos kryeni këtë mëkat kundër fëmijës!”? Por ju nuk më dëgjuat.
Prandaj tani na kërkohet llogari për gjakun e tij”. 23Ata nuk e dinin që Jozefi i
kuptonte, sepsemidis tij dhe atyre kishte një përkthyes. 24Atëherë ai u largua
ngaatadheqau. Pastaj ukthyepranë tyredheu foli;mori Simeonindhevuri
ta lidhninme zinxhir para syve të tyre. 25Pastaj Jozefi urdhëroi tëmbushnin
me grurë thasët e tyre, të vendosnin paratë e secilit në trastën e tij dhe t’u
jepnin ushqime për udhëtimin. Dhe kështu u bë. 26Ata ngarkuan, pra, grurin
mbi gomarët e tyre dhe u larguan. 27 Tani, në vendin ku po kalonin natën,
njëri prej tyre hapi trastën e vet për t’i dhënë ushqim gomarit të tij dhe pa
aty brenda paratë e veta, që ishin në grykë të trastës; 28 kështu iu drejtua
vëllezërve të tij: “Paratë e mia m’u rikthyen; ja ku janë në trastën time”.
Atëherë, zemërvrarë dhe të trembur, i thonin njëri-tjetrit: “Ç’është vallë kjo që
na bëri Perëndia?”. 29Kështu arritën te Jakobi, ati i tyre, në vendin e Kanaanit
dhe i treguan të gjitha ato që kishin ndodhur, duke thënë: 30 “Njeriu, që është
zot i vendit, na foli ashpërdhena trajtoi si spiunë tëvendit. 31Dhene i thamë:
“Jeminjerëz të ndershëm,nuk jemi spiunë; 32 jemi dymbëdhjetë vëllezër,bij të
atit tonë;njërinukështëmëdhemë i riundodhet sotmeatin tonënëvendine
Kanaanit”. 33Por ai njeri, zoti i vendit, na tha: “Nga kjo do të provoj nëse jeni
njerëz të ndershëm: lini pranë meje një prej vëllezërve tuaj, merrni me vete
ushqime për familjen tuaj që po vdes nga uria dhe shkoni; 34pastaj më sillni
vëllanë tuaj më të vogël. Kështu do të provoj që nuk jeni spiunë, por njerëz
të ndershëm; unë do t’ju kthej vëllanë tuaj dhe ju do të keni mundësi të bëni
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tregëti këtu””. 35Ndërsa ata po zbraznin trastat e tyre, ja që pakot e parave të
secilit ishin në trastën e secilit; kështu ata dhe ati i tyre i panë pakot e parave
të tyre dhe i zuri frika. 36Atëherë Jakobi, ati i tyre, tha: “Ju më keni lënë pa
bijtë e mi! Jozefi nuk është më, Simeoni nuk është më, dhe doni të më hiqni
edheBeniaminin! E tërëkjo rëndonmbimua!”. 37Rubeni i tha të atit: “Ponuk
ta ktheva, urdhëro të vriten dy bijtë e mi. Besoma mua, unë do të ta kthej”.
38 Por Jakobi u përgjigj: “Biri im nuk ka për të zbritur me ju, sepse vëllai i tij
vdiq dhembeti vetëm ky: po t’i ndodhte ndonjë fatkeqësi gjatë udhëtimit, do
të kallnit në varr pleqërinë time të dhembshme”.

43
1 Por zija ishte e madhe në vend; 2 dhe kur mbaruan së ngrëni grurin që

kishin sjellë nga Egjipti, i ati u tha atyre: “Kthehuni për të na blerë pak
ushqime”. 3 Por Juda iu përgjegj duke thënë: “Ai njeri na ka paralajmëruar
haptas duke thënë: “Nuk keni për ta parë fytyrën time, në qoftë se vëllai
juaj nuk do të jetë me ju”. 4 Në qoftë se ti e nis vëllanë tonë me ne, ne do
të zbresim dhe do të të blejmë ushqime; 5 por në rast se nuk e nis, ne nuk
kemi për të zbritur, sepse ai njeri na tha: “Nuk keni për ta parë fytyrën time,
në rast se vëllai juaj nuk do të jetë me ju””. 6 Atëherë Izraeli tha: “Pse më
dhatë këtë dhembje duke i thënë atij njeriu që kishit edhe një vëlla?”. 7Ata
iu përgjigjën: “Ai njeri na pyeti me shumë kujdes për ne dhe farefisin tonë,
duke thënë: “Gjallë është ende ati juaj? Keni ndonjë vëlla tjetër?”. Dhe ne u
përgjigjëm në bazë të këtyre pyetjeve të tij. Ku të na shkonte nga mendja që
ai do të na thoshte: “Silleni këtu vëllanë tuaj”?”. 8 Pastaj Juda i tha Izraelit,
atit të tij: “Lëre fëmijën të vijë me mua, dhe do të çohemi dhe do të shkojmë
në mënyrë që të rrojmë dhe jo të vdesim, si ne ashtu dhe ti e të vegjëlit tanë.
9Unë bëhem garant për të; do t’i kërkosh llogari dorës sime për atë. Në rast se
nuk e rikthej dhe nuk e vë para teje, do të jem fajtor para teje për gjithnjë.
10Po të mos ishim vonuar, në këtë orë do të ishim kthyer për të dytën herë”.
11 Atëherë Izraeli, ati i tyre, u tha atyre: “Po të jetë ashtu, veproni në këtë
mënyrë: merrni në trastat tuaja disa nga prodhimet më të mira të vendit
dhe i çoni atij njeriu një dhuratë: pak balsam, 12 Merrni me vete dyfishin
e parave dhe kthejani paratë që ju vunë në grykën e trastave tuaja, ndofta
ka qenë një gabim. 13Merrni edhe vëllanë tuaj, dhe çohuni dhe kthehuni tek
ai njeri; 14 dhe Perëndia i plotfuqishëm t’ju bëjë të gjeni hir para atij njeriu,
kështu që ai të lirojë vëllanë tjetër tuajin dhe Beniaminin. Sa për mua, po
të jetë se duhet të mbetem pa bijtë e mi, ashtu qoftë!”. 15 Ata, pra, morën
me vete dhuratën si dhe dyfishin e parave dhe Beniaminin; u ngritën dhe
zbritën në Egjipt dhe u paraqitën para Jozefit. 16 Kur Jozefi pa Beniaminin
bashkëme ta, i tha kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij: “Çojikëtanjerëznë shtëpi,
ther një kafshë dhepërgatitnjë banket, sepse ata do të hanëdrekë bashkëme
mua”. 17Dhe ai bëri ashtu siç e urdhëroi Jozefi dhe i çoi në shtëpinë e Jozefit.
18Por ata u trembën, për shkak se i kishin çuar në shtëpi të Jozefit dhe thanë:
“Na sollën këtu për shkak të atyre parave që na u vunë në trastat të parën
herë, për të gjetur një shkas kundër nesh, për t’u sulur mbi ne dhe për të na
zënë skllevër bashkë me gomarët tonë”. 19 Pasi iu afruan kryeshërbëtorit të
shtëpisë së Jozefit, folënme të te dera e shtëpisë dhe thanë: 20 “Zotëria im, ne
zbritëm në të vërtetë herën e parë këtu për të blerë ushqime; 21 dhe ndodhi
që, kur arritëm në vendin ku kaluam natën, hapëm trastat dhe, ja, paratë e
secilit prej neshndodheshinnë grykë të trastës së vet; paratë tonamepeshën
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e tyre të saktë; tani i kemi risjellë me vete. 22Dhe kemi sjellë me vete para të
tjera për të blerë ushqime; ne nuk e dimë kush mund t’i ketë vënë paratë
tona në trastat tona”. 23Por ai tha: “Qetësohuni,mos u trembni: Perëndia juaj
dhe Perëndia e atit tuaj ka vënë një thesar në trastat tuaja. Unë i pata paratë
tuaja”. Pastaj u solli Simeonin. 24Ai njeri i futi në shtëpinë e Jozefit, u dha ujë
që të lanin këmbët dhe ushqim për gomarët e tyre. 25Atëherë ata përgatitën
dhuratën, duke pritur që Jozefi të vinte në mesditë, sepse kishin dëgjuar që
do të rrinin për të ngrënë në atë vend. 26 Kur Jozefi arriti në shtëpi, ata i
paraqitën dhuratën që kishin sjellë me vete në shtëpi, dhe u përkulën para tij
deri në tokë. 27Ai i pyeti si ishin dhe tha: “Ati juaj, për të cilin më keni folur,
a është mirë? Éshtë ende gjallë?”. 28Ata u përgjegjën: “Shërbëtori yt, ati ynë,
ështëmirë; jeton ende”. Dhe e nderuan duke u përkulur. 29Pastaj Jozefi ngriti
sytë, pa vëllanë e tij Beniaminin, bir i nënës së tij, dhe tha: “Ky është vëllai juaj
më i vogël për të cilinmë folët?”. Dhe shtoi: “Perëndia të ndihmoftë, biri im!”.
30Atëherë Jozefi nxitoi të dalë jashtë, sepse ishtemallëngjyer thellë për shkak
të vëllait të tij, dhe kërkonte vend ku të qante. Hyri kështu në dhomën e tij dhe
aty qau. 31 Pastaj lau fytyrën dhe doli; dhe duke i dhënë zemër vetes, tha:
“Shtrojeni drekën”. 32Dreka u shtrua veçmas për të, veçmas për ata dhe për
Egjiptasit që hanin veçmasnga ai, sepse Egjiptasit nukmund të haninbashkë
meHebrejtë; kjo do të ishte një gjë e neveritshme për Egjiptasit. 33Kështu ata
u ulën përpara tij: i parëlinduri simbas së drejtës së tij të parëbirnisë dhe më
i riu simbas moshës së tij; dhe e shikonin njëri-tjetrinme habi. 34Dhe Jozefi
urdhëroi që t’u sillnin racione nga tryeza e vet; por racioni i Beniaminit ishte
pesë herëmë i madh nga ai i secilit prej tyre. Dhe pinë dhe u gëzuanme të.

44
1 Jozefi i dha këtë urdhër kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij: “Mbushi trastat

e këtyre njerëzveme aq ushqime sa mund të mbajnë dhe vëri paratë e secilit
në grykën e çdo traste. 2 Përveç kësaj vëre kupën time, kupën prej argjëndi,
në grykën e trastës të më të riut, bashkë me paratë e grurit të tij”. Dhe ai
bëri ashtu siç i tha Jozefi. 3 Në mëngjes, sa u bë ditë, i nisën ata njerëz me
gomarët e tyre. 4 Sapo kishin dalë nga qyteti dhe nuk ishin akoma larg, kur
Jozefi i tha kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij: “Çohu, ndiqi ata njerëz dhe kur
t’i kesh arritur, thuaju atyre: “Pse e shpërblyet të mirënme të keqe? 5A nuk
është ajo kupa me të cilën pi zotëria im dhe që e përdor për të parathënë të
ardhmen? Keni vepruar keq duke u sjellë kështu””. 6Ai i arriti ata dhe u tha
këto fjalë. 7Atëherë ata iu përgjegjën: “Pse zotëria im na drejton fjalë si këto?
Shërbyesit e tu duhet t’i shmangen një qëndrimi të tillë! 8 Ja, pra, ne të kemi
rikthyer nga vendi i Kanaanit paratë që kishim gjetur në grykën e trastave
tona; si mund të vidhnim argjend ose flori nga shtëpia e zotërisë tënd? 9 Ai
prej shërbëtorëve të tu të cilit do t’i gjendet kupa, të dënohetme vdekje; edhe
gjithashtu ne do të bëhemi skllevër të zotërisë tënd”. 10Ai tha: “Mirë, pra, le
të bëhet si thoni ju: ai të cilit do t’i gjendet kupa do të bëhet skllavi im dhe ju
do të jeni të pafaj”. 11Kështu secili prej tyre nxitoi të ulë për tokë trastën e vet
dhe e hapi. 12Dhe kryeshërbëtori i kontrolloi, duke filluar ngamë imoshuari
dhe duke mbaruar me më të riun; dhe kupa u gjet në thesin e Beniaminit.
13Atëherë ata i shqyen rrobat e tyre, ringarkuan secili gomarin e vet dhe u
kthyen në qytet. 14 Juda dhe vëllezërit e tij arritën në shtëpinë e Jozefit, që
gjendej akoma aty, dhe u shtrinë për tokë para tij. 15Dhe Jozefi u tha atyre:
“Çfarë veprimi është ky që keni bërë? Nuk e dini që një njeri si unë është në
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gjëndje të parathotë të ardhmen?”. 16 Juda u përgjegj: “Ç’do t’i themi zotërisë
tim? Çfarë fjalë do të përdorim ose si do të mund të justifikohemi? Perëndia
ka rigjetur paudhësinë e shërbëtorëve të tu. Ja, jemi skllevër të zotërisë tim, si
ne ashtu edhe ai në dorën e të cilit u gjet kupa”. 17Por Jozefi tha: “Larg meje
një veprim i tillë! Njeriu, në dorën e të cilit u gjet kupa, do të jetë skllavi im;
sa për ju, kthehuni në paqe tek ati juaj”. 18Atëherë Juda iu afrua Jozefit dhe i
tha: “Të lutem, zotëria im, lejoje shërbëtorin tënd që t’i thotë një fjalë zotërisë
tim, dhe mos u zemëro me shërbëtorin tënd, sepse ti je si Faraoni. 19 Zotëria
im i pyeti shërbëtorët e tij duke thënë: “A keni ju baba apo vëlla?”. 20Dhe ne
iu përgjegjëm zotërisë tim: “Kemi një baba që është plak me një bir të ri, që i
ka lindur në pleqëri; i vëllai ka vdekur, kështu ai kambetur i vetmi bir i nënës
së tij dhe i ati e do”. 21Atëherë ti u the shërbëtorëve të tu: “Sillmani këtu që të
mund ta shohmesytë emi”. 22Dhene i thamëzotërisë tim: “Fëmijanukmund
ta lërë atin e tij, sepse po të duhej ta linte, i ati do të vdiste”. 23 Por ti u the
shërbëtorëve të tu: “Në rast se vëllai juajmë i ri nuk zbret bashkëme ju, junuk
do ta shihni më fytyrën time”. 24Kështu që kur u ngjitëm përsëri te shërbëtori
yt, ati im, i treguam fjalët e zotërisë tim. 25Atëherë ati ynë tha: “Kthehuni të
nablini pakushqime”. 26Neupërgjegjëm: “Nukmund të zbresimatje poshtë;
do të zbresim vetëm në rast se vjen me ne vëllai ynë më i vogël; sepse nuk
mund ta shohim fytyrën e atij njeriu po të jetë se vëllai ynë më i vogël nuk
është me ne”. 27Dhe shërbëtori yt, ati ynë, na u përgjegj: “Ju e dini që gruaja
imemë lindi dy bij; 28njëriprej tyremë la dheunë i thashë: Me siguri ai është
bërë copë e çikë dhe nuk e kam parë më qysh atëherë; 29 dhe po të ma hiqni
edhe këtë dhe i ndodh ndonjë fatkeqësi, ju do të kallni në varr pleqërinë time
të dhembshme”. 30Kështu, pra, kur të arrij te shërbëtori yt, ati im, në qoftë se
fëmija nuk është me ne, sepse jeta e tij është e lidhur me atë të fëmijës, 31 do
të ndodhë që, sa të shohë që fëmija nuk është me ne, ai ka për të vdekur; dhe
shërbëtorët e tu do ta kenë kallur në varr pleqërinë e shërbëtorit tënd, të atit
tonë. 32 Tani, me qenë se shërbëtori yt është bërë dorëzanë për fëmijën pranë
atit tim dhe i ka thënë: “Në rast se nuk do ta rikthej do të jem për gjithnjë
fajtor ndaj atit tim”, 33 lejo, pra, tani që shërbëtori yt tëmbetet skllav i zotërisë
tim në vend të fëmijës, dhe që fëmija të kthehet me vëllezërit e tij. 34 Sepse si
mund të rikthehem tek ati im në qoftë se fëmija nuk është memua? Ah, mos
e pafsha dhembjen që do të pushtonte atin tim!”.

45
1Atëherë Jozefi nuk e përmbajti dot më veten para tërë të pranishmëve dhe

briti: “Nxirrini jashtë të gjithë ngaprania ime!”. Kështunukmbeti asnjërime
Jozefin kur ai u tregoi vëllezërve të tij se kush ishte. 2Dhe qau aq fort sa që
e dëgjuan edhe vet Egjiptasit, dhe ky lajm arriti edhe në shtëpinë e Faraonit.
3 Pastaj Jozefi u tha vëllezërve të tij: “Unë jam Jozefi, a është ende gjallë ati
im?”. Por vëllezërit e tij nuk mund t’i përgjigjeshin, sepse ishin të tronditur
thellë në praninë e tij. 4Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij: “Afrohuni, pra,
tek unë!”. Ata iu afruan dhe ai u tha: “Unë jam Jozefi, vëllai juaj, që ju e shitët
që ta çonin në Egjipt. 5 Por tani mos u trishtoni dhe mos t’ju vijë keq që më
shitëtme qëllim që të çohesha këtu poshtë, sepse Perëndiamë ka dërguar para
jush për të ruajtur jetën tuaj. 6Në fakt u bënë dy vjet që ra zija e bukës në
vend; dhe do të ketë pesë vjet të tjera gjatë të cilave as do të lërohet, as do të
korret. 7 Por Perëndia më ka dërguar para jush, me qëllim që të ruhet diçka



Zanafilla 45:8 48 Zanafilla 46:6

mbi tokë dhe për t’ju shpëtuar jetën me një çlirim të madh. 8 Nuk jeni ju,
pra, që më dërguat këtu, por është Perëndia; ai më caktoi si atë i Faraonit, si
zot i krejt shtëpisë së tij dhe si qeveritar i tërë vendit të Egjiptit. 9 Nxitoni
të riktheheni tek ati im dhe i thoni: “Kështu thotë biri yt Jozefi: Perëndia
më ka caktuar si zot i gjithë Egjiptit; zbrit tek unë, mos u vono; 10 ti do të
banosh në vendin e Goshenit dhe do jesh afër meje; ti dhe bijtë e tu, bijtë
e bijve të tu, kopetë e bagëtive të imta e të trasha dhe gjithçka ti zotëron.
11Dhe atje unë do të të ushqej, sepse do të ketë edhe pesë vjet të tjera zije,
me qëllim që ti të mos katandisesh në mjerim: ti, familja jote dhe gjithçka
zotëron”. 12 Dhe ja, sytë tuaja dhe sytë e vëllait tim Beniaminit shohin që
është goja ime që ju flet. 13 Tregojani, pra, atit tim tërë lavdinë time këtu në
Egjipt dhe gjithçka patë, shpejtoni ta sillni atin tim këtu”. 14 Pastaj iu hodh
në qafë vëllait të tij Beniamin dhe qau, dhe Beniamini qau i shtrënguar në
qafën e tij. 15Ai puthi gjithashtu tërë vëllezërit e tij dhe qau i shtrënguar me
ta. Pastaj vëllezërit e tij filluan të flasin me të. 16 Jehona e kësaj ngjarjeje
u përhap në shtëpinë e Faraonit dhe njerëzit thanë: “Kanë ardhur vëllezërit
e Jozefit”. Kjo i pëlqeu Faraonit dhe shërbëtorëve të tij. 17 Atëherë Faraoni
i tha Jozefit: “Thuaju vëllezërve të tu: “Bëni këtë: Ngarkoni kafshët tuaja
dhe shkoni; kthehuni në vendin e Kanaanit. 18 Pastaj merrni atin tuaj dhe
familjet tuaja, dheejani tekunë;unëdo t’ju japmë tëmirat evendit tëEgjiptit
dhe do të hani prodhimet më të zgjedhura të vendit”. 19 Ti ke urdhërin t’u
thuash atyre: “Bëni këtë: Merrni me vete nga vendi i Egjiptit qerre për të
vegjëlit tuaj dhe për gratë tuaja; merrni atin tuaj dha ejani. 20 Dhe mos u
shqetësoni për orenditë shtëpiake, sepse sendet më tëmira që ka Egjipti do të
jenë tuajat””. 21Bijtë e Izraelit vepruan kështu, dhe Jozefi u dha atyre qerre,
simbas urdhërit të Faraonit, si edhe ushqime për udhëtimin. 22 Të gjithëve u
dhanjëpalë rrobapërndërresëpër secilin, porBeniaminit i dha treqind sikla
argjendidhepesëndërresaveshmbathje; 23atit të tij i dërgoi: dhjetëgomarë të
ngarkuar me gjëratmë të mira të Egjiptit, dhjetë gomarica të ngarkuara me
grurë,bukëdheushqimepëratin e tij gjatëudhëtimit. 24Kështu i nisi vëllezërit
e tij dhe, ndërsa ata po iknin, u tha: “Mos u grindni rrugës”. 25 Atëherë ata
u ngjitën përsëri nga Egjipti dhe arritën në vendin e Kanaanit te Jakobi, ati i
tyre. 26Dhe i kallëzuan gjithçka,duke thënë: “Jozefi është ende gjallë dhe është
qeveritari i gjithë shtetit të Egjiptit”. Por zemra e atij nuk iungroh, sepsenuk
u besonte atyre. 27Po kur ata i treguan tërë fjalët që u kishte thënë Jozefi dhe
kurpaqerretqë Jozefikishtedërguarpër tamarrëatë,atëherë shpirti i Jakobit
atit të tyre, u ringjall 28dhe Izraeli tha: “Mjaft; djali im Jozefiështëendegjallë;
unë do të shkoj ta shoh para se të vdes”.

46
1 Izraeli, pra, u nis me të gjitha ato që kishte dhe, kur arriti në Beer-Sheba,

i bëri fli Perëndisë të atit të tij Isak. 2 Dhe Perëndia i foli Izraelit në vegime
nate dhe tha: “Jakob, Jakob!”. Ai u përgjegj: “Ja ku jam”. 3 Atëherë Perëndia
tha: “Unë jam Perëndia, Perëndia i atit tënd;mos ki frikë të zbresësh në Egjipt,
sepse aty do të të bëj një komb të madh. 4Unë do të zbres bashkë me ty në
Egjipt dhe do të bëj që sigurisht të kthehesh, dhe Jozefi do të t’i mbyllë sytë”.
5Atëherë Jakobi unis ngaBeer-Shebadhebijtë e Izraelit e hipën Jakobin, atin
e tyre, fëmijët e vegjël dhe gratë e tyre mbi qerret që Faraoni kishte dërguar
për t’i mbartur. 6 Kështu ata morën me vete bagëtinë dhe sendet që kishin
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blerë në vendin e Kanaanit dhe erdhën në Egjipt. Éshtë fjala për Jakobin me
tërë pasardhësit e tij. 7Ai mori me vete në Egjipt bijtë e tij, bijtë e bijve të tij,
bijat e tij dhe bijat e bijve të tij dhe tërë pasardhësit e tij. 8 Këta janë emrat
e bijve të Izraelit që erdhën në Egjipt: Jakobi dhe bijtë e tij. I parëlinduri
i Jakobit: Rubeni. 9 Bijtë e Rubenit: Hanoku, Pallu, Hetsroni dhe Karmi
10 Bijtë e Simeonit: Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Tsohari dhe Sauli, biri i
një Kananease. 11 Bijtë e Levit: Gershomi, Kehathi dhe Merari. 12 Bijtë e
Judës: Eri, Onani, Shelahu, Peretsi dhe Zerahu; (por Eri dhe Onani vdiqën
në vendin e Kanaanit). Bijtë e Peretsit qenë: Hetsroni dhe Hamuli. 13 Bijtë
e Isakarit: Tola, Puvahu, Jobi dhe Shimroni. 14 Bijtë e Zabulonit: Seredi,
Eloni dhe Jahleeli. 15 Këta qenë bijtë që Lea i lindi Jakobit në Padan-Aram,
përveç bijës së saj Dina. Bijtë dhe bijat e saj ishin gjithsej tridhjetë e tre veta.
16Bijtë e Gadit: Tsifioni, Haxhi, Shuni, Etsboni, Eri, Arodi dhe Areli. 17Bijtë
e Asherit: Jmna, Jshua, Jshni, Beriahu dhe Serahu motra e tyre. Dhe bijtë
e Beriahut: Heberi dhe Malkieli. 18 Këta qenë bijtë e Zilpahut që Labano i
kishte dhënë bijës së tij Lea; dhe ajo i lindi Jakobit: gjithsej gjashtëmbëdhjetë
veta. 19Bijtë e Rakelës, gruas së Jakobit: Jozefi dhe Beniamini. 20Dhe Jozefi
nëvendineEgjiptit, i lindënManasidheEfraimi. Nënae tyre ishteAsenathi, e
bija e Potiferahut, prift i Onit. 21Bijtë e Beniaminit: Belahu, Bekeri, Ashbeli,
Gerau, Naamani, Ehi, Roshi, Mupimi, Hupimi dhe Ardi. 22 Këta qenë bijtë
e Rakelës që i lindën Jakobit: gjithsej katërmbëdhjetë veta. 23 Biri i Danit:
Hushimi. 24 Bijtë e Neftalisë: Jahtseeli, Guni, Jetseri dhe Shilemi. 25 Këta
qenë bijtë e Bilhahut, që Labano ia kishte dhënë bijës së tij Rakela dhe që
kjo ia lindi Jakobit: gjithsej shtatë veta. 26Njerëzit që erdhënme Jakobin në
Egjipt, pasardhës të tij, pa llogaritur gratë e bijve të Jakobit, ishin gjithsej
gjashtëdhjetë e gjashtë veta. 27 Bijtë e Jozefit, që i lindën në Egjipt, ishin
dy. Tërë personat e familjes së Jakobit që erdhën në Egjipt ishin gjithsej
shtatëdhjetë veta. 28 Por Jakobi dërgoi para tij Judënme qëllim që ta fuste në
vendin e Goshenit. Dhe kështu ata arritën në vendin e Goshenit. 29Atëherë
Jozefiembrehuqerrene tij dhemori të përpjetënpërnëGoshenqë të takonte
Izraelin, atin e tij; sa e pa, iu hodh në qafë dhe qau gjatë i shtrënguar pas tij.
30Dhe Izraeli i tha Jozefit: “Tani le të vdes, sepse pashë fytyrën tënde dhe ti
je akoma gjallë”. 31Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij dhe familjes të atit të
tij: “Do të ngjitem për ta njoftuar Faraonin dhe do t’i them: “Vëllezërit e mi
dhe familja e atit tim, që ishin në vendin e Kanaanit, kanë ardhur tek unë.
32Ata janë barinj, sepse kanëqenë gjithnjë rritësbagëtish, dhe kanë sjellëme
vete kopetë e tyre dhe gjithçka zotërojnë”. 33Kur Faraoni do t’ju thërrasë dhe
do t’ju thotë: “Me ç’punë merreni?”, ju do t’i përgjigjeni: 34 “Shërbëtorët e tu
kanë qënë rritës bagëtish nga fëmijëria e deri sot, si ne ashtu dhe etërit tanë”,
që të keni mundësi të banoni në vendin e Goshenit. Sepse Egjiptasit ndiejnë
neveri për tërë barinjtë”.

47
1 Jozefi shkoi, pra, të njoftojë Faraonin dhe i tha: “Ati im dhe vëllezërit e

mi, me gjithë kopetë e tyre, të bagëtive të imta dhe të trasha dhe me gjithçka
kanë, kanë ardhur nga vendi i Kanaanit; dhe ja, tani ndodhen në vendin
e Goshenit”. 2 Pastaj mori pesë nga vëllezërit e tij dhe ia paraqiti Faraonit.
3 Atëherë Faraoni u tha vëllezërve të Jozefit: “Me ç’punë merreni?”. Ata iu
përgjigjën Faraonit: “Shërbëtorët e tu janë barinj, si ne ashtu dhe etërit tanë”.
4 Pastaj i thanë Faraonit: “Kemi ardhur për të banuar në këtë vend, sepse
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nuk kishte më kullota për kopetë e shërbëtorëve të tu, sepse ka zi të madhe
në vendin e Kanaanit. Lejona tani që shërbëtorët e tu të banojnë në vendin
e Goshenit”. 5 Atëherë Faraoni ia drejtoi fjalën Jozefit, duke i thënë: “Ati yt
dhe vëllezërit e tu erdhën te ti; 6 vendi i Egjiptit është në dispozicionin tënd;
bëj që ati yt dhe vëllezërit e tu të banojnë në pjesën më të mirë të vendit; le
të banojnë edhe në vendin e Goshenit. Dhe në qoftë se ti di që midis tyre
ka njerëz të zotë, caktoji kryeintendentë të bagëtisë sime”. 7 Pastaj Jozefi e
çoi Jakobin, atin e tij, te Faraoni dhe ia paraqiti. Dhe Jakobi bekoi Faraonin.
8 Atëherë Faraoni i tha Jakobit: “Sa vjet ke që jeton?”. 9 Jakobi iu përgjegj
Faraonit: “Vitet e shtegtimit tim janë njëqind e tridhjetë; vitet e jetës sime
kanë qenë të pakta dhe të këqija, dhe nuk e kanë arritur numrin e viteve të
jetës së etërve të mi, në ditët e shtegtimit të tyre”. 10 Jakobi e bekoi përsëri
Faraonindheu larguangapraniaeFaraonit. 11Kështu Jozefivendosi atin e tij
dhevëllezërit e tij dheudhaatyrenjëpronënëvendineEgjiptit, nëpjesënmë
tëmirë të vendit, në krahinën e Ramsesit, ashtu siç kishte urdhëruar Faraoni.
12Dhe Jozefi e mbajti me bukë të atin, të vëllezërit dhe tërë familjen e të atit
duke i furnizuar sipas numrit të bijve. 13 Ndërkaq në të gjithë vendin nuk
kishte bukë, sepse zija e bukës ishte shumë e madhe; vendi i Egjiptit dhe
vendi iKanaanit vuaninngauria. 14 Jozefimblodhi tërëparatëqëgjendeshin
në vendin e Egjiptit dhe në vendin e Kanaanit në këmbim të grurit që ata
blinin; dhe këto para Jozefi i çoinë shtëpinë e Faraonit. 15Por kur në vendin e
Egjiptit dhe në vendin e Kanaanit nuk pati më para, tërë Egjiptasit erdhën
te Jozefi dhe thanë: “Na jep bukë! Pse duhet të vdesim para syve të tu?
Sepse paratë tona kanë mbaruar”. 16 Jozefi tha: “Jepni bagëtinë tuaj; dhe
unë do t’ju jap bukë në këmbim të bagëtisë suaj, në qoftë se i keni mbaruar
paratë”. 17 Atëherë ata i çuan Jozefit bagëtinë e tyre; dhe Jozefi u dha atyre
bukë në këmbim të kuajve të tyre, të kopeve të tyre me dele, të qeve dhe të
gomarëve. Kështu i furnizoi me bukë për atë vit në këmbim të gjithë bagëtisë
së tyre. 18Mbasi kaloi ai vit, u kthyen tek ai vitin pasues dhe i thanë: “Nuk
mund t’ja fshehim zotërisë tonë që,me qenë se paratë mbaruan dhe kopetë
e bagëtisë sonë janë bërë pronë e zotërisë tonë, nuk mbetet asgjë tjetër që
zotëria imemund të namarrë veç trupave tonë dhe tokave tona. 19Pse duhet
të mbarojmë para syve të tu, ne dhe tokat tona? Blina ne dhe tokat tona
në këmbim të bukës, dhe ne me tokat tona do të jemi skllevër të Faraonit;
na jep të mbjellim që të mund të jetojmë dhe jo të vdesim, dhe toka të mos
shndërrohet në një shkretëtirë”. 20Kështu Jozefi bleu për Faraonin tërë tokat
e Egjiptit, sepse Egjiptasit shitën secili arën e vet, me që ishin goditur rëndë
nga zija e bukës. Kështu vëndi u bë pronë e Faraonit. 21 Sa për popullin, e
zhvendosi nëpërqytete, në të katër anët eEgjiptit; 22vetëm tokat e priftërinjve
nuk i bleu, sepse priftërinjtëmerrnin furnizime nga Faraoni dhe rronin nga
furnizimet që u jepte Faraoni; për këtë arsye ata nuk i shitën tokat e tyre.
23 Por Jozefi i tha popullit: “Ja, sot ju bleva ju dhe tokat tuaja për Faraonin;
ja ku e keni farën;mbillni tokën; 24në kohën e korrjes, të pestën pjesë do t’ia
jepni Faraonit dhe katër pjesë do të jenë tuajat për të siguruar farën e arave,
ushqimin tuaj dhe të personave të shtëpisë suaj dhe për ushqimin e fëmijëve
tuaj”. 25Dhe ata thanë: “Ti na shpëtove jetën! Paçimhir në sytë e zotërisë tonë,
dhe ne do të jemi skllevërit e Faraonit”. 26 Jozefi e bëri ligj këtë në vendin e
Egjiptit, i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite dhe sipas të cilit e pesta pjesë e
korrjes duhet t’i jepet Faraonit. Vetëm tokat e priftërinjve nuk u bënë pronë e
Faraonit. 27Kështu Izraeli banoi në vendin e Egjiptit, në vendin e Goshenit;
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aty ata patën prona, qenë frytdhënës dhe u shumuan fort. 28 Jakobi jetoi
në vendin e Egjiptit shtatëmbëdhjetë vjet dhe kohëzgjatja e jetës së Jakobit qe
njëqind e dyzet e shtatë vjet. 29 Kur koha e vdekjes po i afrohej Izraelit, ai
thirri të birin Jozef dhe i tha: “Nëpaça gjetur hir në sytë e tu, vëredorën tënde
poshtë kofshës sime dhe sillumemuamemirëdashje dhe besnikëri; të lutem,
mos më varros në Egjipt! 30 Por kur do të pushoj me etërit e mi, më nxirr
jashtë Egjiptit dhe më varros në varrin e tyre!”. Ai u përgjigj: “Do të bëj si
thua ti”. 31Atëherë Jakobi tha: “Betomu”. Dhe Jozefi iu betua. Pastaj Izraeli,
duke umbështetur te koka e shtratit, ra në adhurim.

48
1Mbas këtyre gjërave, ndodhi që i thanë Jozefit: “Ja, ati yt është i sëmurë”.

Kështu ai mori me vete dy bijtë e tij, Manasin dhe Efraimin. 2 Kur i thanë
Jakobit: “Ja, biri yt Jozefi po vjen te ti”, Izraeli mblodhi tërë forcat dhe u ul
mbi shtratin e tij. 3Atëherë Jakobi i tha Jozefit: “Perëndia i plotfuqishëmm’u
shfaq në Luc, në vendin e Kanaanit, më bekoi 4dhe më tha: “Ja, unë do të të
bëj frytdhënës, do të të shumoj, do të bëj prej teje një shumicë popujsh dhe
do t’u jap këtë vend pasardhësve të tu pas teje, si pronë përjetë”. 5 Tani dy
bijtë e tu, që të kanë lindur në vendin e Egjiptit para se unë të vija tek ti në
Egjipt, janë të mitë. Efraimi dhe Manasi janë të mitë, ashtu si Rubeni dhe
Simeoni. 6 Por bijtë që ke lindur mbas tyre do të jenë të tutë; në territorin e
trashëgimisë së tyre do të thirrenme emrin e vëllezërve të tyre. 7 Sa përmua,
ndërsa po kthehesha nga Padani, Rakela vdiq pranëmeje gjatë udhëtimit, në
vendin eKanaanit, aty afërEfratës; dhe e varrosa atje, në rrugën e Efratës, që
është Betlemi”. 8Kur Izraeli pa bijtë e Jozefit, tha: “Kush janë këta?”. 9 Jozefi
iu përgjegj të atit: “Janë fëmijët e mi që Perëndia më ka dhënë këtu”. Atëherë
ai tha: “M’i afro dhe unë do t’i bekoj”. 10 Tani sytë e Izraelit ishin venitur
për shkak të moshës dhe nuk shihte fare. Jozefi i afroi ata dhe ai i puthi dhe
i përqafoi. 11 Pastaj Izraeli i tha Jozefit: “Unë nuk mendoja të shikoja përsëri
fytyrën tënde, por tani Perëndiamëdhamundësinë të shikoj edhepasardhësit
e tu”. 12 Jozefi i tërhoqi nga gjunjët e të atit dhe u përul me fytyrën në tokë.
13 Pastaj Jozefi i mori që të dy: Efraimin në të djathtë të tij dhe në të majtë
të Izraelit, Manasin në të majtë të tij dhe në të djathtë të Izraelit, dhe i afroi
pranë atij. 14Atëherë Izraeli zgjati dorën e tij të djathtë dhe e vuri mbi kryet
e Efraimit që ishtemë i riu, dhe vuri dorën e tij të majtë mbi kryet eManasit
duke kryqëzuar duart, ndonëse Manasi ishte i parëlinduri. 15 Kështu bekoi
Jozefi dhe tha: “Perëndia, para të cilit ecën etërit e mi Abrahami dhe Isaku,
Perëndia që më ka ushqyer qysh prej lindjes sime deri më sot, 16 Engjëlli që
më ka çliruar nga çdo e keqe, le t’i bekojë këta fëmijë! Le të quhen me emrin
tim dhe me emrin e etërve të mi Abraham dhe Isak, dhe të shumohen fort
mbi tokë!”. 17Kur Jozefi pa që i ati kishte vënë dorën e djathtë mbi kokën e
Efraimit, kjo nuk i pëlqeu; prandaj ai kapi dorën e atit të tij për ta hequr nga
kryet e Efraimit dhe për ta vënë mbi kryet e Manasit. 18 Pastaj Jozefi i tha
atit të tij: “Jo kështu, ati im, sepse i parëlinduri është ky këtu; vëre dorën tënde
të djathtë mbi kryet e tij”. 19 Por i ati refuzoi dhe tha: “E di, biri im, e di;
edhe ai do të bëhet një popull, edhe ai do të jetë i madh; megjithatë, vëllai yt
më i vogël do të bëhet më i madh se ai, dhe pasardhësit e tij do të bëhen një
mori kombesh”. 20Dhe atë ditë i bekoi duke thënë: “Për ty Izraeli ka për të
bekuar, duke thënë: “Perëndia të të bëj si Efraimi dhe si Manasi!””. Kështu ai
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evuriEfraiminparaManasit. 21Pastaj Izraeli i tha Jozefit: “Ja, unëkampër të
vdekurpaspak, porPerëndiado të jetëme judhedo t’ju çojëpërsërinëvendin
e etërve tuaj. 22Veç kësaj, ty po të jap një pjesë më të madhe në krahasimme
vëllezërit e tu, atë që fitova nga Amorejtë me shpatën dhe harkun tim”.

49
1Pastaj Jakobi thirri bijtë e tij dhe tha: “Mblidhuni që unë t’ju njoftoj çfarë

do t’ju ndodhënëditët e ardhshme. 2Mblidhuni dhedëgjoni, obijtë e Jakobit!
Dëgjoni Izraelin, atin tuaj! 3 Ruben, ti je i parëlinduri im, forca ime, filli i
fuqisë sime, i dalluar për dinjitet dhe për forcë. 4 I rrëmbyer si uji, ti nuk
do të kesh epërsinë, sepse hipe mbi shtratin e atit tënd dhe e përdhose. Ai
hipi mbi shtratin tim. 5 Simeoni dhe Levi janë vëllezër: shpatat e tyre janë
vegla dhune. 6 Mos hyftë shpirti im në mendjen e tyre, lavdia ime mos u
bashkoftë me kuvendin e tyre! Sepse në mërinë e tyre kanë vrarë njerëz, në
kryeneçësinë e tyre u kanë prerë leqet e këmbëve demave. 7Mallkuar qoftë
mëria e tyre, sepse ka qënë e egër, dhe tërbimi i tyre sepse ka qënëmizor! Unë
do t’i ndaj te Jakobi dhe do t’i shpërndaj te Izraeli. 8 Judë, vëllezërit e tu do të
të lavdërojnë; dora jote do të jetë mbi zverkun e armiqve të tu; bijtë e atit
tënd do të përkulen para teje. 9 Juda është një luan i ri; ti zë fill nga preja,
biri im; ai përkulet, struket si një luan, si një luaneshë; kush guxon ta zgjojë?
10 Skeptri nuk do t’i hiqet Judës, as bastuni i komandimit nga këmbët e tij,
deri sa të vijë Shilohu; dhe atij do t’i binden popujt. 11Ai e lidh gomarin e tij
të vogël në pjergull dhe kërriçin e gomaricës së tij në pjergullënmë të mirë; i
lan rrobat e tij në verë dhe mantelin e tij në gjakun e rrushit. 12Ai i ka sytë
të ndritura nga vera dhe dhëmbët e bardha nga qumështi. 13 Zabuloni do të
banojë në breg të deteve; dhe do të përbëjë një vendstrehimpër anijet; kufiri
i tij do të zgjatet drejt Sidonit. 14 Isakari është një gomar i fuqishëm, i shtrirë
nëpër vathë. 15Ai e pa që çlodhja është e mirë dhe që vendi është i këndshëm;
ai përkuli kurrizin për të mbajtur peshën dhe u bë një shërbëtor i punës së
detyruar. 16Dani do ta gjykojë popullin e tij, si një nga fiset e Izraelit. 17Dani
do të jetë një gjarpër në rrugë, një nepërkë nëpër shteg, që kafshon thembrat
ekalit, kështuqëkalorësi rrëzohet sëprapthi. 18Unëpres shpëtimin tënd,oZot!
19Një bandë grabitësishdo të sulmojë Gadin, por edhe ai do t’i sulmojë këmba
këmbës. 20Nga Asheri do të vijë buka e shijshme dhe ai do të japë kënaqësira
reale. 21 Neftali është një drenushe e lënë e lirë, ai thotë fjalë të bukura.
22 Jozefi është një degë e një druri frytdhënës; një degë e një druri frytdhënës
që ndodhet pranë një burimi; degët e tij shtrihenmbimurin. 23Harkëtarët e
kanë provokuar, i kanë hedhur shigjeta, e kanë ndjekur; 24por harku i tij ka
mbetur i fortë; krahët e tij janë përforcuar nga duart e të Fuqishmit të Jakobit
(e atij që është bariu dhe shkëmbi i Izraelit), 25nga Perëndia e atit tënd që do
të të ndihmojë dhe nga Shumë i Larti që do të të bekojë me bekimet e qiellit
nga lart, me bekimet e humnerës që ndodhet poshtë, me bekimet e sisëve
dhe gjirit të nënës. 26Bekimet e atit tënd ua kalojnë bekimeve të të parëve të
mi, deri në majat e kodrave të përjetshme. Ata do të jenë mbi kryet e Jozefit
dhembi kurorën e atij që u nda nga vëllezërit e tij. 27Beniamini është një ujk
grabitqar; në mëngjes ha gjahun dhe në mbrëmje ndan prenë. 28 Tërë këta
janë dymbëdhjetë fiset e Izraelit; dhe pikërisht këtë u tha ati i tyre kur i bekoi.
I bekoi duke i dhënë secilit një bekim të veçantë. 29 Pastaj Jakobi i urdhëroi
duke thënë: “Unë jamdukeuribashkuarmepopullin tim;mëvarrosnipranë
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etërve të mi në shpellën që ndodhet në arën e Efron Hiteut, 30në shpellën që
është në fushën eMakpelahut përballëMamres, në vendin e Kanaanit, atë që
Abrahami bleu në arën nga Efron Hiteu, si vendvarrim, pronë e tij. 31Atje u
varrosënAbrahami dhe Sara, gruaja e tij, aty u varrosën Isaku dhe Rebeka, e
shoqja, dhe aty unë varrosa Lean. 32Ara dhe shpella që ndodhet aty u blenë
nga bijtë e Hethit”. 33 Kur Jakobi mbaroi së dhëni këto urdhëra bijve të tij,
mblodhi këmbët në shtrat dhe vdiq; dhe u bashkuame popullin e tij.

50
1Atëherë Jozefi u hodhmbi fytyrën e të atit, qaumbi të dhe e puthi. 2Pastaj

Jozefi urdhëroi mjekët që ishin në shërbim të tij të balsamosnin të atin; dhe
mjekët e balsamosën Izraelin. 3U deshën dyzet ditë, sepse e tillë ishte koha
e nevojshme për balsamimin; dhe Egjiptasit e qanë shtatëdhjetë ditë. 4 Kur
kaluan ditët e zisë të mbajtura për të, Jozefi foli në shtëpinë e Faraonit duke
thënë: “Në qoftë se kam gjetur hirin tuaj, i thoni Faraonit këto fjalë: 5 Ati
im më ka vënë të betohem dhe më ka thënë: “Ja, unë jam duke vdekur; më
varros në varrin që kamgërmuarnë vendin e Kanaanit”. Tani, pra,më lejo të
ngjitem për të varrosur atin tim, pastaj do të kthehem”. 6Faraoni u përgjegj:
“Ngjitu dhe varrose atin tënd ashtu si të ka vënë të betohesh”. 7Atëherë Jozefi
u ngjit për të varrosur të atin; dheme të u ngjitën tërë shërbëtorët e Faraonit,
të moshuarit e shtëpisë së tij dhe tërë të moshuarit e vendit të Egjiptit, 8dhe
tërë shtëpia e Jozefit, vëllezërit e tij dhe shtëpia e të atit. Në vendin e Goshenit
lanë vetëm fëmijët e tyre të vegjël, kopetëmebagëtinë e imët dhemebagëtinë
e trashë. 9Me të u ngjitën lart gjithashtu qerre dhe kalorës, aq sa u formua
një vargan i madh njerëzish. 10Me të arritur në lëmin e Atadit, që është përtej
Jordanit, u dëgjuan vajtime të mëdha dhe solemne; dhe Jozefi mbajti shtatë
ditë zi për të atin. 11 Kur banorët e vendit, Kananejtë, panë zinë në lëmin
e Atadit, thanë: “Kjo është një zi e madhe për Egjiptasit!”. Prandaj ai vend
u quajt Abel-Mitsraim dhe ndodhet përtej Jordanit. 12 Bijtë e tij bënë për të
atë që ai i kishte urdhëruar. 13Bijtë e tij e bartën në vendin e Kanaanit dhe e
varrosënnëshpellëne fushës sëMalkpelahut, përballëMamres, qëAbrahami
e kishte blerë bashkë me arën nga Efron Hiteu, si vendvarrim, pronë e tij.
14Mbasi varrosi të atin, Jozefi u kthye në Egjipt bashkëme vëllezërit e tij dhe
me të gjithë ata që ishin ngjitur deri atje për të varrosur atin e tij. 15Vëllezërit
e Jozefit kur panë se ati i tyre vdiq, thanë: “Mos vallë Jozefinamban inat dhe
merr hak për tërë të keqen që i kemi bërë?”. 16Atëherë i çuan fjalë Jozefit: “Ati
yt para se të vdiste dha këtë porosi duke thënë: 17 “Kështu do t’i thoni Jozefit:
“Falu vëllezërve të tu të keqen që të kanë bërë, mëkatin e tyre, sepse të kanë
bërë keq”. Falu, pra, tani krimin shërbëtorëve të Perëndisë të atit tënd”. Jozefi
qau kur i folën kështu. 18Pastaj erdhën edhe vëllezërit e tij dhe u shtrinë para
tij, dhe i thanë: “Ja, ne jemi shërbëtorët e tu”. 19 Jozefi u tha atyre: “Mos u
trembni, se mos jam unë në vend të Perëndisë?. 20 Ju keni kurdisur të këqija
kundër meje, por Perëndia ka dashur që t’i shërbejë së mirës, për të kryer
atë që po ndodh sot: të mbash gjallë një popull të shumtë. 21 Tani, pra, mos
kini frikë; unë do të siguroj ushqimin për ju dhe për bijtë tuaj”. Kështu u dha
zemër dhe i foli zemrës së tyreme ëmbëlsi. 22Kështu Jozefi banoi në Egjipt, ai
dhe shtëpia e të atit, dhe jetoi njëqind e dhjetë vjet. 23 Jozefi pa bijtë e Efraimit
deri nëbrezninëe tretë; edhebijtë eMakirit, bir iManasit, lindënmbigjunjët
e tij. 24 Pastaj Jozefi u tha vëllezërve të tij: “Unë po vdes; por Perëndia do
t’ju vizitojë me siguri dhe do t’ju çojë me siguri nga ky vend në vendin që
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i premtoi me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit”. 25 Pastaj Jozefi i vuri
të betohen bijtë e Izraelit, duke thënë: “Perëndia me siguri do t’ju vizitojë;
atëherë ju do t’i hiqni kockat e mia që këtej”. 26Pastaj Jozefi vdiq në moshën
njëqind e dhjetë vjeç; e balsamosën dhe e futën në një arkivol në Egjipt.
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Eksodi
1Këta janë emrat e bijve të Izraelit që erdhën në Egjipt me Jakobin. Secili

prej tyre erdhi me familjen e tij: 2Rubeni, Simeoni, Levi dhe Juda, 3 Isakari,
Zabuloni dhe Beniamini, 4Dani dhe Naftali, Gadi dhe Asheri. 5Tërë njerëzit
që kishin dalë nga gjaku i Jakobit arrinin shtatëdhjetë veta (Jozefi ndodhej
tashmë në Egjipt). 6Pastaj Jozefi vdiq, dhe po ashtu vdiqën tërë vëllezërit e tij
dhegjithë ai brez. 7Dhebijtë e Izraelit qenë frytdhënës,ushumëzuan fort dhe
u bënë të shumtë, u bënë jashtëzakonisht të fortë; dhe vendi u mbush me ta.
8Por tani doli në Egjipt njëmbret i ri, që nuk e kishte njohur Jozefin. 9Ai i tha
popullit të tij: “Ja, populli i bijve të Izraelit është më i shumtë dhe më i fortë
se ne. 10Të përdorim, pra, dinakërindaj tyre,me qëllim që tëmos shumëzohen
dhe, në rast lufte të mos bashkohenme armiqtë tanë dhe të luftojnë kundër
nesh, dhe pastaj të largohen nga vendi”. 11 Vunë, pra, kryeintendentë të
punimeve mbi ta, me qëllim që t’i shtypnin me angaritë e tyre. Kështu ata i
ndërtuan Faraonit qytetet-depozitë Pitom dhe Raamses. 12 Por sa më tepër
i shtypnin, aq më shumë shtoheshin dhe përhapeshin; prandaj Egjiptasit
arritën të kenë shumë frikë nga bijtë e Izraelit, 13 dhe Egjiptasit i detyruan
bijtë e Izraelit t’u shërbeninmeashpërsi, 14dheuanxinë jetënmenjë skllavëri
të vrazhdë, duke i futur në punimin e argjilës dhe të tullave si dhe në çdo
lloj pune në ara. I detyronin t’i bënin tërë këto punë me ashpërsi. 15Mbreti i
Egjiptit u foli edhe mamive hebre, nga të cilat njëra quhej Shifrah dhe tjetra
Puah, dhe u tha: 16 “Kur do të ndihmoni gratë hebre lindëse, dhe do t’i shihni
të ulura në ndenjësen e lindjes, në rast se fëmija është mashkull, vriteni; po
të jetë femër, lëreni të jetojë”. 17 Por mamitë patën frikë nga Perëndia dhe
nuk bënë ashtu siç i kishte urdhëruarmbreti i Egjiptit, por i lanë gjallë fëmijët
meshkuj. 18Atëherëmbreti i Egjiptit thirrimamitë dhe u tha: “Pse e bëtë këtë
dhe i latë gjallë fëmijët meshkuj?”. 19Mamitë iu përgjigjën Faraonit: “Sepse
gratë hebre nuk janë si gratë egjiptase, por janë të fuqishme dhe lindin para
se t’u vijë mamia pranë”. 20Dhe Perëndia u bëri të mirë këtyremamive; dhe
populli u shtua dhe u bë jashtëzakonisht i fortë. 21 Kështu, duke qenë se ato
mamikishin frikëngaPerëndia, kyudha familjemëvete. 22Atëherë Faraoni i
dhakëtëurdhër tërëpopullit të tij duke thënë: “Çdomashkull që lind, hidheni
në lumë; por lini gjallë tërë femrat”.

2
1Pornjënjeri i shtëpisë sëLevit shkoi emori përgruanjëbijë tëLevit. 2Dhe

gruaja u ngjiz dhe lindi një bir; dhe, duke parë që ishte i bukur, e mbajti
fshehur tre muaj. 3 Por, kur nuk mundi ta mbante më të fshehur, mori një
kanistër prej xunkthi, e leu me bitum dhe katran, vendosi në të fëmijën dhe
e la në kallamishtën në bregun e lumit. 4Motra e fëmijës rrinte në një farë
largësie për të mësuar se çfarë do t’i ndodhte. 5Por vajza e Faraonit zbriti për
t’u larënë lumë,ndërsa shërbëtorete saj shëtisninbuzë lumit. Ajopakanistrën
në kallamishte dhe dërgoi shërbëtoren e saj ta marrë. 6E hapi dhe pa fëmijën;
dhe ja, i vogli po qante; asaj iu dhimbs dhe tha: “Ky është një fëmijë hebre”.
7Atëherë motra e fëmijës i tha bijës së Faraonit: “A duhet të shkoj të thërras
një tajë nga gratë hebre që ta mëndë këtë fëmijë për ty?”. 8 E bija e Faraonit
iu përgjegj: “Shko”. Dhe vajza shkoi të thërrasë nënën e fëmijës. 9Dhe bija e
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Faraonit i tha: “Merre me vete këtë fëmijë,mënde përmua, dhe unë do të të
jappagën tënde”. Kështugruaja emori fëmijëndheemëndi. 10Kur fëmijaurrit,
ajo ia çoi bijës së Faraonit; ai u bë bir i saj dhe ajo e quajti Moisi, duke thënë:
“Sepse unë e nxora nga uji”. 11Në ato ditë, kur Moisiu ishte rritur, ndodhi
që ai doli për të gjetur vëllezërit e tij dhe vuri re se bënin punë të rënda; dhe
pa një Egjiptas që po rrihte një burrë hebre, një nga vëllezërit e tij. 12 Dhe
vështroi andej e këtej dhe, duke parë se nuk kishte njeri, e vrau Egjiptasin
dhe e fshehu pastaj nën rërë. 13Ditën e nesërme doli dhe pa dy burra hebrenj
që po grindeshin; ai i tha atij që kishte faj: “Pse e rreh shokun tënd?”. 14Por ai
iu përgjigj: “Kush të ka vënë prijës dhe gjykatësmbi ne? Mos do tëmë vrasësh
siç vrave Egjiptasin?”. Atëherë Moisiu u tremb, dhe tha: “Me siguri kjo gjë
dihet nga të gjithë”. 15Kur Faraoni dëgjoi të flitej për ngjarjen, kërkoi të vrasë
Moisiun; por Moisiu iku nga prania e Faraonit dhe u vendos në vendin e
Madianit; dheuul afërnjë pusi. 16Porprifti iMadianit kishte shtatë bija; dhe
ato erdhënpër tëmbushurujë dhepër tëmbushurkoritat për t’i dhënë të pijë
kopesë së atit të tyre. 17Por erdhën disa barinj dhe i përzunë. AtëherëMoisiu
u ngrit dhe u erdhi në ndihmë, duke i dhënë të pijë kopesë së tyre. 18 Kur
shkuan teReueli, ati i tyre, ai u tha: “Vallë si u kthyet kaq shpejt sot?”. 19Atou
përgjigjën: “Një Egjiptas na liroi nga duart e barinjve; përveç kësajmbushi ujë
përnedhe idha tëpijë kopesë”. 20Atëherëaiu thabijave të tij: “Poai kuështë?
Pse e latë këtë njeri? Thirreni, të vijë të hajë”. 21DheMoisiu pranoi të banojë
tek ai njeri; dhe ai i dhaMoisiut për grua bijën e tij, Seforën. 22Pastaj ajo lindi
një bir që ai e quajti Gershom, sepse tha: “Unë jammiknëdhe tëhuaj”. 23Por
ndodhi që, mbas një kohe të gjatë vdiq mbreti i Egjiptit, dhe bijtë e Izraelit
rënkonin për shkak të skllavërisë; ata bërtitën dhe britma e tyre për shkak të
skllavërisë u ngjit deri tek Perëndia. 24Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre,
dhe Perëndisë iu kujtua besëlidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me
Isakun dheme Jakobin. 25Dhe Perëndia shikoi bijtë e Izraelit, dhe Perëndia u
kujdes për ta.

3
1 Ndërkaq Moisiu po kulloste kopenë e Jethros, vjehrrit të tij dhe prift i

Madianit; ai e çoi kopenëmatanë shkretëtirësdhe arriti nëmalin e Perëndisë,
në Horeb. 2 Dhe Engjëlli i Zotit iu shfaq në një flakë zjarri, në mes të një
ferrishtjeje. Moisiu vështroi dhe ja që ferrishtja po digjej nga zjarri, por nuk
konsumohej. 3Atëherë Moisiu tha: “Tani do të zhvendosem për të parë këtë
shfaqje madhështore: pse ferrishtja nuk po konsumohet!”. 4 Zoti vuri re që
ai ishte zhvendosur për të parë, dhe Perëndia e thirri nga mesi i ferrishtes
dhe i tha: “Moisi, Moisi!”. Ai u përgjigj: “Ja ku jam”. 5 Perëndia tha: “Mos u
afro këtu: hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është
vend i shenjtë”. 6 Pastaj tha dhe këto fjalë: “Unë jam Perëndia i atit tënd,
Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit”. Dhe Moisiu
fshehu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndinë. 7Pastaj Zoti tha:
“Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe
e kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet
e tij. 8 Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e Egjiptasve dhe për ta çuar nga
ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh qumështi
dhe mjalti, në vendin ku ndodhen Kananejtë, Hitejtë, Amorejtë, Perezejtë,
Hivejtë dhe Jebusejtë. 9Dhe tani, ja britma e bijve të Izraelit ka arritur deri
tek unë, dhe kam parë gjithashtu se si Egjiptasit i shtypin. 10Prandaj eja dhe
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unë do të të dërgoj te Faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë
e Izraelit, nga Egjipti”. 11 Por Moisiu i tha Perëndisë: “Kush jam unë që të
shkoj te Faraoni dhe t’i nxjerr bijtë e Izraelit nga Egjipti?”. 12 Perëndia tha:
“Unë do të jemme ty, dhe kjo do të jetë për ty shenja që të kam dërguar unë:
Kur ta kesh nxjerrë popullin nga Egjipti, ju do t’i shërbeni Perëndisëmbi këtë
mal”. 13 Atëherë Moisiu i tha Perëndisë: “Ja, kur të shkoj te bijtë e Izraelit
dhe t’u them: “Perëndia i etërve tuaj më ka dërguar te ju”, po të jetë se ata
më thonë: “Cili është emri i tij?”, ç’përgjigje duhet t’u jap?”. 14 Perëndia i tha
Moisiut: “UNÉ JAM AI QÉ JAM”. Pastaj tha: “Do t’u thuash kështu bijve të
Izraelit: “UNÉ JAM-i më ka dërguar tek ju””. 15Perëndia i tha akomaMoisiut:
“Do t’u thuash kështu bijve të Izraelit: “Zoti, Perëndia i etërve tuaj, Perëndia i
Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky
është emri im përjetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im me të cilin do të
kujtohem nga të gjitha breznitë”. 16 Shko dhe mblidh pleqtë e Izraelit dhe u
thuaj atyre: “Zoti, Perëndia i etërve tuaj, Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe
i Jakobit m’u shfaq, duke thënë: Unë patjetër ju kam vizituar dhe kam parë
atë që ju bëjnë në Egjipt; 17dhe kam thënë: Nga shtypja e Egjiptit do t’ju çojnë
vendin e Kananejve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Hivejve dhe të
Jebusejve, nënjëvendkurrjedhqumështdhemjaltë”. 18Dheatado t’i binden
zërit tënd; dhe ti dhe pleqtë e Izraelit do të shkoni tembreti i Egjiptit dhe do t’i
thoni: “Zoti, Perëndia i Hebrenjve na doli përpara; dhe tani na lër të shkojmë
dhe të bëjmë tri ditë rrugënë shkretëtirë,që t’i bëjmëfli Zotit, Perëndisë tonë”.
19 Por unë e di që mbreti i Egjiptit nuk do t’ju lejojë të shkoni, veç po të jetë
i shtrënguar nga një dorë e fuqishme. 20Atëherë unë do të shtrij dorën time
dhe do të godas Egjiptinme të gjithamrekullitë që unë do të bëj nëmes tyre;
pas kësaj ai do t’ju lërë të ikni. 21Dhe do t’i jap këtij populli të mira para syve
të Egjiptasve; dhe do të ndodhë që kur të niseni, nuk do të shkoni duarbosh;
22 por çdo grua do t’i kërkojë fqinjës së saj dhe gruas që banon në shtëpinë e
saj sende argjendi, sende ari dhe rroba; dhe ju do t’ua vini në shtat bijve dhe
bijave tuaja; kështu do t’i zhvishni Egjiptasit”.

4
1Moisiuupërgjigjdhe tha: “Por ja, atanukdo tëmëbesojnë as do t’i binden

zërit tim, sepse do të thonë: “Zoti nuk të është shfaqur””. 2Atëherë Zoti i tha:
“Ç’është ajo që ke në dorë?”. Ai u përgjegj: “Një bastun”. 3 Zoti tha: “Hidhe
për tokë”. Ai e hodhi për tokë, dhe ai u bë një gjarpër, para të cilit Moisiu
ikume vrap. 4Atëherë Zoti i thaMoisiut: “Zgjate dorën dhe kape nga bishti”.
(Ai zgjati dorën dhe e mori, dhe në dorën e tij ai u bë një bastun). 5 “Këtë
ke për të bërë”, tha Zoti, “me qëllim që të besojnë se Zoti, Perëndia i etërve
të tyre, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit të është
shfaqur”. 6Zoti i thaakoma: “Tanivërdorënnëgjirin tënd”. Dheai vuridorën
e tij në gji dhe pastaj e tërhoqi, dhe ja, dora ishte lebrosur, e bardhë si bora.
7Zoti i tha akoma: “Vërepërsëridorënnë gjirin tënd”. Ai e vuri përsëridorën e
tij në gji dhe pastaj e tërhoqinga gjiri, dhe ja, ajo ishte bërë njëlloj simishi i tij.
8 “Tani ka për të ndodhur që, po të jetë se nuk të besojnë dhe nuk e dëgjojnë
zërin e shenjës së parë, do të besojnë zërin e shenjës së dytë. 9 Por, në rast
se ata nuk do t’u besojnë as këtyre dy shenjave dhe nuk do t’i binden zërit
tënd, ti atëhere merr ujë nga lumi dhe derdhe mbi tokë të thatë; dhe uji që
do të kesh marrë nga lumi do të bëhet gjak mbi tokën e thatë”. 10 Atëherë
Moisiu i tha Zotit: “Mjerisht, o Zot, unë nuk jam njeri i gojës; nuk isha i tillë
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në të kaluarëndhenuk jam i tillë që kur i ke folur shërbëtorit tënd, sepse jam i
ngathëtnë fjalë dhe kuvend”. 11Zoti i tha: “Kush ekabërë gojën enjeriut, ose
kush e bënnjeriun të pagojë, të shurdhër,mesy ose të verbër? Anuk jamunë
vallë, Zoti? 12Dhe tani shko, unë do të jemme gojën tënde dhe do të të mësoj
atë që duhet të thuash”. 13 Por Moisiu tha: “Oh! Zot, dërgo mesazhin tënd
nëpërmjet kujt të duash!”. 14Atëherë zemërimi i Zotit u ndez kundërMoisiut,
dhe i tha: “AnukështëndoftaAaroni vëllaiyt, Leviti? Unëedi qëaiflet bukur.
Ja tani, ai po del të të takojë; sa të të shohë do të ndjejë gëzim në zemër të vet.
15 Ti do t’i flasësh dhe do t’i vësh fjalët në gojën e tij, dhe unë do të jem me
gojën tënde dhe me gojën e tij dhe do t’ju mësoj atë që duhet të bëni. 16 Ai
do të jetë zëdhënësi yt në popull; kështu ai për ty do të jetë goja dhe ti për të
do të jesh si Perëndia. 17 Tani merr në dorë këtë bastun me të cilin ke për të
bërë mrekullitë”. 18Atëherë Moisiu iku, u kthye te Jethro, vjehrri i tij, dhe i
tha: “Oh, lërmë të shkoj dhe të kthehem te vëllezërit e mi që janë në Egjipt,
për të parë në se ende janë gjallë”. Dhe Jethro i tha Moisiut: “Shko në paqe”.
19 Zoti i tha Moisiut në Madian: “Shko, kthehu në Egjipt sepse të gjithë ata
që kërkonin jetën tënde kanë vdekur”. 20 Kështu Moisiu mori të shoqen dhe
bijtë e tij, i hipimbi gomar dhe u kthye në vendin e Egjiptit. DheMoisiumori
në dorë bastunin e Perëndisë. 21Zoti i tha pastaj Moisiut: “Kur të jesh kthyer
në Egjipt, do të kujdesesh të bësh para Faraonit tërë mrekullitë që të kam
dhënë pushtet të kryesh; por unë do ta ngurtësoj zemrën e tij dhe ai nuk do
ta lërë popullin të shkojë. 22Dhe ti do t’i thuash Faraonit: “Kështu thotë Zoti:
Izraeli është biri im, i parëlinduri im”. 23Prandaj unë të them: Lëre birin tim
të shkojë, që të më shërbejë; por në qoftë se ti nuk e lë të shkojë, ja, unë do
të vras birin tënd, të parëlindurin tënd”. 24 Por gjatë udhëtimit, në vendin ku
kishin fushuar, Zoti shkoi të takojë Moisiun dhe u përpoq ta bënte të vdiste.
25Atëherë Sefora mori një strall të mprehtë dhe preu prepucin e birit të saj
dhe e hodhi në këmbët e Moisiut, duke thënë: “Ti përmua je një dhëndër në
gjak!”. 26 Kështu Zoti e la. Atëherë ajo tha: “Ti je një dhëndër gjakatar”, për
shkak të rrethprerjes. 27 Zoti i tha Aaronit: “Shko në shkretëtirë të takosh
Moisiun”. Dhe ai shkoi, e takoi atë në malin e Perëndisë dhe e puthi. 28Dhe
Moisiu i tregoi Aaronit tërë fjalët që Zoti e kishte porositur të thoshte, dhe
tërë shenjat e mahnitshme që i kishte urdhëruar të bënte. 29Atëherë Moisiu
dheAaroni shkuandhemblodhën tërëpleqtëebijve të Izraelit. 30DheAaroni
tregoi tërë fjalët që Zoti i kishte thënë Moisiut, dhe bëri mrekullitë në sy të
popullit. 31Kështu populli i besoi. Ata kuptuan që Zoti kishte vizituar bijtë e
Izraelit dhe kishte parë dëshpërimin e tyre; dhe u përkulën dhe e adhuruan.

5
1 Pas kësaj, Moisiu dhe Aaroni shkuan te Faraoni dhe i thanë: “Kështu

thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: “Lëre popullin tim të shkojë, me qëllim që të
kremtojë për mua një festë në shkretëtirë””. 2 Por Faraoni u përgjigj: “Kush
është Zoti që unë duhet t’i bindem zërit të tij dhe ta lë Izraelin të shkojë? Unë
nuk e njoh Zotin dhe nuk kam për ta lënë Izraelin të shkojë”. 3 Atëherë ata
i thanë: “Perëndia i Hebrenjve na doli përballë; tani na lër të ecim tri ditë
me radhë në shkretëtirë që të bëjmë një flijim për Zotin, që është Perëndia
ynë, që ai të mos na godasë me murtajë ose me shpatë”. 4Mbreti i Egjiptit
u tha atyre: “Pse vallë Moisiu dhe Aaroni e largojnë popullin nga puna e
tij? Kthehuni në mundimet tuaja!”. 5 Faraoni tha përsëri: “Ja, tani populli i
vendit është i shumtë, dhe ju doni që ai të ndërpresëmundimet e tij”. 6Kështu
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po atë ditë Faraoni i urdhëroi shtypësit e popullit dhe kryeintendentët e tij,
duke thënë: 7 “Mos i jepni më kashtë popullit për të bërë tulla, si më parë;
le të shkojnë ata vetë të mbledhin kashtën! 8 Por i detyroni të prodhojnë
të njëjtën sasi tullash që bënin më parë, pa asnjë pakësim; sepse ata janë
përtacë, dhe për këtë arsye ata bërtasin, duke thënë: “Të shkojmë të bëjmë
fli për Perëndinë tonë!”. 9 I mbingarkoni me punë të rëndë këta njerëz, dhe
ata ta kryejnë pa u vënë veshin fjalëve mashtruese”. 10 Atëherë shtypësit e
popullit dhe kryeintendentët e tij dolën dhe i thanë popullit: “Kështu thotë
Faraoni: “Unë nuk do t’ju jap më kashtë. 11 Shkoni vetë ta gjeni kashtën ku
mund të jetë, sepse puna juaj nuk do të pakësohet aspak””. 12Kështu populli u
shpërnda në të gjithë vendin e Egjiptit, për të mbledhur kallamishte në vend
të kashtës. 13Dhe kontrollorët i nxisnin duke thënë: “Përfundoni punën tuaj
çdo ditë si në kohën kur kishte kashtë!”. 14Dhe kryepunëtorët e skuadrave të
bijve të Izraelit, të caktuar mbi ta nga kontrollorët e Faraonit, i rrahën dhe
i pyetën: “Pse nuk e keni përfunduar, dje dhe sot si më parë, sasinë e caktuar
të tullave?”. 15Atëherë kryepunëtorët e skuadrave të bijve të Izraelit erdhën
për të protestuar te Faraoni, duke thënë: “Pse sillesh kështume shërbëtorët e
tu? 16Nuk u jepet më kashtë shërbëtorëve të tu, dhe na thuhet: “Bëni tulla!”.
Dhe ja, shërbëtorët e tu i rrahin, por faji është i popullit tënd”. 17 Atëherë ai
u përgjigj: “Jeni përtacë, shumë përtacë! Për këtë arsye thoni: “Të bëjmë fli
për Zotin”. 18 Shkoni, pra, të punoni! Nuk do t’ju jepet kashtë, por do të
dorëzoni po atë sasi tullash”. 19Kryepunëtorët e skuadrave të bijve të Izraelit
u bindën se i gjeti halli, sepse u thuhej: “Mos e pakësoni në asnjë mënyrë
numrin e caktuar të tullave për çdo ditë”. 20 Pastaj, si dolën nga Faraoni,
takuan Moisiun dhe Aaronin, që po i prisnin, 21 dhe u thanë atyre: “Le t’i
hedhë sytë Zoti mbi ju dhe le të gjykojë, sepse na keni bërë të urryer në sytë
e Faraonit dhe në sytë e shërbëtorëve të tij duke vënë në duart e tyre shpatën
për të na vrarë”. 22Atëherë Moisiu u kthye te Zoti dhe i tha: “O Perëndi, pse
e fute në halle këtë popull? Pse pra më dërgove? 23 Sepse, qysh prej ditës që
vajta te Faraoni, për t’i folur në emrin tënd, ai i ka bërë të keqe këtij populli
dhe ti nuk e çlirove aspak popullin tënd”.

6
1 Zoti i tha Moisiut: “Tani ke për të parë çfarë kam për t’i bërë Faraonit;

sepse i detyruar nga një dorë e fuqishme ai do t’i lërë të shkojnë; po, i
detyruar nga një dorë e fuqishme do t’i dëbojë nga vendi i tij”. 2Pastaj Zoti i
foli Moisiut dhe i tha: “Unë jam Zoti, 3 dhe i jam shfaqur Abrahamit, Isakut
dhe Jakobit, si Perëndi i plotfuqishëm; por ata nuk më kishin njohur kurrë
me emrin tim, Zot. 4 Kam caktuar gjithashtu besëlidhjen time me ta, duke
u premtuar se do t’u jap vendin e Kanaanit, vendin ku qëndruan si të huaj.
5Dëgjova edhe kujën e bijve të Izraelit që Egjiptasit i mbajnë në skllavëri dhe
m’u kujtua besëlidhja ime. 6 Prandaj u thuaj bijve të Izraelit: “Unë jam Zoti;
do t’ju heq nga punët e rënda që ju kanë imponuar Egjiptasit, do t’ju çlirojnga
skllavërimi i tyre dhe do t’ju çlirojme krah të shtrirë dhe ndëshkime tëmëdha.
7Do t’jumarr si popullin tim, dhe do të jem Perëndia juaj; dhe ju do tëmësoni
që unë jam Zoti, Perëndia juaj, që ju heq nga punët e rënda të imponuara nga
Egjiptasit. 8Dhe do t’ju bëj të hyni në vendin, që u betova t’i jap Abrahamit,
Isakut dhe Jakobit; dhe do t’jua jap atë në trashëgimi. Unë jamZoti””. 9Kështu
u foliMoisiu bijve të Izraelit; por ata nuk ia vunë veshinMoisiut, nga shkaku
i ankthit dhe i skllavërise së rëndë. 10 Zoti i foli edhe më Moisiut, duke i
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thënë: 11 “Shko, foli Faraonit, mbretit të Egjiptit, që të lejojë bijtë e Izraelit
të dalin nga vendi i tij”. 12 Por Moisiu foli përpara Zotit dhe i tha: “Ja, bijtë
e Izraelit nuk më dëgjuan; si mundet Faraoni të më dëgjojë mua, që jam i
parrethprerë në buzë?”. 13Por Zoti i foli Moisiut dhe Aaronit dhe i urdhëroi
të shkonin te bijtë e Izraelit dhe te Faraoni mbret i Egjiptit, me qëllim që t’i
nxirrnin bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit. 14Këta janë kryetarët e familjeve
të tyre. Bijtë e Rubenit, të parëlindurit të Izraelit qenë: Hanoku dhe Pallu,
Hetsroni dhe Karmi. Këto qenë familjet e Rubenit. 15Bijtë e Simeonit qenë:
Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Tsohari dhe Sauli, bir i Kananeases. Këto
qenë familjet e Simeonit. 16 Këta janë emrat e bijve të Levit, sipas brezave
të tyre: Gershomi, Kehathi dheMerari. Levi jetoi njëqind e tridhjetë e shtatë
vjet. 17Bijtë e Gershomit qenë: Libni dhe Shimej, bashkë me familjet e tyre.
18Bijtë e Kehathit qenë: Amrami, Jitshari, Hebroni dhe Ucieli. Kehathi jetoi
njëqind e tridhjetë e tre vjet. 19Bijtë e Merarit qenë: Mahli dhe Mushi. Këto
qenë edhe familjet e Levitëve sipas brezave të tyre. 20Amramimori për grua
Jokebedën,motrën e atit të tij; dhe ajo i lindi Aaronin dhe Moisiun. Amrami
jetoi njëqind e tridhjetë e shtatë vjet. 21 Bijtë e Itsharit qenë: Koreu, Nefegu
dhe Zikri. 22Bijtë e Ucielit qenë: Mishaeli, Eltsafani dhe Sitri. 23Aaroni mori
për grua Elishebën, të bijën e Aminadabit dhe motër e Nahashonit; dhe ajo
i lindi Nadabin, Abihun, Eleazarin dhe Ithamarin. 24 Bijtë e Koreut qenë:
Asiri, Elkanahu dhe Abiasafi. Këto qenë familjet e Koreut. 25 Eleazari, bir
i Aaronit, mori për grua një nga bijat e Putielit; dhe ajo i lindi Fineasin. Këta
qenë tëparëteetërve tëLevitëvenë familjet e tyre. 26Dhekëta janëvetAaroni
dhe Moisiu, të cilëve Zoti u tha: “Nxirrini bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit,
sipas rendit të tyre”. 27Këta janë ata që i folën Faraonitmbretit të Egjiptit për
të nxjerrë bijtë e Izraelit nga Egjipti; ata janë vetë Moisiu dhe Aaroni. 28Por
erdhi dita kur Zoti i foli Moisiut në vendin e Egjiptit, 29 kur Zoti iu drejtua
Moisiut dhe i tha: “Unë jam Zoti! Thuaji Faraonit, mbretit të Egjiptit, tërë ato
që po të them”. 30Atëherë Moisiu u përgjigj kështu para Zotit: “Ja, unë jam i
parrethprerë në buzë; prandaj si mund të më dëgjojë Faraoni?”.

7
1Zoti i thaMoisiut: “Shiko, unë po të bëj si perëndi për Faraonin, dhe vëllai

ytAaronido të jetëprofeti yt. 2Tido të thuash tërëatoqëdo të tëurdhërojunë
dhe vëllai yt Aaroni do t’i flasë Faraonit, që t’i lërë të shkojnë bijtë e Izraelit
nga vendi i tij. 3Por unë do ta ngurtësoj edhemë tepër zemrën e Faraonit dhe
do t’i shumëzoj shenjat dhe mrekullitë e mia në vendin e Egjiptit. 4 Prandaj
Faraoni nuk do t’jua vërë veshin, dhe kështu unë do ta zgjas dorënmbi Egjipt
dhedo tënxjerrngavendi i Egjiptit radhëtemia, popullin tim, bijtë e Izraelit,
duke dhënë ndëshkime tëmëdha. 5Egjiptasit do tëmarrin vesh atëherë që unë
jam Zoti, kur do të shtrij dorën time mbi Egjipt dhe do të nxjerr nga mesi
i tyre bijtë e Izraelit”. 6 Dhe Moisiu dhe Aaroni vepruan kështu; ata bënë
pikërisht ashtusiç i kishte urdhëruar Zoti. 7Kur i folën Faraonit, Moisiu ishte
tetëdhjetë vjeç dhe Aaroni tetëdhjetë e tre. 8 Zoti i foli Moisiut dhe Aaronit,
duke u thënë: 9 “Kur Faraoni t’ju flasë dhe t’ju thotë: “Bëni një mrekulli”,
ti do t’i thuash Aaronit: “Merr bastunin tënd dhe hidhe para Faraonit, që
të bëhet gjarpër””. 10Moisiu dhe Aaroni vajtën pra te Faraoni dhe vepruan
ashtu, pikërisht siç i kishte urdhëruar Zoti. Aaroni e hodhi bastunin e tij
përpara Faraonit dhe shërbëtorëve të tij, dhe ai u bë gjarpër. 11Atëherë edhe
Faraoni thirri të diturit dhe yshtësit; dhemagjistarët eEgjiptitmeartin e tyre
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të fshehtë bënë edhe ata të njëjtën gjë. 12 Secili prej tyre hodhi bastunin e tij,
dhe bastunët u bënë gjarpërinj; por bastuni i Aaronit i përpiu bastunët e tyre.
13 Por zemra e Faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i dëgjoi ata, ashtu siç kishte
thënë Zoti. 14Zoti i thaMoisiut: “Zemra e Faraonit është ngulmuese; 15ai nuk
pranon ta lërë popullin të shkojë. Shko te Faraoni nesër nëmëngjes, kur ai ka
për të dalë për të vajtur drejt ujit. Ti do të qëndrosh ta presëshnë breg të lumit
dhe do tëmarrësh në dorë bastunin që është shndërruar në gjarpër. 16Dhe do
t’i thuash: “Zoti, Perëndia i Hebrenjve, më ka dërguar te ti që të të them: Lëre
popullin tim të shkojë që të më shërbejë në shkretëtirë; por ja, deri tani nuk
ke dëgjuar”. 17Kështu thotë Zoti: “Nga kjo do të kuptosh që unë jam Zoti; ja,
me bastunin që kam në dorë unë do të rrah ujërat që janë në lumë, dhe ato
do të shndërrohen në gjak. 18 Dhe peshqit që janë në lumë do të ngordhin,
lumi do të mbajë erë të keqe, dhe Egjiptasve do t’u vijë ndot të pinë ujin e
lumit””. 19Dhe Zoti i tha Moisiut: “Thuaji Aaronit: “Merr bastunin tënd dhe
shtrije dorën mbi ujërat e Egjiptit, mbi lumenjtë e tij, mbi kanalet e tij, mbi
pellgjet e tij dhe mbi të gjitha depot e ujit; kështu ato do të bëhen gjak. Dhe
do të ketë gjak në të gjithë vendin e Egjiptit, si në enët prej druri ashtu dhe
në enët prej guri””. 20Moisiu dhe Aaroni vepruan ashtu, pikërisht siç i kishte
urdhëruar Zoti. Kështu ai ngriti bastunin dhe rrahu ujërat që ndodheshin në
lumë, para syve të Faraonit dhe para syve të shërbëtorëve të tij; dhe të gjitha
ujërat që ishin në lumë u shndërruan në gjak. 21Dhe peshqit që ishin në lumë
ngordhën; dhe lumi u qelb, kështu që Egjiptasit nukmund të pinin më ujët e
lumit. Kështu pati gjak në tërë vendin e Egjiptit. 22 Por magjistarët e Egjiptit
bënë tënjëjtëngjëmeartet e tyre të fshehta; dhezemraeFaraonitungurtësua
dhe ai nuk i dëgjoi ata, ashtu siç kishte thënë Zoti. 23Pas kësaj Faraoni ktheu
krahët dhe u drejtua nga shtëpia e tij; dhe nuk i dha rëndësi as kësaj gjëje.
24Dhe tërë Egjiptasit gërmuan në afërsi të lumit për të kërkuar ujë të pijshëm,
sepsenukmund të pininujin e lumit. 25Kaluankështu shtatë ditë,qëkur Zoti
kishte rrahur lumin.

8
1 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Shko te Faraoni dhe thuaji: “Kështu thotë Zoti:

Lëre popullin tim të shkojëme qëllim që tëmë shërbejë. 2Dhe në qoftë se nuk
pranon ta lësh të shkojë, ja, unëdo ta godas gjithëvendin tëndmekamxhikun
e bretkosave. 3Kështu lumi do tëmbushetme bretkosa, dhe ato do të ngjiten
dhe do të hyjnë në shtëpinë tënde, në dhomën ku fle ti, mbi shtratin tënd, në
shtëpitë e shërbëtorëve të tu dhemidis popullit, në furrat e tua dhe nëmagjet
e bukës. 4 Dhe bretkosat do të vijnë kundër teje, kundër popullit tënd dhe
kundër tërë shërbëtorëve të tu””. 5 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “I thuaj Aaronit:
“Shtri dorën tëndeme bastunin tëndmbi lumenjtë,mbi kanalet dhe pellgjet
dhe bëj që të ngjiten bretkosatmbi vendin e Egjiptit””. 6KështuAaroni shtriu
dorën e tij mbi ujërat e Egjiptit, dhe bretkosat u ngjitën dhembuluan vendin
e Egjiptit. 7 Por magjistarët bënë të njëjtën gjë me artet e tyre të fshehta
dhe i bënë bretkosat të ngjiten në vendin e Egjiptit. 8Atëherë Faraoni thirri
Moisiun dhe Aaronin dhe u tha: “Lutjuni Zotit që t’i largojë bretkosat nga
unë, nga populli im, dhe unë do ta lejoj popullin të shkojë, që të bëjë fli për
Zotin”. 9Moisiu i tha Faraonit: “Bëmë nderin tëmë thuash kur të ndërhyj për
ty, për shërbëtorët e tu dhe për popullin tënd, pranë Zotit me qëllim që ai të
zhdukë bretkosat që ndodhen rreth teje dhe shtëpive të tua, dhe të mbeten
vetëm në lumë”. 10 Ai u përgjigj: “Nesër”. Dhe Moisiu tha: “Do të bëhet siç
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thua ti, kështu që ti të dish se askush nuk është si Zoti, Perëndia ynë. 11Dhe
bretkosat do të largohen nga ti, nga shtëpitë e tua, nga shërbëtorët e tu dhe
nga populli yt; ato do të mbeten vetëm në lumë”. 12 Moisiu dhe Aaroni
dolën nga Faraoni; dhe Moisiu iu lut Zotit për bretkosat që kishte dërguar
kundër Faraonit. 13 Dhe Zoti veproi sipas fjalës së Moisiut, dhe bretkosat
ngordhën në shtëpitë, në oborret dhe në arat. 14 I grumbulluan pastaj në
togje dhe vendi filloi të mbajë erë të keqe. 15 Po kur Faraoni pa që kishte
pak lehtësim, e ngurtësoi zemrën e tij dhe nuk i dëgjoi më, ashtu siç kishte
thënë Zoti. 16 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “I thuaj Aaronit: “Zgjate bastunin
tënd dhe rrih pluhurin e tokës, dhe ai do të bëhetmushkonja për tërë vendin
e Egjiptit””. 17Dhe ata kështu vepruan. Aaroni shtriu dorën me bastunin e
tij, rrahu pluhurin e tokës dhe njerëzit e kafshët umbuluan ngamushkonja;
tërë pluhuri i tokës u shndërrua në mushkonja në të gjithë vendin e Egjiptit.
18 Magjistarët u përpoqën të bënin të njëjtën gjë me anë të arteve të tyre
të fshehta për të prodhuar mushkonja, por nuk ia dolën dot. Mushkonjat
mbuluan, pra, njerëzit dhe kafshët. 19Atëherë magjistarët i thanë Faraonit:
“Ky është gishti i Perëndisë”. Por zemra e Faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i
dëgjoimë, ashtu si kishte thënë Zoti. 20 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Çohu herët
në mëngjes dhe paraqitu tek Faraoni, kur ai del për të vajtur drejt ujit; dhe i
thuaj: “Kështu thotë Zoti: Lëre popullin tim që të mund tëmë shërbejë. 21Por
në rast se ti nuk e lë popullin tim të shkojë, ja unë do të dërgoj kundër teje,
mbi shërbëtorët e tu, mbi popullin tënd e brenda shtëpive të tuamorimizash;
shtëpitë e Egjiptasve do të jenë plot me mori mizash, dhe kështu do të jetë
toka mbi të cilën ndodhen. 22Por atë ditë unë do ta veçoj vendin e Goshenit,
ku banon populli im; dhe atje nuk do të ketë mori mizash, që ti të dish që
unë jam Zoti në mes të vendit. 23 Unë do të bëj një dallim midis popullit
tim dhe popullit tënd. Nesër ka për të ndodhur kjo mrekulli””. 24 Dhe Zoti
ashtu veproi; erdhën grumbuj të dendur mizash në shtëpinë e Faraonit dhe
në shtëpitë e shërbëtorëve të tij, dhenëgjithëvendineEgjiptit tokau shkretua
ngamoriaemizave. 25AtëherëFaraoni thirriMoisiundheAaronindheu tha:
“Shkoni, bënifli përPerëndinë tuaj në vend”. 26PorMoisiuupërgjigj: “Kjo s’ka
si bëhet, sepse do t’i bënim Zotit, Perëndisë tonë, fli që janë të neveritshme
për Egjiptasit. Ja, duke bërë para syve të tyre fli që janë të neveritshme për
Egjiptasit, a nuk do të na vrasin me gurë? 27 Do të shkojmë në shkretëtirë
dukeecur triditëmeradhëdhedo tëbëjmëflipërZotin, Perëndinë tonë,ashtu
si do të na urdhërojë Ai”. 28 Faraoni tha: “Unë do t’ju lë të shkoni, që të bëni
fli për Zotin, Perëndinë tuaj, në shkretëtirë; vetëm, mos shkoni shumë larg.
lutuni për mua”. 29Moisiu tha: “Ja, unë po dal nga ti dhe do t’i lutem Zotit
dhe nesër moria e mizave do të largohet nga Faraoni, nga shërbëtorët e tij
dhe nga populli i tij; mjafton që Faraoni të mos tallet me ne, duke e penguar
popullin të shkojë e të bëjë fli për Zotin”. 30Moisiu u largua pastaj nga prania
e Faraonit dhe iu lut Zotit. 31 Dhe Zoti veproi simbas fjalës së Moisiut dhe
largoimorinë emizave nga Faraoni, nga shërbëtorët e tij dhe nga populli i tij;
nuk mbeti as edhe një mizë. 32Por edhe këtë herë Faraoni e fortësoi zemrën
e tij dhe nuk e la popullin të shkojë.

9
1Atëherë Zoti i thaMoisiut: “Shko te Faraoni dhe i thuaj: “Kështu thotë Zoti,

Perëndia i Hebrenjve: Lëre popullin tim të shkojë, që tëmund tëmë shërbejë.
2 Por në rast se nuk pranon ta lësh të shkojë dhe e mban akoma, 3 ja, dora
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e Zotit do të jetë mbi bagëtinë tënde, që është nëpër fusha, mbi kuajt, mbi
gomarët,mbi devetë,mbi bagëtinë e trashë dhe të imët, dhe do të ketë gjëmë
të madhe. 4 Por Zoti do të bëjë dallim midis bagëtisë së Izraelit dhe asaj të
Egjiptit; kështu asnjë ngordhje nuk do të ketë në gjithçka që u përket bijve
të Izraelit””. 5 Pastaj Zoti caktoi një afat, duke thënë: “Nesër Zoti do ta bëjë
këtë në vend”. 6 Dhe Zoti e bëri atë të nesërmen, dhe tërë bagëtia e Egjiptit
ngordhi; por nga bagëtia e bijve të Izraelit nuk ngordhi as edhe një kokë.
7 Faraoni dërgoi njerëz për të parë, dhe ja asnjë kokë bagëtie e Izraelitëve
s’kishte ngordhur. Por zemra e Faraonit u fortësua dhe ai nuk e la popullin të
shkojë. 8 Pastaj Zoti u tha Moisiut dhe Aaronit: “Merrni ca grushte hi furre,
dhe Moisiu ta shpërndajë atë drejt qiellit në sytë e Faraonit. 9Ai do të bëhet
një pluhur i imët në të gjithë vendin e Egjiptit, dhe do të shkaktojë ulcera që
do të përftojnë puçrrame qelb te njerëzit dhe te kafshët në të gjithë vendin e
Egjiptit”. 10 Atëherë ata morën hi furre dhe u paraqitën para Faraonit; dhe
Moisiu e shpërndau drejt qiellit, dhe ai shkaktoi ulcera që përftuan puçrra te
njerëzit dhe te kafshët. 11 Dhe magjistarët nuk mundën të qëndronin para
Moisiut për shkak të ulcerave, sepse magjistarët dhe tërë Egjiptasit ishin
prekur nga ulcerat. 12 Por Zoti e ngurtësoi zemrën e Faraonit, dhe ky nuk i
dëgjoi ata, ashtu siç i kishte thënë Zoti Moisiut. 13Pas kësaj Zoti i tha Moisiut:
“Çohuherëtnëmëngjes,paraqitu para Faraonit dhe thuaji: “Kështu thotë Zoti,
Perëndia i Hebrenjve: Lëre popullin tim të shkojë, që të ketë mundësi të më
shërbejë. 14 Sepse këtë herë do t’i dërgoj tërë plagët e mia pikërisht mbi ty,
mbi shërbëtorët e tu dhe mbi popullin tënd, që të mësosh se nuk ka asnjë
të ngjashëm me mua në gjithë dheun. 15 Në fakt, në qoftë se tani unë do
ta kisha shtrirë dorën dhe do të kisha goditur me murtajë ty dhe popullin
tënd, ti do të ishe fshirë nga faqja e dheut. 16 Por, pikërisht për këtë arsye, të
kam falur, për të të treguar fuqinë time dhe që emri im të shpallet në gjithë
dheun. 17 Dhe ti akoma i kundërvihesh popullit tim dhe nuk e lë të shkojë?
18 Ja, nesër në këtë orë, unë do të bëj që të bjerë një breshër aq i fortë, që
Egjipti nuk e ka parë prej ditës së krijimit të tij deri tani. 19 Dhe tani dërgo
njeri që të sigurosh bagëtinë tënde dhe tërë ato që ke nëpër fusha. Sepse tërë
njerëzit dhe kafshët, që ndodhen nëpër fushat dhe nuk janë çuar në shtëpi,
do të goditen nga breshëri dhe do të vdesin””. 20Ndër shërbëtorët e Faraonit,
ata që patën frikë nga fjalët e Zotit i strehuan në shtëpitë e tyre shërbëtorët
dhe bagëtinë e tyre; 21 por ata që nuk i morrën parasysh fjalët e Zotit i lanë
shërbëtorëtdhebagëtinë e tyrenë fusha. 22Atëherë Zoti i thaMoisiut: “Shtrije
dorën drejt qiellit, që të bjerë breshër në tërë vendin e Egjiptit, mbi njerëzit,
mbi kafshët dhe mbi çdo lloj bimësie të fushave në vendin e Egjiptit”. 23Dhe
Moisiu e shtriu bastunin e tij drejt qiellit; dhe Zoti dërgoi bubullima dhe
breshër, dhe zjarri ra duke goditurme rrufe në tokë; dhe Zoti bëri që të bjerë
breshërmbivendin eEgjiptit. 24Kështu rabreshërdhepati një zjarr të përzier
me breshrin; dhe ky ishte aq i fortë, sa nuk ishte parë ndonjë herë në të
gjithë vendin e Egjiptit, që ditën që ishte bërë komb. 25 Dhe breshri goditi
në të gjithë vendin e Egjiptit gjithçka që ishte në fushat, si njerëzit ashtu dhe
kafshët; breshri goditi çdo lloj bimësie në fushat dhe bëri copë copë çdo pemë
që ndodhej në fushë. 26Vetëm në vendin e Goshenit, ku ishin bijtë e Izraelit
nuk ra breshër. 27Atëherë Faraoni dërgoi e thirri Moisiun dhe Aaronin dhe u
tha atyre: “Këtë herë unëmëkatova; Zoti është i drejtë, ndërsaunë dhe populli
im jemi të këqij. 28 Lutjuni Zotit që të mbarojnë bubullimat e Perëndisë dhe
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breshri; unë do t’ju lë të shkoni dhe nuk do të jeni të detyruar të rrini më
këtu”. 29Moisiu i tha: “Mbasi të dal nga qyteti, do t’i shtrij duart nga Zoti;
bubullimat do të pushojnë dhe nuk do të ketë më breshër, që ti të mësosh që
toka i përket Zotit. 30 Por unë e di që ti dhe shërbëtorët e tu, nuk do të keni
frikë akoma nga Zoti Perëndi”. 31Tani liri dhe elbi u prekën, sepse elbi ishte
në kalli dhe liri kishte lulëzuar; 32 por gruri dhe gruri i fortë nuk u prekën,
sepse janë të vonshëm. 33 Kështu Moisiu, pasi la Faraonin, doli nga qyteti
dhe i shtriu duart drejt Zotit; atëherë bubullimat dhe breshri pushuan dhe
nuk ra më shi mbi tokë. 34Kur Faraoni pa që shiu, breshri dhe bubullimat
pushuan, vazhdoi tëmëkatojë dhe e ngurtësoi zemrën e tij, ai dhe shërbëtorët
e tij. 35Kështu zemra e Faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i la të bijtë e Izraelit
të shkojnë, ashtu si i kishte thënë Zoti nëpërmjetMoisiut.

10
1Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Shko te Faraoni; sepse e kam fortësuar zemrën

e tij dhe zemrën e shërbëtorëve të tij, me qëllim që unë të mund të tregoj këto
shenjat e mia në mes tyre, 2dhe me qëllim që ti të mundësh t’u tregosh bijve
të tu dhe bijve të bijve të tu gjërat e mëdha që kam bërë, duke vënë në lojë
Egjiptasit, dhe shenjat e mia që kam bërë midis tyre, që të dini se unë jam
Zoti”. 3Moisiu dhe Aaroni shkuan te Faraoni dhe i thanë: “Kështu thotë Zoti,
Perëndia iHebrenjve: “Deri kurdo të refuzosh tëulëshkokënparameje? Lëre
popullin tim të shkojë që të mund të më shërbejë. 4 Sepse po refuzove ta lësh
popullin tim të shkojë, që nesër do të sjell karkaleca në territorin tënd. 5Dhe
ato do tëmbulojnë faqen e dheut, kështu që asnjeri nuk do tëmund ta shohë
tokën; dhe ato do të përpijnë edhe atë që kambetur, atë që ju ka lënë breshri,
dhe do të përpinë çdo pemë që rritet për ju në fusha. 6 Dhe do t’i mbushin
shtëpitë tuaja, shtëpitë e tërë shërbëtorëve të tu dhe shtëpitë e tërë Egjiptasve,
diçka që as etërit e tu as etërit e etërve të tu nuk e kanë parë kurrë, nga dita
që qenë mbi dhe deri në këtë ditë””. Me t’i thënë këto fjalë ktheu kurrizin
dhe doli nga prania e Faraonit. 7 Pastaj shërbëtorët e Faraonit i thanë: “Deri
kur ky njeri do të jetë pengesë për ne? Lëri këta njerëz të ikin, që t’i shërbejnë
Zotit Perëndisë të tyre! NukekekuptuarakomaqëEgjipti është shkatërruar?”.
8KështuMoisiudheAaroniurikthyen teFaraoni; dhekyu thaatyre: “Shkoni,
shërbejini Zotit, Perëndisë tuaj. Por kush janë ata që do të shkojnë?”. Moisiu
tha: 9“Nedo të shkojmëme fëmijët tanëdhemepleqtë tanë,mebijtë tanëdhe
bijat tona; do të shkojmë me kopetë tona të bagëtive të imta dhe të trasha,
sepse duhet të kremtojmë një festë kushtuar Zotit”. 10 Faraoni u tha atyre:
“Zoti qoftë me ju, kur unë do t’ju lë të ikni bashkë me fëmijët tuaj! Por kini
kujdes se mos keni qëllime të këqia! 11 Jo, jo! Shkoni ju, burra, t’i shërbeni
Zotit; sepse kjo është ajo që kërkoni”. Dhe i dëbuan nga prania e Faraonit.
12 Atëherë Zoti i tha Moisiut: “Shtrije dorën tënde mbi vendin e Egjiptit për
karkalecat, me qëllim që ato të ngjiten dhe tëmbulojnë vendin e Egjiptit dhe
të përpijnë tërë bimësinë e vendit, tërë ato që ka lënë breshri”. 13 Atëherë
Moisiu zgjati bastunin e tij mbi vendin e Egjiptit; dhe Zoti ngriti një erë nga
lindjambi vendin tërë atë ditë dhe tërë natën; sa erdhimëngjesi, era e lindjes
solli karkalecat. 14Dhe karkalecat u ngjitën në tërë vendin e Egjiptit dhe u
ulën në tërë territorin e tij në numër të madh. Nuk kishte pasur kurrë një
murtajë të tillë karkalecash më parë dhe nuk do të ndodhë ndonjë tjetër.
15Atombuluan faqene tërëdheut, aq sa enxinëdheun; përpinë tërëbimësinë
e vendit dhe tërë pemët e drurëve që breshri kishte lënë; dhe nuk mbeti
asgjë e blertë mbi drurët dhe shkurrëzat e fushës, në tërë vendin e Egjiptit.
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16 Atëherë Faraoni thirri me nxitim Moisiun dhe Aaronin dhe u tha: “Unë
kam mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë tuaj, dhe kundër jush. 17 Por tani të
lutem, falmani mëkatin edhe një herë; dhe lutjuni Zotit, Perëndisë tuaj, që
të largojë nga unë këtë mynxyrë vdekjeprurëse”. 18 Dhe Moisiu doli nga
Faraoni, dhe iu lut Zotit. 19 Pastaj Zoti ngriti një erë të kundërt, një erë nga
perëndimi shumë të fortë, që i largoi karkalecat dhe i hodhi në Detin e Kuq.
Nuk mbeti asnjë karkalec në tërë territorin e Egjiptit. 20 Por Zoti e fortësoi
zemrën e Faraonit dhe ai nuk i la bijtë e Izraelit të ikin. 21Atëherë Zoti i tha
Moisiut: “Shtrije dorën drejt qiellit, me qëllim që të jetë errësirë në vendin
e Egjiptit, errësirë që të mund të preket me dorë”. 22 Dhe Moisiu e shtriu
dorën e tij drejt qiellit, dhe u bë errësirë e madhe në tërë vendin e Egjiptit
për tri ditë. 23Njëri nuk shikonte tjetrin dhe asnjeri nuk lëvizi nga vendi ku
ndodhej për tri ditë; por për të gjithë bijtë e Izraelit kishte dritë në banesat
e tyre. 24Atëherë Faraoni thirri Moisiun dhe i tha: “Shkoni, shërbejini Zotit,
le të mbeten vetëm kopetë tuajame bagëti të imët dhe të trashë; edhe fëmijët
tuaj mund të vinë me ju”. 25Moisiu tha: “Ti duhet të na lejosh gjithashtu
të marrim dhe disa fli dhe olokauste, që t’ia ofrojmë Zotit, Perëndisë tonë.
26 Edhe bagëtia jonë do të vijë me ne; nuk do të lëmë këtu as edhe një thua
të saj, sepse do të marrim disa krerë për t’i shërbyer Zotit, Perëndisë tonë;
dhe nuk e dimë me se do t’i shërbejmë Zotit, deri sa të arrijmë atje poshtë”.
27 Por Zoti e fortësoi zemrën e Faraonit dhe ai nuk deshi t’i linte të shkonin.
28 Atëherë Faraoni i tha Moisiut: “Qërohu nga unë! Ruhu se më del përpara,
sepse ditën që do të më dalësh përpara do të vdesësh!”. 29Moisiu iu përgjigj:
“Mirë e the; unë nuk do të të dal më përpara”.

11
1 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Unë do të sjell edhe një plagë tjetër mbi

Faraonin dhe Egjiptin; pas kësaj ai do t’ju lejojë të ikni prej këtej. Kur do t’ju
lejojë të shkoni, ai do t’ju dëbojë përfundimishtprej këtej. 2Tani foli popullit në
mënyrë që çdo burrë t’i kërkojë fqinjit të tij dhe çdo grua fqinjës së saj sende
argjendi dhe ari”. 3Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hir në sytë e Egjiptasve;
edhe Moisiu gëzonte konsideratë të madhe në vendin e Egjiptit, në sytë e
shërbëtorëve të Faraonit dhe në sytë e popullit. 4 Pastaj Moisiu tha: “Kështu
thotë Zoti: “Aty nga mesnata, unë do të kaloj përmes Egjiptit; 5 dhe çdo i
parëlindur në vendin e Egjiptit do të vdesë, nga i parëlinduri i Faraonit që rri
mbi fron, tek i parëlinduri i shërbëtores që rri pasmokrës, si dhe pjellja e parë
e bagëtisë. 6Atëherë në vendin e Egjiptit do të ketë një britmë të madhe, që
nuk është dëgjuar kurrë më parë dhe që nuk do të dëgjohet asnjëherë tjetër.
7Porkundërasnjëritprejbijve të Izraelit, qofshinatanjerëzapokafshë,asnjë
qen s’ka për të lëvizur gjuhën,me qëllim që të dini se Zoti bën dallimin midis
Egjiptasve dhe Izraelit. 8Dhe tërë këta shërbëtorët e tu do të zbresin tek unë
dhe do të përkulen parameje, duke thënë: “Nisu, ti dhe populli yt që të ndjek
nga pas!”. Mbas kësaj unë do të nisem””. Dhe Moisiu u largua nga Faraoni
tërë zemërim. 9 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Faraoni nuk do t’jua vërë veshin,
me qëllim që mrekullitë e mia të shumëzohen në vendin e Egjiptit”. 10 Dhe
Moisiu dhe Aaroni bënë tërë atomrekulli para Faraonit; por Zoti e ngurtësoi
zemrën e Faraonit dhe ky nuk i la bijtë e Izraelit të dalin nga vendi i tij.

12
1 Zoti u foli Moisiut dhe Aaronit në vendin e Egjiptit, duke u thënë: 2 “Ky

muaj do të jetë për ju muaji më i rëndësishëm, do të jetë për ju muaji i parë i
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vitit. 3 I thoni gjithë asamblesë së Izraelit: “Ditën e dhjetë të këtijmuaji, çdo
burrë të marrë për vete një qengj, sipas madhësisë së familjes të të atit, një
qengj për shtëpi. 4 Por në qoftë se shtëpia është tepër e vogël për një qengj,
le të marrë një së bashku me fqinjin më të afërt, duke llogaritur numrin e
personave; ju do të përcaktoni sasinë e qengjit të nevojshëm, në bazë të asaj
që çdonjëri mund tëhajë. 5 Qengji juaj duhet të jetë pa të meta, mashkull,
motak; mund të merrni një qengj ose një kec. 6Do ta ruani deri në ditën e
katërmbëdhjetë të këtij muaji, dhe tërë asambleja e popullit të Izraelit do ta
therë atë në të ngrysur. 7Pastaj do të marrin nga ai gjak dhe do ta vënë mbi
dy shtalkat dhembi arkitraun e shtëpive ku do ta hanë. 8Do të hanëmishin e
pjekur në zjarr, po atë natë, do ta hanë atëme bukë pamaja dheme barishte
tëhidhura. 9Nukdo tëhani faremish të gjallë apo të ziernëujë,por tëpjekur
në zjarr me kokën, këmbët dhe të brendshmet. 10 Dhe nuk do të lini asnjë
mbetje deri nëmëngjes; dhe ç’të mbetet deri nëmëngjes, do ta digjni në zjarr.
11Do ta hani në këtë mënyrë: ijengjeshur, sandalembathur dheme bastunin
tuaj në dorë; do të hanime nxitim: se është Pashka e Zotit. 12Atë natë unë do
të kaloj nëpër vendin e Egjiptit dhe do të godas çdo të parëlindur në vendin
e Egjiptit, qoftë njeri apo kafshë, dhe do t’i jap hakun gjithë perëndive të
Egjiptit. Unë jamZoti. 13Dhe gjakudo të jetë për ju një shenjëmbi shtëpitë ku
ndodheni; kur unë të shoh gjakun do të kaloj tutje dhe nuk do të ketë plagë
mbi ju për t’ju zhdukur, kur të godas vendin e Egjiptit. 14Ajo ditë do të jetë
për ju një ditë për t’umbajtur mend dhe ta kremtoni si festë kushtuar Zotit;
do ta kremtoni nëpër kohëra si ligj të përjetshëm. 15Për shtatë ditë do të hani
bukë të ndorme. Ditën e parë do të kujdeseni të hiqni çdomaja nga shtëpitë
tuaja, sepse kushdo që do të hajë bukë të mbrujtur, nga dita e parë deri në
të shtatën, do të këputet nga Izraeli. 16Ditën e parë do të keni njëmbledhje të
shenjtë, dhe një mbledhje të shenjtë edhe ditën e shtatë. Të mos bëhet asnjë
punë ato ditë; të përgatitet vetëm ajo që do të hajë secili dhe asgjë tjetër. 17Do
të kremtoni, pra, festën e të ndormëve, sepse pikërisht në këtë ditë bëra të
dalin radhët tuaja nga vendi i Egjiptit; do ta kremtoni, pra, këtë ditë nëpër
kohëra si ligj të përjetshëm. 18Gjatëmuajit të parë, nga dita e katërmbëdhjetë e
muajit, në mbrëmje, deri ditën e njëzetenjëtë, në mbrëmje, do të hani bukë
të ndorme. 19 Për shtatë ditë të mos gjendet maja në shtëpitë tuaja, sepse
kushdo që do të hajë diçka tëmbrujtur, do të këputetnga asambleja e Izraelit,
qoftë ai i huaj apo i lindur në vend. 20Nuk do të hani asgjë tëmbrujtur; në të
gjitha banesat tuaja do të hani bukë të ndorme””. 21Moisiu, pra, thirri gjithë
pleqtë e Izraelit dhe u tha atyre: “Shkoni dhe merrni qengja për ju dhe për
familjet tuaja, dhe flijoni Pashkët. 22 Pastaj do të merrni një tufëz hisopi, do
ta ngjyeni në gjakun që është në legen, dhe me gjakun që është në legen do
të spërkatni arkitraun dhe të dy shtalkat e dyerve; dhe asnjë prej jush nuk do
të dalë nga dera e shtëpisë së tij deri nëmëngjes. 23Sepse Zoti do të kalojë për
të goditur Egjiptasit; po, kur do të shohë gjakun mbi arkitraun dhe mbi dy
shtalkat, Zoti do të kalojë më tej derës dhe nuk do ta lejojë shkatërruesin të
hyjë në shtëpitë tuaja për t’ju goditur. 24 Zbatojeni, pra, këtë si një porosi të
përjetshme për ju dhe për bijtë tuaj. 25Kur të hyni në vendin që do t’ju japë
Zoti, siç e ka thënë, zbatoni këtë rit. 26Kur bijtë tuaj do t’ju pyesin: “Ç’kuptim
ka ky rit për ju?”, 27 ju do t’u përgjigjeni: “Kjo është flija e Pashkës së Zotit, që
kaloi tej shtëpive të bijve të Izraelit në Egjipt, kur goditi Egjiptasit dhe i fali
shtëpitë tona””. Dhe populli u përkul dhe adhuroi. 28Atëherë bijtë e Izraelit
shkuan dhe vepruan ashtu; ata bënë ashtu si i kishte urdhëruar Zoti Moisiun
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dhe Aaronin. 29Prandaj ndodhi që nëmesnatë Zoti goditi tërë të parëlindurit
në vendin e Egjiptit, që nga i parëlinduri i Faraonit që rrinte mbi fronin e
tij, deri te i parëlinduri i të burgosurit që ishte në burg, si dhe çdo pjellë e
parë e bagëtive. 30Kështu Faraoni u ngrit natën, ai me gjithë shërbëtorët e tij
dhe gjithë Egjiptasit; dhe u dëgjua një klithmë e madhe në Egjipt, sepse nuk
kishte shtëpi ku të mos kishte një të vdekur. 31Atëherë ai thirri Moisiun dhe
Aaronin natën dhe u tha: “Çohuni dhe largohuni nga mesi i popullit tim, ju
dhe bijtë e Izraelit; dhe shkoni t’i shërbeniZotit, siç e keni thënë. 32Merrnime
vete kopetë e bagëtive të imta dhe të trasha, siç keni thënë, dhe shkoni; dhe
më bekoni edhe mua!”. 33Dhe Egjiptasit e nxisnin popullin për të shpejtuar
nisjen nga vendi, sepse thonin: “Do të vdesim të gjithë”. 34 Populli mori me
vete brumin e bukës para se ai të vinte; i mbështolli magjet e tij me rroba
trupi dhe i vurimbi kurriz. 35Dhe bijtë e Izraelit bënë ashtu siç i kishte thënë
Moisiu dhe u kërkuan Egjiptasve sende argjendi, sende ari dhe rroba; 36dhe
Zoti bëri që Egjiptasit ta shikoninme sy tëmirë popullin dhe t’i jepnin atë që
kërkonte. Kështu i zhveshën Egjiptasit. 37Bijtë e Izraelit u nisën nga Ramsesi
për në Sukoth, ishin rreth gjashtëqind mijë njerëz më këmbë, pa llogaritur
fëmijët. 38Dheme ta iku gjithashtunjë përzierje emadhenjerëzish,bashkëme
kopetë e tyre të bagëtive të imta dhe të trasha, një numër i madh kafshësh.
39 Dhe ata e poqën brumin që kishin sjellë nga Egjipti, duke bërë kuleçë të
ndormë; në fakt brumi nuk kishte maja, sepse ata u dëbuan nga Egjipti dhe
nuk mundën të mënojnë, as të përgatisin rezerva për udhëtimin. 40 Koha që
bijtë e Izraelit kaluan në Egjipt qe katërqind e tridhjetë vjet. 41 Në fund të
katërqind e tridhjetë vjetëve, pikërisht atë ditë, ndodhi që të gjitha radhët e
Zotit dolënnga vendi i Egjiptit. 42Kjo është një natë për t’ukremtuar përnder
të Zotit, sepse ai i nxori nga vendi i Egjiptit; kjo natë do të jetë një kremtim
solemn ndaj Zotit, për të gjithë bijtë e Izraelit brez pas brezi. 43 Pastaj Zoti i
thaMoisiut dhe Aaronit: “Ky është rregulli i Pashkëve: asnjë i huaj nuk do të
hajë; 44por çdo skllav, i blerëmepara,mbasi të jetë rrethprerë,mund të hajë.
45Të ardhurit dhemercenarëtnuk do të hanë. 46Qengji do të hahet vetëmnë
një shtëpi; asnjë pjesë të mishit të tij nuk do ta nxirrni jashtë shtëpisë dhe
nuk do të thyeni asnjë kockë të tij. 47Tërë asambleja e Izraelit do ta kremtojë
atë. 48Dhe kur një i huaj do të banojë me ty do të dojë të kremtojë Pashkët
për nder të Zotit, tërëmeshkujt e familjes së tij duhet të rrethpritenmë parë
dhe pastaj ai le të afrohet për të kremtuar këtë ditë, ai do të konsiderohet si i
lindur në vend; por asnjë i parrethprerë s’ka për të ngrënë. 49Do të ketë një
ligj të vetëm për atë që ka lindur në vend dhe për të huajin që banonme ju”.
50 Tërë bijtë e Izraelit vepruan në këtë mënyrë; ata bënë pikërisht atë që Zoti
i kishte urdhëruarMoisiut dhe Aaronit. 51Kështu ndodhi që pikërisht atë ditë
Zoti i bëri bijtë e Izraelit të dalin nga vendi i Egjiptit, simbas radhëve të tyre.

13
1 Zoti i foli Moisiut duke i thënë: 2 “Më shenjtëro çdo të parëlindur, ai që

çel barkun ndër bijtë e Izraelit, qofshin njerëz apo kafshë; më takon mua”.
3 Pastaj Moisiu i tha popullit: “Mbajeni mend këtë ditë, gjatë së cilës dolët
nga Egjipti, nga shtëpia e skllavërisë; sepse Zoti ju nxori nga ky vendme dorë
të fuqishme; nuk do të hahet bukë me maja. 4 Ju po dilni sot, në muajin e
Abibit. 5Atëherë pra kur Zoti do të bëjë që të hyni në vendin e Kananejve, të
Hitejve, të Amorejve, të Hivejve dhe të Jebusejve që u është betuar etërve të
tu të të japë, vend ku rrjedh qumështi dhe mjalti, do të kryesh këtë rit gjatë
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këtij muaji. 6 Shtatë ditë me radhë do të hash bukë të ndorme; dhe ditën
e shtatë do të bëhet një festë për Zotin. 7 Do të hahet bukë e ndorme gjatë
shtatë ditëve; dhe nuk do të duket bukë me maja tek ju, as do të duket maja
pranë teje, brenda tërë kufijve të tu. 8Atë ditë do t’ia shpjegosh këtë gjë birit
tënd, duke i thënë: “Veprohet kështu për shkak të asaj që bëri Zoti për mua
kur dola nga Egjipti”. 9 Dhe do të jetë për ty si një shenjë mbi dorën tënde
dhe si një kujtim ndër sytë e tu, me qëllim që ligji i Zotit të jetë në gojën tënde;
sepseZoti tëbëri tëdalëshngaEgjiptimedorë të fuqishme. 10Zbatojeprakëtë
rregull në kohën e caktuar, vit pas viti. 11Kur Zoti do të ketë bërë që të hysh
në vendin e Kananejve, ashtu siç të është betuar ty dhe etërve të tu, dhe do
të ta ketë dhënë atë, 12do t’i shenjtërosh Zotit tërë ata që çelin barkun dhe çdo
pjellje të parë të bagëtisë që ti zotëron: meshkujt do t’i takojnë Zotit. 13Kështu
do të shpengosh çdo pjellje të parë të gomarit me një qengj; por në qoftë se
nuk dëshiron ta shpengosh, atëherë thyeja qafën; kështu do të shpengosh çdo
të parëlindur të njeriut ndër bijtë e tu. 14Kur në të ardhmen biri yt do të të
pyesë, duke thënë: “Çfarë do të thotë kjo?”, ti do t’i përgjigjesh: “Zoti na bëri
të dalim nga Egjipti, nga shtëpia e skllavërisë, me dorë të fuqishme; 15 dhe
ndodhi që, kur Faraoni nguli këmbë të mos na linte të shkonim, Zoti vrau
tërë të parëlindurit në vendin e Egjiptit, si të parëlindurit e njerëzve ashtu dhe
të parëlindurit e kafshëve. Prandaj unë i bëj fli Zotit tërë meshkujt që çelin
barkun, por shpengoj çdo të parëlindur të bijve të mi”. 16Kjo do të jetë si një
shenjë mbi dorën tënde dhe një ballore midis syve të tu, sepse Zoti na bëri
të dalim nga Egjipti me dorë të fuqishme”. 17 Kur Faraoni e la popullin të
shkojë, Perëndia nuk e çoi nëpër rrugën e vendit të Filistejve, megjithëse kjo
ishte më e shkurtëra, sepse Perëndia tha: “Që të mos pendohet populli, kur
të shohë luftën, dhe tëmos kthehet në Egjipt”. 18Por Perëndia bëri që populli
të vinte një herë përqark, nëpër rrugën e shkretëtirës, drejt Detit të Kuq. Dhe
bijtë e Izraelit dolën të armatosur nga vendi i Egjiptit. 19 Dhe Moisiu mori
me vete eshtrat e Jozefit, sepse i kishte vënë bijtë e Izraelit të betoheshin
shprehimisht, duke thënë: “Mesiguri Perëndiado t’ju vizitojë; atëhere i bartni
me vete eshtrat e mia”. 20 Kështu ata u nisën nga Sukothi dhe fushuan në
Etham, buzë shkretëtirës. 21Dhe Zoti shkonte para tyre, ditën në një kolonë
resh për t’i udhëhequr në rrugë, dhe natën në një kolonë zjarri për t’u bërë
atyre dritë, që tëmund të ecnin ditën dhe natën. 22Kolona e reve nuk tërhiqej
kurrë ditën përpara popullit, as kolona e zjarrit natën.

14
1Pastaj Zoti i foliMoisiut, duke i thënë: 2“Uthuajbijve të Izraelit të kthehen

prapa dhe të vendosin kampin e tyre përballë Pi-Hahirothit, midis Migdolit
dhe detit, përballë Baal-Tsefonit; vendosni kampin tuaj përpara këtij vendi
pranë detit. 3Atëherë Faraoni do të thotë për bijtë e Izraelit: “Ata po enden si
të humbur në vend; shkretëtira imban tëmbyllur”. 4Dheunë do ta ngurtësoj
zemrën e Faraonit, dhe ai do t’i ndjekë ata; por unë do të siguroj lavdi nga
Faraoni dhe nga gjithë ushtria e tij, dhe Egjiptasit do të mësojnë që unë jam
Zoti”. Dhe ata ashtu vepruan. 5Pastaj iu njoftuambretit të Egjiptit që populli
kishte ikur; dhe zemra e Faraonit dhe e shërbëtorëve të tij ndryshoi kundrejt
popullit, dhe ata thanë: “Ç’bëmë që e lamë Izraelin të ikë nga shërbimi ynë?”.
6 Kështu Faraoni bëri që të përgatitej qerrja e tij dhe mori me vete popullin
e tij. 7Mori dhe gjashtëqind qerre të zgjedhura dhe tërë qerret e Egjiptit, me
luftëtarënë secilinprej tyre. 8DheZoti engurtësoi zemrëneFaraonit,mbretit
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të Egjiptit, dhe ai i ndoqi bijtë e Izraelit, që dilnin plot trimëri. 9 Egjiptasit
i ndoqën; dhe tërë kuajt, qerret e Faraonit, kalorësit e tij dhe ushtria e tij
i arritën kur kishin fushuar pranë detit, në afërsi të Pi-Hahirothit, përballë
Baal-Tsefonit. 10Ndërsa Faraoni po afrohej, bijtë e Izraelit ngritën sytë; dhe
ja, Egjiptasit marshonin prapa tyre, prandaj patën shumë frikë; dhe bijtë
e Izraelit i klithën Zotit, 11 dhe i thanë Moisiut: “Pse, nuk kishte varre në
Egjipt, qëna solle të vdesimnë shkretëtirë? Pse e bërekëtë gjëmene, dukena
nxjerrë nga Egjipti? 12A nuk ishte vallë kjo për të cilën të flisnim në Egjipt,
duke të thënë: “Na lër rehat, kështu do të mund t’u shërbejmë Egjiptasve”?
Sepse për ne do të qe më mirë t’u shërbenim Egjiptasve se sa të vdesim në
shkretëtirë”. 13Por Moisiu i tha popullit: “Mos kini frikë, qëndroni dhe çlirimi
do të vijë nga Zoti, i cili do ta bëjë sot për ju; sepse Egjiptasit që shihni sot,
nuk do t’i shihni më kurrë. 14 Zoti do të luftojë për ju, dhe ju do të rrini të
qetë”. 15Pastaj Zoti i thaMoisiut: “Psemëbërtetmua? U thuaj bijve të Izraelit
të shkojnë përpara. 16Dhe ti ço lart bastunin tënd, shtrije dorënmbi det dhe
ndaje atë, në mënyrë që bijtë e Izraelit të mund të kalojnë në mes të detit në
të thatë. 17 Sa përmua, unë do ta ngurtësoj zemrën e Egjiptasve, dhe këta do
t’i ndjekin ata. Kështu unë do të fitoj lavdi nga Faraoni, nga tërë ushtria e tij,
nga qerret dhe kalorësit e tij. 18 Dhe Egjiptasit do të dinë që unë jam Zoti,
kur unë do të fitoj lavdi nga Faraoni, nga qerret e tij dhe nga kalorësit e tij”.
19Atëherë Engjëlli i Perëndisë, që ecte përpara kampit të Izraelit, u zhvendos
dhe shkoi e u vu prapa tyre; edhe kolona e reve lëvizi nga përpara dhe shkoi
e u vu prapa tyre. 20 Dhe kështu vajti e u vendos midis fushimit të Egjiptit
dhe fushimit të Izraelit; dhe reja prodhonte errësirë për njërën palë, ndërsa
u jepte dritë të tjerëve natën. Kështu tërë natën kurrkush nuk iu afrua tjetrit.
21Atëherë Moisiu shtriu dorën e tij mbi detin; dhe Zoti bëri që të tërhiqet deti
nga një erë e fortë nga lindja që fryu tërë atë natë dhe e shndërroi detin në
tokë të thatë; dhe ujërat u ndanë. 22 Kështu bijtë e Izraelit hynë në mes të
detit në të thatë; dhe ujërat formonin si një mur në të djathtë dhe të majtë
të tyre. 23Dhe Egjiptasit i ndoqën; dhe tërë kuajt e Faraonit, qerret e tij dhe
kalorësit e tij hynëpas tyrenëmes tëdetit. 24Atyngaagimi imëngjesitndodhi
që Zoti i hodhi sytë në kampin e Egjiptasve nga kolona e zjarrit dhe nga
reja, dhe i dha dërmën. 25 Ai bëri të shkëputen rotat e qerreve të tyre dhe
e bëri të vështirë përparimin e tyre. Kështu Egjiptasit thanë: “T’ia mbathim
para Izraelit, sepse Zoti lufton bashkë me ta kundër Egjiptasve”. 26 Pastaj
Zoti i tha Moisiut: “Shtrije dorën tënde mbi detin, me qëllim që ujërat e tij të
kthehen mbi Egjiptasit, mbi qerret dhe kalorësit e tyre”. 27 Atëherë Moisiu
shtriu dorën e tij mbi detin; kështu në të gdhirë, deti u kthye në vendin e tij të
zakonshëm; Egjiptasit ikën para tij; dhe Zoti i përlauEgjiptasit nëmes të detit.
28Ujërat u kthyen dhembuluan qerret, kalorësit dhe tërë ushtrinë e Faraonit
që kishin hyrë në det për të ndjekur Izraelitët; dhe nuk shpëtoi asnjë prej
tyre. 29Por bijtë e Izraelit vazhduan të ecnin në tokë të thatë nëmes të detit,
dhe ujërat qenë për ta si një mur, në të djathtë të tyre dhe në të majtë të tyre.
30Kështu, atë ditë, Zoti e shpëtoi Izraelin nga dora e Egjiptasve, dhe Izraeli pa
mbi bregun e detit Egjiptasit e vdekur. 31 Izraeli pa fuqinë e madhe që Zoti
kishte treguar kundër Egjiptasve, dhe populli pati frikë nga Zoti dhe besoi te
Zoti dhe te Moisiu shërbëtor i tij.

15
1 Atëherë Moisiu dhe bijtë e Izraelit i kënduan këtë kantik Zotit dhe folën
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duke thënë: “Unë do t’i këndoj Zotit, sepse u lartësua shumë; hodhi në det
kuaj dhe kalorës. 2 Zoti është forca ime dhe kantiku im, ka qënë shpëtimi
im. Ky është Perëndia im, unë do ta përlëvdoj; është Perëndia i atit tim, unë
do ta lartësoj. 3 Zoti është një luftëtar, emri i tij është Zoti. 4 Ai hodhi në det
qerret e Faraonit dhe ushtrinë e tij, luftëtarët më të mirë të tij u mbytën në
Detin e Kuq. 5 Ata mbulohen nga humnera; ranë në fund si një gur. 6 E
djathta jote, o Zot, është e mrekullueshme në fuqinë e saj. E djathta jote, o
Zot, i dërmoi armiqtë. 7Memadhështinë e madhërisë sate, ti i përmbys ata që
ngrihenkundër teje; ti nxjer jashtë zemërimin tënd, ai i prishata sikur të ishin
kallamishte. 8 Sa të shfrysh nga vrimat e hundëve, ujërat janë grumbulluar,
valët janë ngritur si një mur, dhe dallgët janë përforcuar në zemrën e detit.
9Armiku thoshte: “Do t’i ndjek, do t’i arrij, do të ndaj kufomat, lakmia ime
do të ngopet mbi ta; do të zhvesh shpatën time, dora ime do t’i shfarosë”.
10 Po ti dërgove jashtë frymën tënde dhe deti i mbuloi; u mbytën si plumbi
në ujërat e fuqishme. 11Kush barazohet me ty midis perëndive, o Zot? Kush
barazohet me ty, i mrekullueshëm në shenjtëri, i madhërishëm në lëvdata, o
çudibërës? 12 Ti shtrive dorën e djathtë, dhe toka i gëlltiti. 13 Me mëshirën
tënde, ke udhëhequr popullin që e ke shpenguar; me forcën tënde e ke çuar
drejt banesës sate të shenjtë. 14 Popujt e kanë dëgjuar këtë dhe dridhen.
Ankthi ka mbërthyer banorët e Filistinës. 15Që tani krerët e Edomit e kanë
humbur, të fuqishmit e Moabit i ka zënë frika, tërë banorët e Kanaanit po
shkrihen. 16 Frika dhe tmerri do të bierë mbi ta. Falë forcës së krahut tënd
do të bëhen të palëvizshëm si guri, deri sa populli yt, o Zot, të kalojë, deri sa të
kalojë populli që ti ke blerë. 17 Ti do t’i futësh dhe do t’i vendosësh në malin
e trashëgimisë sate, në vendin që ke përgatitur, o Zot, për banesën tënde, në
shenjtërorenqë duart e tua, o Perëndi, kanë vendosur. 18Zoti do tëmbretërojë
gjithnjë, përjetë”. 19 Pasi kuajt e Faraonit me qerret e tij dhe kalorësit e tij
kishin hyrë në det, dhe Zoti kishte kthyer mbi ta ujërat e detit, por bijtë e
Izraelit kishin ecur nëmes të detit, në të thatë. 20Atëherë profeteshaMiriam,
motra e Aaronit, mori në dorë dajren, dhe të gjitha gratë e ndoqën nga pas
me dajre dhe me valle. 21 Dhe Miriami u këndonte atyre: “Këndojini Zotit,
sepse u lartësua shumë; hodhi në det kuaj dhe kalorës”. 22PastajMoisiu i nisi
Izraelitët nga Deti i Kuq dhe këta u drejtuan nga shkretëtira e Shurit; ecën tri
ditë në shkretëtirë dhe nuk gjetën ujë. 23Kur arritën në Mara nuk mundën
të pinë ujërat e Marës sepse ishin të hidhura; prandaj ky vend u quajt Mara.
24 Atëherë populli murmuriti kundër Moisiut, duke thënë: “Ç’do të pimë?”.
25Kështu ai i bërtiti Zotit; dhe Zoti i tregoi një dru; ai e hodhi atë në ujë, dhe
ujëratubënë tëëmbla. AtjeZoti i dhapopullit një ligj dhenjëdekret, dheevuri
kështu popullin në provë, 26dhe tha: “Në qoftë se ti dëgjonme vëmëndje zërin
e Zotit, Perëndisë tënd, dhe bën atë që është e drejtë në sytë e tij dhe dëgjon
urdhërimet e tij dhe respekton tërë ligjet e tij, unë nuk do të jap asnjë nga
ato sëmundje që u kam dhënë Egjiptasve, sepse unë jam Zoti që të shëron”.
27Kështu arritën në Elim, ku kishte dymbëdhjetë burime uji dhe shtatëdhjetë
palma; dhe e ngritën kampin e tyre pranë ujërave.

16
1Pastaj ata u nisën nga Elimi dhe tërë asambleja e bijve të Izraelit arriti në

shkretëtirën eSinit, qëndodhetmidis Elimit dheSinait, ditën epesëmbëdhjetë
tëmuajit të dytëmbas nisjes së tyre nga vendi i Egjiptit. 2Dhe tërë asambleja
e bijve të Izraelit murmuriti kundër Moisiut dhe Aaronit në shkretëtirë.
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3 Bijtë e Izraelit u thanë atyre: “Ah, le të kishim vdekur nga dora e Zotit në
vendin e Egjiptit, ku uleshim pranë tenxherevememish dhe hanim bukë sa
ngopeshim! Sepse ju na çuat në këtë shkretëtirë që të vdesë nga uria tërë kjo
asamble”. 4 Zoti i tha Moisiut: “Ja, unë do të bëj që të bjerë manë mbi juve
nga qielli; dhe populli do të dalë çdo ditë për të mbledhur racionin e ditës,
sepse unë dua ta vë në provë për të parë në se do të ecë ose jo simbas ligjit
tim. 5 Por ditën e gjashtë, kur do të përgatisin nozullimin që duhet të çojnë
në shtëpi, ai do të jetë dyfishi i atij që mbledhin çdo ditë”. 6 Atëherë Moisiu
dhe Aaroni u thanë gjithë bijve të Izraelit: “Nëmbrëmje do të mësoni që Zoti
është ai që ju nxori nga vendi i Egjiptit; 7 dhe në mëngjes keni për të parë
lavdinë e Zotit, sepse ai i ka dëgjuar murmuritjet tuaja kundër Zotit; por ne
çfarë jemi qëmurmurisni kundër nesh?”. 8Moisiu tha akoma: “Kjo ka për të
ndodhur, kur Zoti do t’ju japë mish për të ngrënë në mbrëmje dhe bukë që
të ngopeni në mëngjes, sepse Zoti i dëgjoi murmuritjet tuaja kundër tij. Po
ne çfarë jemi? Murmuritjet tuaja nuk janë kundër nesh, por kundër Zotit”.
9 Pastaj Moisiu i tha Aaronit: “Thuaji gjithë asamblesë së bijve të Izraelit:
“Afrohuni para Zotit, sepse ai i dëgjoimurmuritjet tuaja””. 10NdërsaAaroni i
fliste tërë asamblesë së bijve të Izraelit, ata u sollën drejt shkretëtirës; dhe ja
lavdia e Zotit u shfaq në re. 11Dhe Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 12 “Unë i
dëgjovamurmuritjet e bijve të Izraelit; folu atyre, duke thënë: “Në të ngrysur
do të hani mish dhe në mëngjes do të ngopeni me bukë; dhe do të mësoni
që unë jam Zoti, Perëndia juaj””. 13Dhe kështu, aty nga mbrëmja ndodhi që
shkurtat u ngritën dhe mbuluan kampin; dhe në mëngjes kishte një shtresë
vese rreth kampit. 14 Pastaj shtresa e vesës u zhduk, dhe ja, mbi sipërfaqen
e shkretëtirës u duk një gjë e hollë dhe e rrumbullakët, e hollë si brymambi
tokë. 15 Kur bijtë e Izraelit e panë, i thanë njeri tjetrit: “Çfarë është?”, sepse
nuk e dinin se ç’ishte. DheMoisiu u tha atyre: “Kjo është buka që Zoti iu dha
për të ngrënë. 16 Ja çfarë ka urdhëruar Zoti: Secili tëmbledhë aq sa i duhet për
ushqimin e tij, një omer për frymë, sipas numrit të personave që jeni; secili
nga ju të marrë për ata që janë në çadrën e tij”. 17 Bijtë e Izraelit vepruan
kështu; disa prej tyremblodhënmë tepër dhe të tjerëtmë pak. 18Ematënme
omerin; dhe kush kishte mbledhur shumë nuk pati tepricë; dhe kush kishte
mbledhur më pak nuk pati mangut. Gjithkush mblodhi simbas nevojës së
tij për ushqim. 19 Pastaj Moisiu u tha atyre: “Asnjeri të mos e lërë të teprojë
për nesër në mëngjes”. 20 Por ata nuk iu bindën Moisiut dhe disa prej tyre
lanë teprica edhe për të nesërmen; ajo u kalb duke prodhuar krimba dhe
doli një erë e keqe; dhe Moisiu u zemërua me ta. 21Kështu e mblidhnin çdo
mëngjes; secili sipas nevojës së tij për ushqim; por kur dielli bëhej i nxehtë,
mana e mbledhur shkrihej. 22Kështu ditën e gjashtë mblodhën një racion të
dyfishtëbuke, dyomerëpër secilinprej tyre. Dhe tëgjithëkrerëteasamblesë
erdhën për t’ia referuar Moisiut. 23 Atëherë ai u tha: “Kjo është ajo që ka
thënë Zoti: Nesër është një ditë solemne pushimi, një e shtunë e shenjtë për
Zotin; piqni sot atë që duhet të piqni dhe zieni atë që duhet të zieni; dhe
çdo gjë që ju tepron, vëreni mënjanë dhe ruajeni deri nesër”. 24 Ata pra e
ruajtën deri të nesërmen, ashtu si kishte urdhëruar Moisiu; dhe ushqimet e
ruajtura nuk lëshuan erë të keqe dhe nuk prodhuan krimba. 25Moisiu tha:
“Hajeni sot, se sot është e shtuna e shenjtë e Zotit; sot nuk do ta gjeni nëpër
fushat. 26Mblidhni gjatë gjashtë ditëve; sepse ditën e shtatë nuk do ta gjeni
më”. 27 Dhe ditën e shtatë ndodhi që disa njerëz nga populli dolën për ta
mbledhur, por nuk e gjetën. 28 Atëherë Zoti i tha Moisiut: “Deri kur do të
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kundërshtoni të zbatoni urdhërimet e mia dhe ligjet e mia? 29Mos harroni
që Zoti ju ka dhënë të shtunën; për këtë arësye ditën e gjashtë ju jep bukë
për dy ditë. Secili të qëndrojë në vendin e tij; asnjeri të mos dalë nga çadra
e tij ditën e shtatë”. 30Kështu populli pushoi ditën e shtatë. 31Dhe shtëpia e
Izraelit e quajti Mana; ajo ishte e ngjashme me farën e koriandrit, e bardhë
dheme shijen e revanisë që bëhetmemjaltë. 32Pastaj Moisiu tha: “Kjo është
ajo që Zoti ka urdhëruar: “Mbush me të një omer, me qëllim që të ruhet për
pasardhësit tuaj, që ata të shohin bukën që ju bëra të hani në shkretëtirë, kur
ju nxora nga vendi i Egjiptit””. 33Moisiu i tha pastaj Aaronit: “Merr një enë,
vër brenda saj një omer të plotë mane dhe vendose para Zotit, me qëllim që
të ruhet për pasardhësit tuaj”. 34 Ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun,
Aaroni e vendosi para Dëshmisë, që të ruhej. 35Dhe bijtë e Izraelit hëngrën
manën dyzet vjet, deri sa arritën në një vend të banuar; hëngrënmanën deri
sa arritënnë kufirin e vendit të Kanaanit. 36Omeri është e dhjeta pjesë e efës.

17
1Pastaj tërë asambleja e bijve të Izraelit u nis nga shkretëtira e Sinit, duke

marshuar me etapa sipas urdhrave të Zotit, dhe u vendos në Redifim. Por
nuk kishte ujë të pijshëm për popullin. 2Atëherë populli u grindmeMoisiun
dhe i tha: “Na jep ujë për të pirë”. Moisiu u përgjigj: “Pse grindeni me mua?
Pse tundoni Zotin?”. 3 Atje populli pati etje për ujë dhe murmuriti kundër
Moisiut, duke thënë: “Pse na bëre të ikimnga Egjipti që të vdesimnga etja ne,
bijtë tanë dhebagëtia jonë?”. 4KështuMoisiu i thirri Zotit, duke i thënë: “Çfarë
të bëj për këtë popull? Edhe pak dhe ata do tëmë vrasinme gurë”. 5Zoti i tha
Moisiut: “Kalo para popullit dhe merr me vete disa pleq nga Izraeli; merr
në dorë edhe bastunin me të cilin rrahe lumin, dhe nisu. 6 Ja, unë do të rri
përpara teje, atje mbi shkëmbin në Horeb; ti do të rrahësh shkëmbin, prej të
cilit do të burojë ujë dhe populli do të pijë”. Kështu bëriMoisiu para syve të
pleqve të Izraelit. 7 Prandaj e quajti këtë vend Masa dhe Meriba për shkak
të grindjeve që pati me bijtë e Izraelit, dhe sepse kishin tunduar Zotin, duke
thënë: “A është vallë Zoti nëmes nesh, apo jo?”. 8Atëherë erdhi Amaleku për
të luftuar kundër Izraelit në Refidim. 9DheMoisiu i tha Jozueut: “Zgjidh për
nedisaburradhedil për të luftuar kundërAmalekut; nesërdo të jemnëmajë
të kodrës me shkopin e Perëndisë në dorë”. 10 Jozueu bëri ashtu siç i kishte
thënë Moisiu dhe luftoi kundër Amalekut, ndërsaMoisiu, Aaroni dhe Huri u
ngjitën në majë të kodrës. 11Dhe ndodhi që, kur Moisiu ngrinte dorën e tij,
Izraeli fitonte; përkundrazi, kur e ulte dorën, fitonte Amaleku. 12 Por duart e
Moisiut ishin rënduar, kështu që ata morën një gur dhe ia vunë poshtë, ai u
ul mbi të ndërsa Aaroni dhe Huri ia mbanin duart, njëri nga një krah, tjetri
nga krahu tjetër; kështu duart e tij mbetën të palëvizura deri në perëndimin e
diellit. 13Prandaj Jozueumundi Amalekun dhe njerëzit e tij, duke i prerëme
shpata. 14 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Shkruaje këtë ngjarje në një libër, që të
mos harrohet kurrë, dhe njofto Jozueun që unë do ta fshij fare kujtimin e
Amalekut nën qiellin”. 15Moisiu ndërtoi pastaj një altar, të cilit i vuri emrin:
“Zoti është flamuri im”; dhe tha: 16 “Dora u ngrit kundër fronit të Zotit, dhe
Zoti do t’i bëjë luftë Amalekut brez pas brezi”.

18
1 Jethro, prift i Madianit, vjehrri i Moisiut, dëgjoi të gjitha ato që Perëndia

kishte bërë përMoisiun dhe për Izraelin popullin e tij: si e kishte nxjerrë Zoti
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Izraelin nga Egjipti. 2Atëherë Jethro, vjehrri i Moisiut, mori Seforan, gruan
e Moisiut, 3 e cila i ishte kthyer, dhe dy bijtë e saj, prej të cilëve njëri quhej
Gershom, (sepse Moisiu kishte thënë: “Kam qenëmik në tokë të huaj”) 4dhe
tjetri Eliezer (sepse ai kishte thënë: “Perëndia i atit tim ka qenë ndihmësi im
dhe më ka shpëtuar nga shpata e Faraonit”). 5 Jethro, pra, vjehrri i Moisiut,
erdhi te Moisiu bashkë me bijtë e tij dhe bashkëshorten e tij, në shkretëtirë
ku ishte vendosur ai, në malin e Perëndisë. 6 I kishte çuar fjalë Moisiut:
“Unë, Jethro, vjehrri yt, po vij te ti bashkë me gruan tënde dhe dy bijtë e
saj”. 7 Kështu Moisiu doli për të takuar vjehrrin e tij, u përkul dhe e puthi;
pyetënnjëri tjetrin për shëndetin e tyre, pastaj hynë në çadër. 8AtëherëMoisiu
i tregoi vjehrrit të tij të gjithaatoqëZoti ukishtebërëFaraonit dheEgjiptasve
për shkak të Izraelit, të gjitha fatkeqësitë e pësuara gjatë udhëtimit, dhe si
i kishte shpëtuar Zoti. 9 Dhe Jethro u gëzua për të gjitha të mirat që Zoti i
kishte bërë Izraelit, duke e shpëtuar nga dora e Egjiptasve. 10 Pastaj Jethro
i tha: “Bekuar qoftë Zoti, që ju çliroi nga dora e Egjiptasve dhe nga dora e
Faraonit, dhe çliroi popullin nga zgjedha e Egjiptasve! 11 Tani e di që Zoti
ështëmë imadhinga tërëperënditë; po, ai uavërtetoiatyreme sakrenari, kur
vepruan me kryelartësi kundër Izraelit”. 12 Pastaj Jethro, vjehrri i Moisiut,
mori një olokaust dhe disa fli për t’ia ofruar Perëndisë; dhe Aaroni dhe tërë
pleqtë e Izraelit erdhën të hanë me vjehrrin e Moisiut përpara Perëndisë.
13 Por ndodhi që, të nesërmen, Moisiu u ul për të gjykuar popullin; populli
u mblodh rreth Moisiut që nga mëngjesi deri në mbrëmje. 14 Kur vjehrri i
Moisiut pa të gjitha ato që ky bënte për popullin, tha: “Ç’është kjo që bën ti
me popullin? Pse ulesh vetëm, dhe tërë populli të rri përqark nga mëngjesi
deri në mbrëmje?”. 15 Moisiu iu përgjigj vjehrrit të tij: “Sepse populli vjen
tek unë për t’u këshilluar me Perëndinë. 16 Kur ata kanë ndonjë problem,
vinë tek unë, dhe unë gjykoj njërin dhe tjetrin dhe u bëj të njohur kanunet
e Perëndisë dhe ligjet e tij”. 17 Por vjehrri i Moisiut i tha: “Ajo që bën ti nuk
shkon mirë. 18Do të rraskapitesh më në fund, ti dhe ky popull që është me
ty, sepse detyra që ke marrë përsipër është shumë e vështirë. Nuk mund
t’ia dalësh në krye vetëm. 19 Tani dëgjomë; unë do të të jap një këshillë dhe
Perëndia qoftë me ty: përfaqësoje ti popullin përpara Perëndisë dhe paraqitja
Perëndisë problemet e tyre. 20Mësoju atyre statutet dhe ligjet dhe tregohu
rrugën nëpër të cilën duhet të ecin dhe atë që duhet të bëjnë. 21Por zgjidh në
mes të të gjithë popullit disa njerëz të aftë që kanë frikë nga Perëndia, njerëz
të besuar, që e urrejnë fitimin e padrejtë dhe vendosi mbi popullin si krerë
të mijërave, krerë të qindrave, krerë të pesëdhjetrave dhe krerë të dhjetrave.
22 Dhe lejo që të jenë ata që do ta gjykojnë popullin në çdo kohë; ata do të
të parashtrojnë çdo problem me rëndësi të madhe, ndërsa për probleme të
vogla do të vendosin vetë. Kështu do të jetë më lehtë për ty, dhe ata do ta
mbajnë peshën bashkë me ty. 23 Në qoftë se ti vepron kështu, dhe kështu
të urdhëron Perëndia, mund të mbahesh; dhe tërë ky popull do të arrijë
faqebardhë në vendin e caktuar për të”. 24Moisiu e dëgjoi zërin e vjehrrit
të tij, dhe bëri gjithçka që i kishte thënë. 25 Kështu Moisiu zgjodhi në tërë
Izraelin disa njerëz të aftë dhe i vuri si krerë të popullit: krerë të mijërave,
krerë të qindrave, krerë të pesëdhjetrave dhe krerë të dhjetrave. 26Kështu ata
e gjykonin popullin në çdo kohë; çështjet e vështira ia parashtronin Moisiut,
por çdo problem të vogël e zgjidhnin vetë. 27Pastaj Moisiu u nda nga vjehrri
i tij, i cili u kthye në vendin e vet.
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19
1Ditën e parë tëmuajit të tretë nga dalja prej vendit të Egjiptit, po atë ditë,

bijtë e Izraelit arritën në shkretëtirën e Sinait. 2 Të nisur nga Refidimi, ata
arritën në shkretëtirën e Sinait dhe fushuan aty; Izraeli e ngriti kampin e tij
përballëmalit. 3PastajMoisiuungjit drejt Perëndisë;dheZoti i thirringamali,
duke i thënë: “Kështu do t’i thuash shtëpisë së Jakobit dhe këtë do t’u njoftosh
bijve të Izraelit: 4 “Ju e patë atë që u bëra Egjiptasve, dhe si ju sollambi krahë
shqiponje pranë meje. 5Prandaj, në qoftë se do ta dëgjonime vëmendje zërin
tim dhe zbatoni besëlidhjen time, do të jeni thesari im i veçantë ndërmjet tërë
popujve, sepse gjithë toka është imja. 6Dhe do të jeni për mua një mbretëri
priftërinjsh dhe një komb i shenjtë. Këto janë fjalët që do t’u thuash bijve të
Izraelit””. 7 Atëherë Moisiu dërgoi e thirri pleqtë e popullit, dhe u tha tërë
këto fjalë që Zoti kishte urdhëruar të thoshte. 8 Dhe tërë populli u përgjigj
bashkë dhe tha: “Ne do të bëjmë gjithçka që ka thënë Zoti”. Kështu Moisiu i
raportoi Zotit fjalët e popullit. 9Dhe Zoti i tha Moisiut: “Ja, unë do të vij te
ti në një re të dendur, me qëllim që populli të dëgjojë kur unë do të flas me
ty, dhe të të besojë për gjithnjë”. Pastaj Moisiu i tregoi Zotit fjalët e popullit.
10 Atëherë Zoti i tha Moisiut: “Shko te populli, shenjtëroje atë sot dhe nesër,
dhe bëj që të lajë rrobat. 11 Dhe të jenë gati për ditën e tretë, sepse ditën e
tretë Zoti do të zbresëmbimalin e Sinait para syve të tërë popullit. 12Ti do të
përcaktosh rretheqarkkufijpërpopullindhedo të thuash: Ruhuni sengjiteni
në mal ose prekni skajet e tij. Kushdo që do të prekë malin do të dënohet
me vdekje. 13Asnjë dorë nuk do ta prekë, por do të vritet me gurë ose do të
shpohetme shigjeta, qoftë njeri ose kafshë; nukdo tëmbetet gjallë. Kur briri
të dëgjohet shtruar, atëherë të ngjiten mbi mal”. 14 Kështu Moisiu zbriti nga
mali drejt popullit; shenjtëroi popullin dhe ata i lanë rrobat e tyre. 15 Pastaj
i tha popullit: “Bëhuni gati brenda tri ditëve; mos iu afroni grave”. 16 Ditën
e tretë, sa u bë mëngjes, pati bubullima dhe vetëtima; mbi mal doli një re e
dendur dhe u dëgjua një zë shumë i fortë borie; dhe tërë populli që ishte në
kampudrodh. 17PastajMoisiuenxoripopullinngakampipër ta çuarpërballë
Perëndisë; dhe ata qëndruan në këmbët e malit. 18Mali i Sinait ishte tërë tym,
sepse Zoti kishte zbritur mbi të në zjarr; tymi i tij ngrihej si tymi i një furre,
dhe tërë mali dridhej fort. 19Ndërsa zëri i borisë po bëhej gjithnjë më i fortë,
Moisiu fliste, dhe Perëndia i përgjigjejme një zë gjëmues. 20Zoti zbriti prambi
malin e Sinait, në majë të tij; pastaj Zoti thirri Moisiun në majë të malit dhe
Moisiu u ngjit atje. 21Dhe Zoti i thaMoisiut: “Zbrit dhe paralajmëro popullin
solemnisht, që tëmos sulet drejt Zotit për ta parë, dhe kështu shumëprej tyre
të gjejnë vdekjen. 22 Edhe priftërinjtë që do t’i afrohen Zotit të shenjtërohen,
që Zoti të mos sulet kundër tyre”. 23Moisiu i tha Zotit: “Populli nukmund të
ngjitej mbi malin e Sinait, sepse ti na ke urdhëruar solemnisht, duke thënë:
“Vër kufi rreth malit dhe shenjtëroje””. 24 Por Zoti i tha: “Shko, zbrit poshtë;
pastaj ngjitu, ti edhe Aaroni bashkëme ty; por priftërinjtë dhe populli tëmos
sulen për t’u ngjitur te Zoti, që ai tëmos u sulet atyre”. 25KështuMoisiu zbriti
te populli dhe i foli atij.

20
1 Atëherë Perëndia shqiptoi tërë këto fjalë, duke thënë: 2 “Unë jam Zoti,

Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. 3Nuk do
të keshperëndi të tjerë parameje. 4Nukdo të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë
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të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat
nën tokë. 5 Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë,
Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi
fëmijve të tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë,
6dhe unë përdor dashamirësi përmijëra, për ata qëmë duan dhe që zbatojnë
urdhërimet e mia. 7Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd, kot,
sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij. 8Mbaje
mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. 9Do të punosh gjashtë ditë dhe në ato
do të bësh të gjithë punën tënde; 10por dita e shtatë është e shtuna, e shenjtë
për Zotin, Perëndinë tënd; nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri
yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kafshët e tua, as i huaji
që ndodhet brenda portave të tua; 11 sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt
dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi;
prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shabatit dhe e ka shenjtëruar atë. 12 Do të
nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata
mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep. 13Nuk do të vrasësh. 14Nuk do të
shkelësh besnikërinë bashkëshortore. 15Nuk do të vjedhësh. 16Nuk do të bësh
dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. 17Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të
afërmit tënd; nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij,
as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e
të afërmit tënd”. 18 Tani tërë populli dëgjonte bubullimat, tingullin e borisë
dhe shihte shkreptimatdhemalinqënxirrte tym. Parakësajpamjeje, populli
dridhej dhe qëndronte larg. 19 Prandaj ata i thanë Moisiut: “Fol ti me ne dhe
ne do të të dëgjojmë, por tëmos naflasë Perëndiaqë tëmos vdesim”. 20Moisiu
i tha popullit: “Mos u trembni, sepse Perëndia erdhi që t’ju provojë, dhe me
qëllim që frika e tij të jetë gjithmonë para jush, dhe kështu të mos mëkatoni”.
21 Populli, pra, qëndronte larg, por Moisiu iu afrua errësirës së dendur ku
ndodhej Perëndia. 22 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Do t’u thuash kështu bijve të
Izraelit: “Juvetë epatëqëkamfolurme jungaqielli. 23Nukdo tëbëniperëndi
të tjera afër meje; nuk do të bëni perëndi prej argjendi ose prej ari. 24Do të
bëshpërmuanjë altar prej dheudhembi të do të ofrosholokaustet e tua, flitë
e tua të falënderimit, delet dhe qetë e tua; në çdo vend ku do të bëj që emri im
të kujtohet, do të vij te ti dhe do të të bekoj. 25Dhe në rast se do të ndërtosh
përmua një altar me gurë, nuk do ta ndërtoshme gurë të latuar; sepse duke
ngritur mbi to daltën do t’i ndotësh. 26Dhe nuk do të ngjitesh në altarin tim
me anë shkallaresh, me qëllim qëmbi të të mos zbulohet lakuriqësia jote””.

21
1 “Tani këto janë ligjet që do t’u vësh para tyre: 2Në rast se blen një skllav

hebre, ai do të të shërbejë gjashtë vjet; por vitin e shtatë do të shkojë i lirë,
pa paguar asgjë. 3 Në rast se ka ardhur vetëm, do të shkojë vetëm; po të
kishte grua, e shoqja do të shkojë bashkë me të. 4Në qoftë se zotëria e tij i
jep grua dhe kjo i lind bij e bija, gruaja dhe fëmijët e saj do të jenë të zotërisë,
dhe ai do të shkojë vetëm. 5 Por në qoftë se skllavi thotë haptazi: “Unë e
dua zotërinë time, gruan time dhe fëmijët e mi, dhe nuk dua të shkoj i lirë”,
6 atëherë pronari e tij do t’ia afrojë Perëndisë dhe do ta avitë te dera ose te
shtalka; pastaj pronari e tij do t’i shpojë veshin me një fëndyell; dhe ai do t’i
shërbejë për gjithnjë. 7Në rast se dikush shet bijën e tij si shërbëtore, ajo nuk
do të shkojë ashtu si shkojnë skllevërit. 8Në qoftë se ajo nuk i pëlqen zotërisë
së saj, që e kishte marrë për vete, ai do ta lërë të shpengohet; por nuk do të



Eksodi 21:9 76 Eksodi 22:1

ketë të drejtën tua shesë njerëzve të huaj, sepse kjo do t’ishte ta trajtosh me
mashtrim. 9Dhe në qoftë se e marton me birin e tij, do ta trajtojë në bazë të
së drejtës të të bijave. 10Në rast se merr një grua tjetër, ai nuk do të pakësojë
ushqimin dhe veshmbathjen e saj, as edhe bashkëbanimin e saj. 11Në rast se
nuk bën këto tri gjëra për të, ajo do të shkojë pa dhënë asgjë, pa paguar çmim.
12Kush rreh një njeri dhe për këtë shkak ky vdes, do të dënohet me vdekje.
13Në qoftë se nuk i ka ngritur kurrfarë prite, por Perëndia ka bërë që t’i bjerë
në dorë, unë do të caktoj një vend ku ai mund të gjejë strehë. 14 Në qoftë
se ndokush vepron me paramendim kundër të afërmit të tij për ta vrarë me
mashtrim, ti do ta shkëputësh edhenga altari im, për të siguruar vdekjen e tij.
15Kush rreh atin ose nënën e tij do të dënohetme vdekje. 16Kush rrëmben një
njeri dhe e shet, ose gjendet në duart e tij, do të dënohetme vdekje. 17Kush
mallkon të atin ose të ëmën do të dënohetme vdekje. 18Në qoftë se dy njerëz
zihen dhe njëri prej tyre godet tjetrinme gur oseme grusht dhe ky nuk vdes,
por duhet të qëndrojë në shtrat, 19 dhe në se pastaj ngrihet dhe ecën jashtë
duke umbështeturme bastun, ai që e ka goditur do të nxirret i pafajshëm; do
ta zhdëmtojë vetëm për kohën e humbur dhe do ta kurojë deri në shërim të
plotë. 20Në qoftë se dikush rreh skllavin ose skllaven e tij me bastun, dhe
ai ose ajo i vdesin në dorë, zotëria do të dënohet; 21 por në rast se mbijeton
një ose dy ditë, nuk do të dënohet, sepse është pronë e tij. 22Në rast se disa
grinden dhe rrahin një grua me barrë aq sa ajo të dështojë, por nuk pëson
dëme të tjera, rrahësi do të gjobitet aq sa t’i kërkojë bashkëshorti i gruas; ai
do të paguajë zhdëmtimin simbas përcaktimit të gjykatësve; 23por po të jetë se
rrjedh ndonjë dëm, do të japësh jetë për jetë, 24 sy për sy, dhëmb për dhëmb,
dorë për dorë, këmbë për këmbë, 25djegie për djegie, plagë për plagë,mbretje
për mbretje. 26Në rast se dikush godet syrin e skllavit ose të skllaves së tij
dhe ai humbet, do t’i lërë të shkojnë të lirë si kompensimpër syrin e humbur.
27Dhenë rast se shkakton rënien e një dhëmbi skllavit ose skllaves së tij, do t’i
lërë të shkojnë të lirë si kompensim për dhëmbin e humbur. 28Në rast se një
ka godet për vdekje me brirët e tij një burrë ose një grua, kau duhet të vritet
me gurë dhe mishi i tij nuk do të hahet; por i zoti i kaut do të konsiderohet i
pafajshëm. 29 Por në qoftë se kau e kishte zakon prej kohësh të plagoste me
brirët e tij dhe i zoti ishte paralajmëruar, por nuk e kishtembajtur tëmbyllur,
dhe kau pastaj vret një burrë o një grua, kau do të vritet me gurë dhe i zoti
gjithashtu do të vritet. 30 Në qoftë se i caktohet një çmim për shpengim, ai
duhet të japë për të shpenguar jetën e tij aq sa i kanë caktuar. 31Në qoftë se
kau godet një bir ose një bijë, do të veprohet ndaj tij sipas po këtij ligji. 32Në
qoftë se kau godet një skllav ose një skllave, i zoti i kaut do t’i paguajë të zotit
të skllavit tridhjetë sikla argjendi dhe kau do të vritetme gurë. 33Në qoftë se
dikushhapnjëgropë,osedikushgërmonnjëgropëdhenukembulon, dhenjë
ka ose një gomar bien brenda, 34pronari i gropës do ta paguajë zhdëmtimin;
ai do t’i paguajëmeparapronarit vleftën e kafshësdhe kafsha engordhur do
të jetë e tij. 35Në qoftë se kau i një njeriu godet për vdekje kaun e një tjetri,
do të shitet kau i gjallë dhe do të ndahet çmimi i tij; edhe kau i ngordhur do të
ndahet midis tyre. 36Por në qoftë se dihet se ky ka e kishte zakon prej kohe
të godiste me brirët, dhe i zoti nuk e kambajtur të mbyllur, ky do të paguajë
ka për ka dhe kafsha e ngordhur do të jetë e tij”.

22
1“Nërast sendokushvjedhnjëkaanjëdeledhe ivretose i shet, do tëkthejë
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pesë qe për kaun dhe katër dele për delen. 2Në rast se vjedhësi, i kapur kur
po bën një thyerje, rrihet dhe vdes, pronari nuk është fajtor për vrasjen e tij.
3Në rast se dielli ishte ngritur kur ndodhi ngjarja, ai është fajtor për vrasje.
Hajduti duhet ta lajë dëmin; dhe po të jetë se nuk ka me se ta lajë, shitet për
vjedhjen e kryer prej tij. 4Në rast se gjëja e vjedhur, qoftë ka ose gomar ose
dele, gjendet e gjallë në duart e tij, do të kthejë dyfishin e saj. 5 Në rast se
ndokush dëmton një arë ose një vresht, duke i lëshuar kafshët e tij të kullosin
në arën e një tjetri, do ta lajë dëmin e bërë me atë që ka më të mirë në arën
dhe në vreshtin e tij. 6Në rast se një zjarr përhapet dhe shtrihet deri te ferrat
kështu që digjet gruri në duaj ose gruri në këmbë ose ara, ai që ka ndezur
zjarrin do ta lajë dëmin. 7Në rast se dikush i jep fqinjit të vet para ose sende
për ruajtje, dhe këto vidhen nga shtëpia e këtij, në rast se gjendet vjedhësi,
ai do të kthejë dyfishin. 8Në rast se nuk gjendet vjedhësi, i zoti i shtëpisë do
të dërgohet para Perëndisë për t’u betuar se nuk ka vënë dorë mbi pasurinë
e fqinjit të tij. 9 Për çfarëdo lloj krimi, fjala vjen qoftë edhe për një ka, një
gomar, një dele, një veshje apo çfarëdo sendi të humbur që një tjetër thotë se
është i tij, çështja e të dy palëvedo të shtrohet para Perëndisë; ai që Perëndiado
të dënojë, do t’i kthejë dyfishin fqinjit të tij. 10Në qoftë se ndokush i jep për
ruajtje fqinjit të tij një gomar, një ka, një dele apo çfarëdo lloj tjetër kafshe,
dhe kjo ngordh ose plagoset ose dhe merret pa e parë njeri, 11 të dy palët do
tëbetohenparaZotit për tëmësuarnë semarrësinëdorëzimnukkavënëdorë
mbi pasurinë e fqinjit të tij. I zoti i gjësë do të pranojë betimin, dhe tjetri nuk
do të jetë i detyruar të lajë dëmet. 12 Por në qoftë se gjëja i është vjedhur, ai
duhet ta lajë dëminqë ka pësuar i zoti. 13Nëqoftë se kafsha është shqyer, do ta
çojë si provë, dhe nuk do të jetë i detyruar të dëmshpërblejë kafshën e shqyer.
14 Në qoftë se dikush merr hua nga fqinji i tij një kafshë, dhe kjo plagoset
apo ngordh kur i zoti nuk është i pranishëm, ai duhet të dëmshpërblejë dëmin.
15Në qoftë se i zoti është i pranishëm, nuk do të dëmshpërblejë dëmin; në qoftë
se kafsha është marrë me qira, ajo përfshihet në çmimin e qirasë. 16Në qoftë
se dikushmashtron një vajzë ende të pafejuar dhe bie në shtratme të, duhet
të paguajë për pajën e saj dhe ta marrë për grua. 17Në qoftë se ati refuzon
prerazi t’ia japë, ai do të paguajë shumën e kërkuar për pajën e vajzave të
virgjëra. 18Nuk do ta lësh të jetojë shtrigën. 19Kush çiftëzohetme një kafshë
do të dënohet me vdekje. 20 Kush i bën flijime një perëndie tjetër, veç Zotit,
do të shfaroset. 21Mos keqtrajto të huajin dhe mos e mundo, sepse edhe ju
ishit të huaj në vendin e Egjiptit. 22Nuk do të mundosh asnjë grua të ve, as
asnjë jetim. 23Në rast se i mundon ata në një farëmënyre dhe ata bërtasin në
drejtimin tim, unëdo tadëgjojpa tjetërbritmëne tyre; 24do të zemërohemdhe
do t’ju vras me shpatë; gratë tuaja do të mbeten të veja dhe bijtë tuaj jetimë.
25Në rast se ti i jep para hua dikujt nga populli yt, të varfrin që është me ty,
nuk do ta trajtosh si fajdexhi; nuk do t’i imponosh asnjë kamatë. 26Në qoftë
se merr peng rrobën e fqinjit tënd, do t’ia kthesh para se të perëndojë dielli,
27 sepse ajo është e vetmja mbulesë e tij dhe veshja me të cilën mbështjell
trupin. Me se tjetërmund të flinte ai? Dhe po të ndodhë që ai tëmë drejtohet
mua, unë do ta dëgjoj, sepse jammëshirëplotë. 28MosblasfemoPerëndinë dhe
mos mallko princin e popullit tënd. 29Mos ngurro të më japësh detyrimin
nga korrja jote dhe nga ajo që rrjedh nga mokrrat e tua. Do të më japësh
të parëlindurin e bijve të tu. 30Do të veprosh njëlloj me lopën dhe me delen
tënde: pjella e tyre e parë do të rrijë shtatë ditë pranë nënës; ditën e tetë do të
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ma japëshmua. 31 Ju do të jeni përmuanjerëz të shenjtë; nuk do të hanimish
të asnjë kafshe të shqyer në fusha; hidhuani atë qenve”.

23
1 “Nuk do të hapësh asnjë fjalë të rreme dhe nuk do t’i japësh asnjë ndihmë

të pabesit për t’u bërë dëshmitar i anshëm. 2Nuk do të shkosh pas shumicës
për të bërë të keqen; dhe nuk do të dëshmosh në një çështje gjyqësore duke u
radhitur nga ana e shumicës për të prishur drejtësinë. 3Nuk do të favorizosh
as të varfrin në gjyqin e tij. 4 Në rast se takon kaun e armikut tënd ose
gomarin e tij që ka humbur rrugën, do t’ia kthesh atij. 5 Në rast se sheh
gomarin e atij që të urren të shtrirë për tokë nën barrën, ruhu se e braktis,
por ndihmo të zotin ta zgjidhë. 6 Mos shkel të drejtën e të varfrit tënd në
gjyqin e tij. 7 Shmangu nga çdo pavërtetësi; mos vrit të pafajshmin dhe të
drejtin, sepse unë nuk do ta fal të ligun. 8Mos prano asnjë dhuratë, sepse
dhurata verbon atë që sheh dhe prapëson fjalët e njerëzve të drejtë. 9Mos
shtyp të huajin, sepse ju e njihni shpirtin e të huajit, sepse keni qenë të huaj
në vendin e Egjiptit. 10Gjashtë vjet me radhë do tëmbjellësh tokën tënde dhe
do të korrësh frytet e saj; 11 por vitin e shtatë do ta lësh të pushojë dhe ajo
do të mbetet djerr, me qëllim që ta gëzojnë të varfrit e popullit tënd; dhe gjëja
e fshatit do të hajë atë që kanë për të lënë ata. Po ashtu do të veprosh me
vreshtin tënd dhe ullinjtë e tu. 12 Gjashtë ditë do të bësh punën tënde por
ditën e shtatë do të pushosh, me qëllim që kau yt dhe gomari yt të mund të
pushojnë, dhe biri i shërbëtores sate dhe i huaji të mund ta marrin veten.
13Do t’u kushtoni kujdes tërë gjëraveqë ju kam thënë dhe nuk do ta shqiptoni
emrin e perëndive të tjerë; të mos dëgjohet të dalë nga goja juaj. 14 Tri herë
në vit do të më kremtosh një festë. 15Do të kremtosh festën e të ndormëve.
Shtatë ditë do të hash bukë pamaja, siç të kamurdhëruar,në kohën e caktuar
në muajin e Abibit, sepse në atë muaj ti dole nga Egjipti; dhe askush nuk do
të paraqitet para meje duarbosh. 16 Do të kremtosh edhe festën e korrjes,
të prodhimit të hershëm të punës sate, të asaj që ke mbjellë në ara; si dhe
festën e të vjelave, në fund të vitit, kur do të mbledhësh nga arat frytet e
punës sate. 17 Tri herë në vit tërë meshkujt do të paraqiten para Perëndisë,
Zotit. 18Nuk do të ofrosh gjakun e flisë sime bashkë me bukën e mbrujtur;
dhe yndyra e flive të festës sime nuk do të teprojë deri në mëngjes. 19Do të
çoshnë shtëpinë e Zotit, Perëndisë tënd, të parat fruta të tokës. Nuk do ta ziesh
kecin me qumështin e nënës së tij. 20 Ja, pra, unë po dërgoj një Engjëll para
teje që të të ruajë gjatë rrugës, dhe të të futë në vendin që kampërgatitur. 21Ki
kujdes para tij dhebindju zërit të tij;mosngri krye kundër tij, sepse ai nukdo
t’i falë shkeljet tuaja, sepse emri im gjendet në të. 22Por në qoftë se i bindesh
plotësisht zërit të tij dhe bën të gjitha ato që do të them, unë do të jem armiku
i armiqve të tu dhe kundërshtari i kundërshtarëve të tu; 23 sepse Engjëlli im
do të shkojë para teje dhe do të të futë në vendin e Amorejve, të Hitejve, të
Perezejve, të Kananejve, të Hivejve dhe të Jebusejve, dhe unë do t’i shfaros
ata. 24Nuk do përkulesh para perëndive të tyre, dhe nuk do t’u shërbesh. Nuk
do të bësh atë që bëjnë ato; por do t’i shkatërrosh plotësisht dhe do të thyesh
shtyllat e tyre. 25 Shërbejini Zotit, Perëndisë tuaj, ai do të bekojë bukën tënde
dhe ujin tënd; dhe unë do të largoj sëmundjen nga ti. 26Në vendin tënd nuk
do të ketë asnjë grua që të dështojë, asnjë grua shterpë. Unë do ta plotësoj
numrin e ditëve të tua. 27Unë do të dërgoj para teje tmerrin tim dhe do t’i jap
dërmën çdopopulli pranë të cilit do të arrish, do tëbëjqë të gjithë armiqtë e tu
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të të kthejnë kurrizin. 28Dhe do të dërgoj para teje grerëza, që do t’i përzënë
Hivejtë, Kananejtë dhe Hitejtë para syve të tu. 29Nuk do t’i përzë ata para
teje brenda një viti, me qëllim që vendi tëmos kthehet në një shkrerëtirë dhe
kafshët e fushave tëmos shumëzohenkundër teje. 30Do t’i përzëpara teje pak
e nga pak, nëmënyrë që ti të rritesh në numër dhe të shtiesh në dorë vendin.
31Dhe unë do t’i caktoj kufijtë e tu ngaDeti i Kuq në detin e Filistejve dhe nga
shkretëtira deri te Lumi; sepse unë do të lë në duart e tua banorët e vendit
dhe ti do t’i dëbosh para syve të tu. 32Nuk do të lidhësh asnjë aleancë me ta,
as edhe me perënditë e tyre. 33Ata nuk do të banojnë në vendin tënd, që të
mos të bëjnë tëmëkatosh kundërmeje: ti do t’u shërbeje perëndive të tyre, dhe
kjo do të ishte një lak”.

24
1 Pastaj Perëndia i tha Moisiut: “Ngjitu te Zoti, ti dhe Aaroni, Nadabi dhe

Abihu si dhe shtatëdhjetëngapleqtë e Izraelit, dheadhuroninga larg; 2pastaj
Moisiu do t’i afrohet Zotit; por të tjerët nuk do t’i afrohen, as populli nuk ka
për t’u ngjitur bashkë me atë”. 3 Atëherë Moisiu erdhi dhe i tregoi popullit
tërë fjalët eZotit dhe tërë ligjet. Dhegjithëpopulli upërgjigjmenjë zëdhe tha:
“Ne do të bëjmë tërë gjërat që Zoti ka thënë”. 4DheMoisiu i shkroi tërë fjalët e
Zotit; pastaj ungrit herëtnëmëngjesdhengriti nëkëmbëtemalit një altardhe
dymbëdhjetë shtylla për të dymbëdhjetë fiset e Izraelit. 5 Pastaj dërgoi bij të
rinj të Izraelit për të ofruar olokauste dhe për të flijuar dema të rinj si theror
falënderimi ndaj Zotit. 6 Dhe Moisiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në
legenë; dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndaumbi altar. 7Pastajmori librin
ebesëlidhjesdhe ia lexoipopullit, i cili tha: “Nedo tëbëjmë tërëatoqëka thënë
Zoti, dhe do t’i bindemi”. 8PastajMoisiumori gjakun, spërkati popullinme të
dhe tha: “Ja gjaku ibesëlidhjesqëZoti ka lidhurme ju sipas tërëkëtyre fjalëve”.
9 Pastaj Moisiu dhe Aaroni, Nadabi dhe Abihu dhe shtatëdhjetë nga pleqtë e
Izraelit u ngjitën, 10dhe panë Perëndinë e Izraelit. Nën këmbët e tij ishte si një
dysheme e punuarme safir, e qartë si qielli vetë. 11Por ai nuk e shtriu dorën
kundër krerëve të bijve të Izraelit; dhe ata e panë Perëndinë, dhe hëngrën dhe
pinë. 12Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Ngjitu tek unë në mal dhe qëndro aty; dhe
unë do të jap disa pllaka prej guri, ligjin dhe urdhërimet që kam shkruar, me
qëllim që ti t’uamësosh atyre”. 13Pas kësajMoisiu u ngrit bashkëme Jozueun
zbatuesin e tij; dhe Moisiu u ngjit në malin e Perëndisë. 14 Por pleqve u tha:
“Na prisni këtu, deri sa të kthehemi tek ju. Ja, Aaroni dhe Huri janë me ju;
kushdo që ka probleme le t’u drejtohet atyre”. 15Moisiu, pra, u ngjit në mal
dhe reja embuloi përsërimalin. 16Tani lavdia e Zotit mbeti nëmalin e Sinait
dhe reja embuloi atë gjashtë ditë; ditën e shtatë Zoti thirri Moisiun ngamesi
i resë. 17Dhe pamja e lavdisë së Zotit dukej në sytë e bijve të Izraelit si një
zjarr që digjej në majën e malit. 18Kështu Moisiu hyri në mes të resë dhe u
ngjit në mal; dheMoisiu mbeti nëmal dyzet ditë dhe dyzet net.

25
1Zoti i foliMoisiut duke thënë: 2 “U thuaj bijve të Izraelit që tëmë bëjnë një

ofertë; do ta pranoni ofertën nga çdo njeri që e bën i shtyrë nga zemra e tij.
3Dhekjo është oferta qëdo të pranoni prej tyre: ar, argjenddhebronz; 4stofa
me ngjyrë vjollce, të purpurt, të kuqe flakë; li të hollë dhe lesh dhie; 5 lëkura
dashi tëngjyrosuranë të kuq, lëkurëbaldosedhedruakacie; 6vaj përdritën e
shandanit, aromapër vajin e vajosjes dhepër temianin erëmirë; 7gurë oniksi
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dhe gurë për të ngallmuar në petkun e priftërinjve dhe në gjoksore. 8 Le të
më bëjnë një shenjtërore, që unë të banoj nëmes tyre. 9 Ju do ta bëni atë sipas
tërë asaj që unë do t’iu tregoj, si përmodelin e tabernakullit ashtu edhe për
modelin e të gjithaorendive. 10Do tëbëjnë,pra, një arkëprej druri të akacies,
i gjatë dy kubitë e gjysmë, i gjërë një kubit e gjysmë dhe i lartë një kubit e
gjysmë. 11 Do ta veshësh nga brenda dhe nga jashtë; me ar safi dhe sipër
do t’i bësh një kurorë ari, që të sillet përqark. 12 Do të shkrish për të katër
unaza ari dhe do t’i vësh në katër këmbët e saj: dy unaza nga një anë dhe
dy unaza nga ana tjetër. 13Do të bësh edhe disa shtiza prej druri të akacies
dhe do t’i veshëshme ar. 14 Pastaj do t’i kalosh shtizat nëpër unazat e arkës,
për ta mbajtur. 15 Shtizat do të qëndrojnë në unazat e arkës; nuk do të hiqen
prej asaj. 16 Dhe në arkë do të vësh Dëshminë që do të të jap. 17 Do të bësh
edhe një pajtues prej ari safi; gjatësia e tij do të jetë dy kubitë e gjysmë, dhe
gjerësia e tij një kubit e gjysmë. 18Do të bësh pastaj dy kerubinë prej ari; këta
do të punohen me çekiç në të dy skajet e pajtuesit; 19bëje një kerubin në një
nga skajet dhe një kerubin në skajin tjetër; kerubinët do t’i bëni prej një cope
të vetme me pajtuesin në skajet e tij. 20 Dhe kerubinët do t’i kenë krahët e
hapuramedrejtim lart, nëmënyrëqë tëmbulojnëpajtuesinmekrahëte tyre;
do të kenë drejtim nga njëri tjetri, ndërsa fytyrat e kerubinëve do të jenë të
kthyera në drejtim të pajtuesit. 21Do ta vësh pastaj pajtuesin lart, mbi arkën;
dhe në arkë do të futësh Dëshminë që do të të jap. 22 Aty unë do të të takoj,
nga lart, mbi pajtuesin, midis dy kerubinëve që janë mbi arkën e dëshmisë,
do të të njoftoj tërë urdhërat që do të të jap për bijtë e Izraelit. 23Do të bësh
edhe një tryezë prej druri të akacies, e gjatë dy kubitë, e gjërë një kubit dhe
e lartë një kubit e gjysmë. 24 Do ta veshësh me ar safi dhe do t’i bësh rreth
e qark një kurorë prej ari. 25Do t’i bësh rreth e përqark një buzë të lartë një
pëllëmbëdoredherrethkësajbuzenjëkurorëprej ari. 26Do t’i bëshgjithashtu
katër unaza ari dhe do t’i vësh unazat në katër qoshet, që ndodhen në katër
këmbët e tryezës. 27 Unazat do të jenë pranë buzës për të kaluar shufrat e
caktuara që do ta mbajnë tryezën. 28 Shufrat do t’i bësh me dru të akacies
dhe do t’i veshësh me ar; ato do të shërbejnë për të mbajtur tryezën. 29 Do
të përgatisësh edhe pjatat e tij, gotat e tij, kupat e tij dhe filxhanët e tij me të
cilët bëhen libacionet; dhe do t’i bëshme ar safi. 30Dhe do të vëshmbi tryezë
bukën e paraqitjes, që do të rrijë vazhdimisht para meje. 31Do të përgatisësh
një shandan prej ari safi; shandani, këmba dhe trungu i tij do të punohen
me çekiç; kupat, mollët dhe lulet e tij do të jenë një copë. 32 Nga anët e tij
do të dalin gjashtë krahë: tre krahë nga njëra anë e shandanit dhe tre krahë
nga ana tjetër e tij; 33mbi njerin krah do të modelohen tri kupa në formë të
bajames, me njëmollë dhe një lule, dhembi krahun tjetër tri kupa në formë
të bajames, me një mollë dhe një lule. Kështu do të veprohet për gjashtë
krahët që dalin nga shandani. 34 Në trungun e shandanit do të ketë katër
kupa në formë të bajames, memollët dhe lulet e tyre. 35Do të ketë një mollë
poshtëdykrahëve tëparëqëdalinprej tij, njëmollëposhtëdykrahëve të tjerë
që dalin jashtë tij, dhe një mollë poshtë dy krahëve të fundit që dalin prej
shandanit: kështu do të bëhet për të gjashtë krahët që dalin nga shandani.
36Këtomollë dhe këta krahë, do të përbëjnë tërësinë, shandani do të jetë prej
ari safi dhe i punuar me çekiç. 37Do të bësh edhe shtatë llambat e tij, të cilat
duhet të vendosen nëmënyrë që të ndriçojnë pjesën e përparme të shandanit.
38Dhe tërë veglat për të lëvizur qiririn dhe mbajtësin e tij do të jenë prej ari
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safi. 39Shandani dhe veglat e tij do të bëhenmenjë talent prej ari të papërzier.
40Dhe shiko të bësh çdo gjë simbasmodelit që t’u tregua nëmal”.

26
1 “Do të bësh pastaj tabernakullin me dhjetë pëlhura prej liri të hollë të

përdredhur,mefije ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të kuqe, së bashkume
kerubinë të punuar artistikisht. 2Gjatësia e çdo pëlhure do të jetë njëzet e tetë
kubitë dhe gjerësia e çdo pëlhure katër kubitë; të gjitha pëlhurat do të kenë
po atë masë. 3 Pesë pëlhura do të bashkohen midis tyre dhe pesë pëlhurat e
tjera do të bashkohen gjithashtumidis tyre. 4Do të bësh sythe ngjyrë vjollce
mbi buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së parë; të njëjtën gjë do të bësh
në buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së dytë. 5 Do të bësh pesëdhjetë
sythe mbi pëlhurën e parë dhe pesëdhjetë sythe mbi buzën e pëlhurës së
jashtme: këto sythe do të korrespondojnë me njëri-tjetrin. 6 Dhe do të bësh
pesëdhjetë kapëse ari dhe do t’i bashkosh pëlhurat njëra me tjetrën me anë
të kapëseve, në mënyrë që tabernakulli të formojë një të tërë. 7 Do të bësh
gjithashtupëlhurëme leshdhie, që të shërbejnë si çadërmbi tabernakullin: do
të bësh njëmbëdhjetë pëlhura të tilla. 8Gjatësia e çdo pëlhure do të jetë tridhjetë
kubitë dhe gjerësia e çdo pëlhure katër kubitë; të njëmbëdhjetë pëlhurat do
të kenë të gjitha po atë masë. 9 Do të bashkosh pesë pëlhurat midis tyre,
dhe gjashtë të tjerat midis tyre; do ta ripalosësh mbi vetveten pëlhurën e
gjashtë në pjesën e përparme të çadrës. 10 Do të bësh gjithashtu pesëdhjetë
sythe mbi buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së parë dhe pesëdhjetë sythe
në buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së dytë të pëlhurave. 11 Do të bësh
edhe pesëdhjetë kapëse prej bronzi dhe do t’i futësh kapëset në sythet, duke
e bashkuar kështu çadrën në mënyrë që të formojnë një të tërë. 12Nga pjesa
që tepron nga pëlhurat e çadrës, gjysma e pëlhurës së tepërt do të bjerë mbi
pjesën e poshtme të tabernakullit; 13 dhe kubiti nga një anë dhe kubiti nga
ana tjetër që janë të tepërt në gjatësinë e pëlhurave të çadrës, do të bien mbi
të dy anët e tabernakullit, njëri nga një krah dhe tjetri në krahun tjetër për
ta mbuluar atë. 14 Do të bësh gjithashtu një mbulesë për çadrën me lëkura
dashi të ngjyrosura në të kuq, dhe mbi këtë një tjetër mbulesë me lëkura
baldose. 15 Do të bësh për tabernakullin disa dërrasa prej druri të akacies,
të vendosura më këmbë. 16Gjatësia e një dërrase do të jetë dhjetë kubitë dhe
gjerësia e saj një kubitë e gjysëm. 17 Çdo dërrasë do të ketë dy kllapa për të
bashkuar një dërrasë me tjetrën; kështu do të veprosh për të gjitha dërrasat
e tabernakullit. 18 Do të bësh kështu dërrasat e tabernakullit, njëzet dërrasa
për anën jugore. 19Do të vësh dyzet baza argjendi poshtë njëzet dërrasave: dy
baza poshtë secilës dërrasë për të dy kllapat e veta. 20Do të bësh edhe njëzet
dërrasa për krahun e dytë të tabernakullit, për anën e tij veriore, 21dhe dyzet
bazat e tyre prej argjendi, dy baza nën çdo dërrasë. 22 Për krahun e pasmë
të tabernakullit, në drejtim të perëndimit, do të bësh gjashtë dërrasa. 23 Do
të bësh edhe dy dërrasa për të dy qoshet e pasme të tabernakullit. 24 Ato
do të çiftëzohen poshtë dhe do të bashkohen lart me një unazë. Kështu ka
për të ndodhur me të dyja dërrasat, që ndodhen në të dy qoshet. 25 Do të
ketë, pra, tetë dërrasa me bazat e tyre prej argjendi: gjashtëmbëdhjetë baza,
dy baza poshtë çdo dërrase. 26 Do të bësh edhe disa traversa prej druri të
akacies: pesë për dërrasat e njërës anë të tabernakullit, 27 pesë traversa për
dërrasat e anës tjetër të tabernakullit dhe pesë traversa për dërrasat e pjesës
së pasme të tabernakullit, në drejtim të perëndimit. 28Traversa qëndrore, në
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mes të dërrasave, do të kalojë nga njëra anë në tjetrën. 29 Do t’i veshësh me
ar dërrasat dhe do t’i bësh prej ari unazat e tyre nëpër të cilat do të kalojnë
traversat, dhe do t’i veshësh me ar traversat. 30Do ta ngresh tabernakullin
me trajtën e përpiktë që t’u tregua në mal. 31 Do të bësh një vel me fije në
ngjyrë vjollce, të purpurt, flakë të kuqe dhe me li të hollë dhe të përdredhur,
të stolisur me kerubinë të punuar artistikisht, 32 dhe do ta varësh në katër
shtylla prej akacieje të veshurame ar, me grremçat e tyre të arta të vënambi
baza argjendi. 33Do ta varësh velin në kapëset; dhe aty, në anën e brendshme
të velit, do të futësh arkën e dëshmisë; veli do t’ju shërbejë si ndarës midis
vendit të shenjtë dhe vendit shumë të shenjtë. 34Pastaj do ta vësh pajtuesin
mbi arkën e dëshmisë në vendin shumë të shenjtë. 35 Jashtë velit do të vësh
përkundrazi tryezën, ndërsa shandani do të shkojë përballë tryezës në krahun
jugor të tabernakullit, dhe do ta vendosësh tryezën në krahun verior. 36Do
të bësh gjithashtu për hyrjen e çadrës një perde me fije në ngjyrë vjollce, të
purpurt, flakë të kuqe dhe prej liri të përdredhur, puna e një qëndistari. 37Do
të bësh gjithashtu pesë shtylla akacieje për perden dhe do t’i veshëshme ar;
grremçat e tyre do të jenë prej ari dhe do të shkrish për to pesë baza prej
bronzi”.

27
1 “Do të bësh edhe një altar prej druri të akacies, i gjatë pesë kubitë dhe i

gjerë pesë kubitë; altari do të jetë katror dhe do të ketë tre kubitë lartësi. 2Në
katër qoshet e tij do të bësh brinj, që do të formojnë një tërësime të; dhe do
ta veshësh atë me bronz. 3Do të bësh edhe enët e tij për të mbledhur hirin,
lopatëzat e tij, legenët e tij, pirunjtë e tij dhe mangallët e tij; të gjitha veglat
e tij do t’i bësh prej bronzi. 4 Do t’i bësh gjithashtu një grilë prej bronzi në
formë rrjete dhembi rrjetë, në katër qoshet e tij, do të bësh katër unaza prej
bronzi; 5dhedo tavëshnënkornizënealtarit, nëpjesëneposhtme, nëmënyrë
që rrjeta të ndodhet në gjysmën e lartësisë së altarit. 6Do të bësh edhe disa
shufra për altarin, shufra me drurin e akacies, dhe do t’i veshëshme bronz.
7 Shufrat do të kalojnë nëpër unazat; dhe shufrat do të jenë në të dy anët e
altarit, kur ky do të duhet të bartet. 8 Do ta bësh me dërrasa dhe bosh nga
brenda; duhet ta bësh ashtu siç t’u tregua në mal. 9Do të bësh edhe oborrin
e tabernakullit; nga ana e jugut, oborri do të ketë perde prej liri të hollë
të përdredhur, me një gjatësi prej njëqind kubitësh nga një anë, 10 dhe njëzet
shtylla me njëzet bazat e tyre prej bronzi; grremçat e shtyllës dhe shtizat e
tyre do të jenë prej argjendi. 11Kështu edhe në gjatësinë nga ana e veriut, do
të ketë perdemenjë gjatësi prej njëqind kubitësh,menjëzet shtylla dhe njëzet
bazat e tyre prej bronzi; grremçat e shtyllave do të jenë prej argjendi. 12Dhe
për gjerësinë e oborrit nga ana e perëndimit, do të ketë pesëdhjetë kubitë
perdeshmedhjetë shtyllatdhedhjetëbazat e tyre. 13Ngaana lindoregjerësia
e oborrit do të jetë gjithashtu pesëdhjetë kubitë. 14 Nga një anë e portës së
hyrjes do të ketë pesëmbëdhjetë kubitë perde, me tri shtyllat dhe tri bazat e
tyre; 15 dhe nga ana tjetër do të ketë gjithashtu pesëmbëdhjetë kubitë perde
me tri shtyllat dhe tri bazat e tyre. 16Për portën e hyrjes në oborr do të ketë
një perde prej njëzet kubitësh,mefill ngjyrë vjollce, të purpurt, flakë të kuqe
dhe prej liri të hollë të përdredhur, punë e një qëndistari,me katër shtyllat dhe
katër bazat e tyre. 17 Tërë shtyllat rreth oborrit do të bashkohen me shtiza
argjendi; grremçat e tyredo të jenëprej argjendi dhebazat e tyreprej bronzi.
18 Gjatësia e oborrit do të jetë njëqind kubitë, gjerësia pesëdhjetë kubitë dhe
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lartësia pesë kubitë, me perde prej liri të hollë të përdredhur dhe me bazat
prej bronzi. 19 Të gjitha veglat e caktuara për shërbimin e tabernakullit, tërë
kunjat e tij dhe tërë kunjat e oborrit do të jenë prej bronzi. 20Do të urdhërosh
bijtë e Izraelit që të sjellin vaj ulliri safi prej ullinjsh të shtypur, për dritën
e shandanit për t’i mbajtur vazhdimisht të ndezura llambat. 21Në çadrën e
mbledhjes, jashtë velit që ndodhet përpara dëshmisë, Aaroni dhe bijtë e tij
do t’i mbajnë llambat të ndezura, në mënyrë që të digjen nga mbrëmja deri
në mëngjes para Zotit. Kjo do të jetë një rregull e përhershme midis bijve të
Izraelit për të gjithë brezat e ardhshëm”.

28
1 “Pastaj afro pranë vetes sate Aaronin, tët vëlla, dhe bijtë e tij së bashku

me të, nga gjiri i bijve të Izraelit, që të më shërbejnë mua si prift; e kam
fjalën për Aaronin, Nadabin, Eleazarin dhe Ithamarin, bij të Aaronit. 2Dhe
do t’i bësh Aaronit, vëllait tënd, rroba të shenjta, për t’i dhënë nder e hijeshi.
3Do të flasësh me të gjithë personat e aftë, që i kam mbushur me frymën e
diturisë, dhe ata t’i bëjnë rrobat e Aaronit për ta shenjtëruar,me qëllim që të
më shërbejnëmua si prift. 4Dhe këto janë rrobat që do të bëjnë: një pektoral,
një efod, një mantel, një tunikë e thurur me shtiza, një çallmë dhe një brez.
Do të bëjnë, pra, rroba të shenjta për Aaronin, vëllanë tënd dhe për bijtë e
tij, me qëllim që të më shërbejnë mua si prift; 5 ata do të përdorin ar dhe fill
ngjyrë vjollce, të purpurt, flakë të kuqe dhe li të hollë. 6 Do ta bësh efodin
me ar dhe fill ngjyrë vjollce, të purpurt, të kuqe flakë si dhe me fill liri të
hollë dhe të përdredhur, të punuar artistikisht. 7Në dy skajet e tij do të ketë
të lidhura dy supore, me qëllim që të mbahet si një e tërë. 8 Brezi i punuar
artistikisht, që ndodhet mbi efodin, do të ketë po atë punë të efodit: prej
ari dhe me fije ngjyrë vjollce, të purpurt, me flakë të kuqe dhe prej liri të
hollë të përdredhur. 9Pastaj do tëmarrësh dy gurë oniksi dhe do të gdhendësh
mbi ta emrat e bijve të Izraelit: 10 gjashtë nga emrat e tyre mbi një gur dhe
gjashtë emrat e tjerë mbi gurin tjetër, sipas radhës së tyre të lindjes. 11 Do
të gdhendësh mbi këta gurë emrat e bijve të Izraelit ashtu siç bën prerësi i
gurit në gdhendjen e një vule; do t’i futësh në rrathë ari. 12Do t’i vësh të dy
gurët mbi supet e efodit, si gurë kujtimore për bijtë e Izraelit; dhe Aaroni
do t’i çojë emrat e tyre si një kujtim para Zotit mbi dy shtyllat e tij. 13Do të
bësh gjithashtu rrathë ari 14dhe dy zinxhirë prej ari safi, të thurur si një litar,
dhe do të vësh në rrathët zinxhirët e thurur në këtë mënyrë. 15 Do të bësh
gjithashtu pektoralin e gjykimit, të punuar në mënyrë artistike; do ta bësh
punën si për efodin: prej ari, me fill ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të
kuqe, si dhe me li të hollë të përdredhur. 16 Do të jetë katror dhe i palosur
më dysh; do të jetë një pëllëmbë i gjatë dhe një pëllëmbë i gjerë. 17Dhe do të
ngallmosh katër radhë gurësh: në radhën e parë një sardonio, një topaz dhe
një smerald; 18 në radhën e dytë: një bruz, një safir dhe një diamant; 19 në
radhën e tretë: një hiacint, një agat dhe një ametist; 20në radhën e katërt: një
grisolist, një oniks dhe një diaspër. Këta gurë do të ngallmohen në rrathët e
tyre të artë. 21Dhe gurët do t’u korrespondojnë emrave të bijve të Izraelit:
dymbëdhjetë, simbas emrave të tyre, të gdhendur si vula, secila me emrin
e fiseve të Izraelit. 22 Do të bësh gjithashtu mbi pektoral zinxhirë të vegjël
prej ari safi të thurur si kordonë. 23Pastaj do të bëshmbi pektoral dyj unaza
prej ari, dhe do t’i vësh të dy unazat në dy skajet e pektoralit. 24 Pastaj do
t’i fiksosh dy kordonat prej ari në dy unazat në skajet e pektoralit; 25 dhe
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dy majat e tjera të dy kordonëve do t’i lidhësh me të dy rrathët dhe do t’i
vendosësh mbi dy supet e efodit, nga përpara. 26 Do të bësh edhe dy unaza
ari dhe do t’i vendosësh në dy skajet e pektoralit, mbi palën e tij, që ndodhet
në pjesën e brendshme të efodit. 27Do të bësh dy unaza të tjera ari dhe do t’i
vendosëshmbi të dy supet e efodit poshtë, në pjesën e përparme pranë pikës
sëbashkimit,mbibrezinepunuarartistikisht të efodit. 28Dhepektorali do të
fiksohet me anë të dy unazave të tij në unazat e efodit me një kordon ngjyrë
vjollce, në mënyrë që pektorali të ndodhet mbi brezin e punuar artistikisht
të efodit dhe të mos shkëputet dot prej këtij të fundit. 29Kështu Aaroni do t’i
çojë emrat e bijve të Izraelit të skalitur në pektoralin e gjykimit, mbi zemrën
e tij, kur do të hyjë në shenjtërore, në kujtim të përjetshëm përpara Zotit. 30Do
të vësh mbi pektoralin e gjykimit Urim-in dhe Thumim-in; dhe do të jenë
mbi zemrën e Aaronit kur të paraqitet përpara Zotit. Kështu Aaroni do të çojë
gjykimin e bijve të Izraelit mbi zemrën e tij para Zotit, vazhdimisht. 31Do të
bësh edhemantelin e efodit, krejt në ngjyrë vjollce. 32Nëmes të tij do të ketë
një hapje për të kaluar kokën; rreth e qark kësaj hapjeje do të ketë një buzë
prej stofi të punuar, si hapja e një parzmoreje, me qëllim që të mos shqyhet.
33Rreth e qark kësaj buze të mantelit do të bësh disa shegë ngjyrë vjollce, të
purpurt dheflakë të kuqe, dhe rreth tyre, zile ari; 34një zile ari dhenjë shegë,
një zile ari dhe një shegë, rreth e qark, mbi buzën emantelit. 35Aaroni do ta
përdorë për të kryer shërbimin; dhe tingulli i saj do të dëgjohet kur të hyjë në
vendin e shenjtë përpara Zotit dhe kur të dalë andej, me qëllim që ai të mos
vdesë. 36Do të bësh edhe një pllakë prej ari safi dhe mbi të do të gdhendësh,
ashtu siç bëhet mbi një vulë, fjalët: SHENJTÉRI ZOTIT. 37 Do t’i lidhësh asaj
një rrip ngjyrë vjollce, për ta bashkuar me çallmën; ajo duhet të ndodhet në
pjesën e përparme të çallmës. 38 Kështu do të qëndrojnë mbi ballin e Aaronit,
dhe Aaroni do të mbajë fajin të shoqëruar me gjërat e shenjta të paraqitura
nga bijtë e Izraelit, në çdo lloj ofertash të shenjta; ajo do të rrijë vazhdimisht
mbiballine tij, nëmënyrëqëato të jenë tëmirëpriturangaZoti. 39Dotëendësh
gjithashtu tunikën prej liri të hollë, të punuarme shtiza; do të bëshnjë çallmë
prej liri të hollë dhe një brez, një punë qëndistari. 40 Për bijtë e Aaronit do të
bësh disa tunika, breza dhembulesa koke, me qëllim që t’u japësh atyre nder
dhe hijeshi. 41Me ato do të veshëshmë vonë vëllanë tënd Aaronin dhe bijtë e
tij bashkë me të; ti do t’i vajosësh, do t’i shugurosh dhe do t’i shenjtërosh, që
të më shërbejnë si priftërinj. 42Do t’u bësh gjithashtu disa pantallona prej liri
për të mbuluar lakuriqësinë e tyre; ato do të shkojnë nga ijët deri te kofshët.
43Aaroni dhe bijtë e tij do t’i veshin kur të hyjnë në çadrën embledhjeve, ose
kur t’i afrohen altarit për të bërë shërbimin në vendin e shenjtë,me qëllim që
mos bëhen fajtorë dhe të mos vdesin. Ky është një statut i përjetshëm për të
dhe për trashëgimtarët e tij”.

29
1 “Kjo është ajo që do të bësh për t’i shuguruar nëmënyrë që tëmë shërbejnë

si priftërinj. Merr një dem të vogël dhe dy desh pa të meta, 2 disa bukë pa
maja, ëmbëlsira pa maja të zëna me vaj dhe revani pa maja të lyer me vaj;
(do t’i bësh me majë mielli të grurit). 3 Do t’i vësh në një shportë dhe do t’i
çosh bashkë me demin e vogël dhe dy deshtë. 4 Do ta afrosh Aaronin dhe
bijtë e tij në hyrjen e çadrës së mbledhjes dhe do t’i lash me ujë. 5 Pastaj do
të marrësh rrobat dhe do ta riveshësh Aaronin me tunikën, me mantelin e
efodit, me efodin dhe me pektoralin, dhe do t’i ngjeshësh brezin e punuar
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artistikisht të efodit. 6Do t’i vëshmbi krye çallmën dhembi çallmën do të vësh
diademën e shenjtë. 7 Pastaj do të marrësh vajin e vajosjes, do ta derdhësh
mbi kryet e tij dhe do ta vajosësh. 8 Pastaj do t’i afrosh bijtë e tij dhe do t’u
riveshësh tunikat. 9 Do t’u ngjeshësh Aaronit dhe bijve të tij brezat dhe do
të vëshmbi tambulesa kokash; priftëria do t’iu përkasë atyre për gjithë jetën.
Kështu do të shugurosh Aaronin dhe bijtë e tij. 10 Pastaj do të afrosh demin
e vogël para çadrës së mbledhjes; dhe Aaroni dhe bijtë e tij do të vënë duart
e tyre mbi kokën e demit të vogël. 11Dhe do ta therësh demin e vogël para
Zotit, në hyrje të çadrës së mbledhjes. 12Do tëmarrësh pastaj gjakun e demit
të vogëldhedo ta vëshmegishtin tëndmbi brirët e altarit, dhe gjithëmbetjen
e gjakut do ta derdhësh në këmbët e altarit. 13Do tëmarrësh gjithashtu gjithë
dhjamin që mbulon zorrët, bulën e ngjitur me mëlçinë dhe dy veshkat me
dhjamin që kanë sipër, dhe do t’i tymosëshmbi altarin. 14Pormishin e demit
të vogël, lëkurën dhe fëlliqësirat e tij do t’i djegëshme zjarr jashtë kampit: ky
është një flijimpërmëkatin. 15Pastaj do tëmarrëshnjë nga deshtë dheAaroni
dhebijtë e tij do të vënëduart e tyrembikokën edashit. 16Pastaj do ta therësh
dashin, do të marrësh gjakun e tij dhe do ta spërkatësh përrreth altarit. 17Pas
kësaj do ta ndash në copa dashin, do të lash zorrët dhe këmbët e tij, dhe do
t’i vësh bashkëme copat e tij dheme kokën e tij. 18Pastaj do ta tymosësh tërë
dashin mbi altar: ky është një olokaust për Zotin; është një erë e këndshme,
një flijim i bërë me anë të zjarrit për Zotin. 19 Pastaj do të marrësh dashin
tjetër, dhe Aaroni dhe bijtë e tij do të vënë duart e tyre mbi kokën e dashit.
20 Do ta therësh dashin, do të marrësh prej gjakut të tij dhe do ta vësh mbi
bulën e veshit të djathtë të Aaronit dhe mbi bulën e veshit të djathtë të bijve
të tij, mbi gishtin e madh të dorës së tyre të djathtë dhe mbi gishtin e trashë
të këmbës së tyre të djathtë, dhe do ta spërkatësh gjakun rreth e qark altarit.
21Do tëmarrëshpastajngagjakuqëështëmbialtardhengavaji i vajosjesdhe
do të spërkatësh Aaronin dhe rrobat e tij, bijtë e tij dhe rrobat e tyre. Kështu
do të shenjtërohet ai dhe rrobat e tij, bijtë e tij dhe rrobat e tyre bashkë me
të. 22 Do të marrësh edhe dhjamin e dashit, dhjamin e bishtit, dhjamin që
mbulon zorrët, bulën e mëlçisë, dy veshkat dhe dhjamin që është mbi to dhe
kofshën e djathtë, (sepse është një dash shenjtërimi); 23 do të marrësh edhe
një bukë, një ëmbëlsirëme vaj dhe një revani nga shporta e bukës së ndorme,
që është para Zotit, 24 dhe të gjitha këto gjëra do t’i vësh në duart e Aaronit
dhe në duart e bijve të tij, dhe do t’i tundësh si një ofertë e bërë përpara Zotit.
25Pastaj do t’i marrësh nga duart e tyre dhe do t’i tymosëshmbi altarin, mbi
olokaustin, si një erë e këndshme përpara Zotit; është një flijim i bërë me anë
të zjarrit Zotit. 26 Pas kësaj do të marrësh gjoksin e dashit të përdorur për
shugurimin e Aaronit dhe do ta tundësh si një ofertë e lëvizur përpara Zotit;
dhe kjo do të jetë pjesa e jote. 27Dhe nga dashi i përdorur për shenjtërim do të
ruash gjoksin e ofertës së lëvizurdhekofshën e ofertës së ngritur, që u takojnë
Aaronit dhe bijve të tij. 28Ai do të jetë nga ana e bijve të Izraelit për Aaronin
dhe bijtë e tij një rregull i përhershëm, sepse është një ofertë lartësimi. Do të
jetë një ofertë lartësimi nga ana e bijve të Izraelit që është marrë nga flitë e
tyre të falënderimit, oferta e tyre për lartësim te Zoti. 29Dhe rrobat e shenjta
të Aaronit do t’u kalojnë bijve të tij mbas tij, me qëllim që të vajosen dhe të
shenjtërohen tek ata. 30 Ai bir që bëhet prift në vend të tij do t’i veshë ato
për shtatë ditë, kur do të hyjë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbesën
në vendin e shenjtë. 31 Pastaj do të marrësh dashin e shenjtërimit dhe do ta
gatuash mishin e tij në një vend të shenjtë; 32 dhe Aaroni dhe bijtë e tij do
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të hanë, në hyrje të çadrës së mbledhjes, mishin e dashit dhe bukën që është
në shportë. 33Do të hanë gjërat që kanë shërbyer për të bërë shlyerjen për t’u
shuguruar dhe shenjtëruar; por asnjë i huaj nuk do të hajë prej tyre, sepse
janë gjëra të shenjta. 34Dhe në qoftë se tepron mish i shenjtërimit ose bukë
deri në mëngjes, do të djegësh atë që mbetet në zjarr; nuk do ta hahet, sepse
ështëe shenjtë. 35Do tëbësh,pra, përAaronindhepërbijtë e tij të gjithaatoqë
të kamurdhëruar: do t’i shenjtëroshbrenda shtatë ditëve. 36Dhe çdoditë do të
ofroshnjëdemtëvogël, siflijimpërmëkatin,për të larë fajinqëkebërëdhedo
ta vajosësh për ta shenjtëruar. 37Për shtatë ditë do të bësh shlyerjen e fajit për
altarin dhe do ta shenjtërosh; altari do të jetë një vend shumë i shenjtë: çdo
gjë që do të prekë altarin do të jetë e shenjtë. 38Kjo është ajo që do të ofrosh
mbi altar: dy qengja motakë çdo ditë, për gjithnjë. 39 Njërin prej qengjave
do ta ofrosh në mëngjes dhe tjetrin në të ngrysur. 40Me qengjin e parë do
të ofrosh një të dhjetën e efës të majës së miellit të brumosur me një çerek
hine vaji thjesht ulliri, dhe një libacion me një çerek hine verë. 41Qengjin e
dytë do ta ofrosh në të ngrysur; do ta shoqëroshme të njëjtin blatim dhe me
të njëjtin libacion të mëngjesit; është një flijim parfumi të këndshëm i ofruar
nëpërmjet zjarrit për Zotin. 42Do të jetë një olokaust i përjetshëm për gjithë
brezat e ardhshëm, ti ofruar në hyrje të çadrës së mbledhjes, përpara Zotit,
kur unë do t’ju takoj për të folur me ty. 43 Dhe atje do të takohem me bijtë
e Izraelit; dhe çadra do të shenjtërohet nga lavdia ime. 44 Kështu unë do të
shenjtëroj çadrën embledhjes dhe altarin; do të shenjtëroj gjithashtuAaronin
dhe bijtë e tij, që të më shërbejnë si priftërinj. 45Do të banoj në mes të bijve
të Izraelit dhe do të jem Perëndia i tyre. 46Dhe ata do të mësojnë që unë jam
Zoti, Perëndia i tyre, që i nxori nga vendi i Egjiptit për të banuar midis tyre.
Unë jam Zoti, Perëndia i tyre”.

30
1“Do të bësh edhenjë altar për të djegur temjanin; dhedo ta bëshprej druri

të akacies. 2Do të jetë një kubit i gjatë dhe një kubit i gjerë; do të jetë katror
dhe do të ketë një lartësi dy kubitësh; brirët e tij do të përbëjnë një pjesë të
vetmeme të. 3Do ta veshëshme ar safi: pjesën e tij të sipërme, anët e tij rreth
e qark dhe brirët e tij; do t’i bësh edhe një kurorë ari. 4Do t’i bësh edhe dy
unaza ari nën kurorë, në të dy krahët e tij; do t’i vësh në të dy krahët e tij
për të kaluar shtizat, të cilat shërbejnë për ta mbartur. 5 Shtizat do të bëhen
me dru të akacies dhe do t’i veshëshme ar. 6Do ta vendosësh altarin përpara
velit që ndodhet përpara arkës së dëshmisë, përballë pajtuesit që ndodhet
mbi dëshminë, ku unë do të të takoj. 7Mbi të Aaroni do të djegë temjan të
parfumuar; do ta djegë çdo mëngjes, kur rregullon llambat. 8 Kur Aaroni
ndez llambat në të ngrysur, do të djegë temjanin: një temjan i vazhdueshëm
përpara Zotit, për brezat e ardhshëm. 9Nuk do të ofroni mbi të as temjan të
huaj, as olokaust, as blatim; dhe mbi të nuk do të derdhni libacione. 10Dhe
Aaronido tëbëjënjëherënëvit shlyerjenemëkatitmbibrirëte tij;megjakun
e flisë së shlyerjes së mëkatit do të bëjë mbi të shlyerjen një herë në vit, brez
pas brezi. Do të jetë gjë shumë e shenjtë, e shenjtë për Zotin”. 11 Zoti i foli
akoma Moisiut, duke thënë: 12 “Kur do të bësh llogarinë e bijve të Izraelit,
për regjistrimin e tyre, secili do t’i japë Zotit shpengimin e jetës së tij, kur do
të numërohen,me qëllim që të mos goditen nga ndonjë plagë, kur do të bësh
regjistrimin e tyre. 13 Kjo është ajo që do të japë secili nga ata që paguajnë
taksë: gjysmë sikli, simbas siklit të shenjtërores, (sikli është baras me njëzet
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gere), një gjysmë sikli do të jetë oferta që duhet t’i bëhet Zotit. 14Kushdo që
do të përfshihet nga regjistrimi, njëzet vjeç e lart, do t’i japë Zotit këtë ofertë.
15 I pasuri nukdo të japëmë tepër, as i varfërimëpak segjysmësikli, kurdo t’i
bëhet kjo ofertë Zotit për të shlyer fajet e jetës suaj. 16Do tëmarrësh, pra, nga
djemtë e Izraelit këto të holla të shërbimit dhe do t’i përdorësh për shërbimin
e çadrës së mbledhjes: kjo do të jetë për bijtë e Izraelit një kujtim para Zotit
për të bërë shlyerjen për jetën tuaj”. 17Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë:
18 “Do të bësh edhe një legen prej bronzi, me bazën e tij prej bronzi, për t’u
larë; do ta vendosësh midis çadrës së mbledhjes dhe altarit dhe do të vësh
edhe ujë. 19Dhe aty Aaroni dhe bijtë e tij do të lajnë duart dhe këmbët. 20Kur
do tëhyjnënëçadrënembledhjes, do të lahenmeujë,që tëmosvdesin; kështu
edhekurdo t’i afrohenaltarit për të shërbyer,për të tymosurnjë ofertë tëbërë
Zotitmeanë tëzjarrit. 21Do të lajnëduartdhekëmbëte tyre, që tëmosvdesin.
Ky do të jetë një rregull i përjetshëm, për atë dhe përpasardhësit e tij, brez pas
brezi”. 22 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 23 “Gjej edhe aromat më të
mira: pesëqind siklamirrë të lëngët, dyqind e pesëdhjetë, domethënë gjysma,
cinamon aromatik dhe dyqind e pesëdhjetë kanellë aromatike, 24 pesëqind
sikla, në bazë të siklit të shenjtërores, kasie dhe një hin vaj ulliri. 25Mekëto të
përgatitësh një vaj për vajosjen e shenjtë, një parfum të prodhuar me artin e
parfumierit: ky do të jetë vaji i vajosjes së shenjtë. 26Me të do të vajosësh
çadrën e mbledhjes dhe arkën e dëshmisë, 27 tryezën dhe të gjitha veglat e
tij, shandanin dhe të gjitha përdorëset e tij, altarin e temjanit, 28 altarin e
olokausteve dhe të gjitha përdorëset e tij, legenin dhe bazën e tij. 29 Do të
shenjtërosh kështu këto gjëra dhe do të jenë shumë të shenjta; të gjitha sendet
që u përkasin, do të jenë të shenjta. 30Do të vajosësh edhe Aaronin dhe bijtë
e tij dhe do t’i shenjtërosh,me qëllim që të më shërbejnë si priftërinj. 31Pastaj
do t’u flasësh bijve të Izraelit, duke u thënë: “Ky do të jetë për mua një vaj
për vajosjen e shenjtë, brez pas brezi. 32Nuk do ta derdhni mbi mish njeriu
dhe nuk do të përgatisni tjetër po ashtu; ai është i shenjtë, do të jetë i shenjtë
edhe për ju. 33Kushdo që përgatit të ngjashëm, apo kushdo që e vëmbi një të
huaj, do të shfaroset nga populli i tij””. 34Zoti i tha akomaMoisiut: “Gjej disa
aroma, storaks, guaska erëmira, galban, aromame temjan të kulluar, në doza
tëbarabarta; 35do tëpërgatitëshmetonjëparfumsimbasartit tëparfumierit,
një parfum të kripur, të pastër dhe të shenjtë; 36 do ta kthesh një pjesë të tij
në pluhur shumë të hollë dhe do të vendosësh pak nga ai përpara dëshmisë në
çadrën e mbledhjes, ku unë do të të takoj: ai do të jetë për ju një gjë shumë
e shenjtë. 37Por nga temjani që ke për të bërë, nuk do të përgatisni për veten
tuajme tënjëjtënpërbërje; kjo do të jetë për ty një gjë e shenjtë kushtuar Zotit.
38Kushdoqëdo tëpërgatisënjë temjan tëkëtij lloji, do të shfarosetngapopulli
i tij”.

31
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 2 “Shiko, unë e thirra me emër

Betsaleelin, birin e Urit, birin e Hurit, nga fisi i Judës; 3 dhe e mbusha me
Frymën e Perëndisë, me dituri, me zgjuarësi, me njohuri dhe çdo shkathtësi,
4që të jetë i aftë të përgatisë vizatime artistike, të punojë arin, argjendin dhe
bronzin, 5për të gdhendur gurë për t’u ngallmuar, për të punuar drurin dhe
për të kryer çdo lloj punimesh. 6 Dhe ja, i dhashë për shok Oholiabin, të
birin e Ahisamakut, nga fisi i Danve; dhe shtiva dituri nëmendjen e të gjithë
njerëzve të shkathët, me qëllim që të mund të bëjnë të gjitha ato që të kam
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urdhëruar: 7 çadrën e mbledhjes, arkën e dëshmisë dhe pajtuesin që ndodhet
mbi të, dhe të gjitha orenditë e çadrës, 8 tryezëndhe orenditë e saj, shandanin
prej ari safidhe të gjitha pjesët e tij, altarin e temjanit, 9altarin e olokausteve
dhe tërë veglat e tij, enën e madhe dhe bazën e saj, 10 dhe rrobat e endura
hollë me mjeshtëri, rrobat e shenjta për priftin Aaron dhe rrobat e bijve të
tij për të shërbyer si priftërinj, 11 vajin për vajosje dhe temjanin e parfumuar
për vendin e shenjtë. Ata do të veprojnë simbas të gjithë urdhrave që të kam
dhënë ty”. 12 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 13 “Fol edhe me bijtë e
Izraelit, duke u thënë: Tregoni kujdes të madh për të respektuar të shtunat
e mia, sepse është një shenjë midis meje dhe jush për të gjithë brezat tuaj,
në mënyrë që të njihni se unë jam Zoti që ju shenjtëron. 14Do të respektoni,
pra, të shtunën, sepse është për ju një ditë e shenjtë; kush e përdhos atë, do
të dënohet me vdekje; kushdo që bën atë ditë ndonjë punë, do të shfaroset
nga gjiri i popullit të tij. 15 Do të punohet gjashtë ditë; por dita e shtatë
është e shtuna e pushimit, e shenjtë për Zotin; kushdo që do të bëjë ndonjë
punë ditën e shtunë do të dënohet me vdekje. 16 Andaj bijtë e Izraelit do ta
respektojnë të shtunën, duke e kremtuar atë brez pas brezi, si një besëlidhje
të përjetshme. 17 Ajo është një shenjë e përjetshme midis meje dhe bijve të
Izraelit, sepse në gjashtë ditë Zoti bëri qiellin dhe tokën, dhe ditën e shtatë
pushoidheushlodh”. 18KurZotimbaroi së folurimeMoisiunnëmalinSinai,
i dha dy pllaka të dëshmisë, pllaka guri, të shkruarame gishtin e Perëndisë.

32
1Porpopulli, dukeparëqëMoisiupovononte tëzbristengamali, umblodh

rreth Aaronit dhe i tha: “Hajt tani, na bëj një perëndi të shkojë para nesh,
sepse sa për Moisiun, njeriun që na nxori nga vendi i Egjiptit, nuk dimë
çfarë i ka ndodhur”. 2 Aaroni iu përgjigj atyre: “Hiqni unazat prej ari që
janë në veshët e grave tuaja, të bijve tuaj, dhe të bijave tuaja dhe m’i sillni
mua”. 3Kështu tërë populli hoqi unazat prej ari që kishin në veshët dhe ia çoi
Aaronit, 4 i cili i mori nga duart e tyre dhe, mbasi i modeloime daltë, bëri një
viç prejmetali të shkrirë. Atëherë ata thanë: “O Izrael, ky është perëndia yt që
të nxori nga vendi i Egjiptit!”. 5 Kur Aaroni pa këtë, ngriti një altar përpara
tij dhe vuri kasnecë që thanë: “Nesër do të jetë festë për nder të Zotit!”.
6 Të nesërmen ata u ngritën herët, ofruan olokauste dhe çuan fli falënderimi;
populli u ul për të ngrënë e për të pirë, pastaj u ngrit për të dëfryer. 7Atëherë
Zoti i tha Moisiut: “Tani shko, zbrit, sepse populli yt, që ti nxore nga vendi i
Egjiptit, është korruptuar; 8u larguan shpejt, janë përdalë nga rruga që unë e
kisha urdhëruar të ndiqte; bëri një viç prejmetali të shkrirë, u përkul para tij,
i ofroi flijime dhe tha: “O Izrael, kjo është perëndia jote që të nxori nga vendi
i Egjiptit””. 9Zoti i tha akomaMoisiut: “E pashë këtë popull, dhe ja, është një
popull me qafë të fortë. 10Më lër, pra, të veproj, nëmënyrë që zemërimi im të
ndizet kundër tyre dhe t’i konsumoj; por nga ti do të bëj një komb të madh”.
11Atëherë Moisiu e luti Zotin, Perëndinë e tij, dhe i tha: “Pse, o Zot, zemërimi
yt duhet të ndizet kundër popullit tënd që e nxore nga vendi i Egjiptit me
fuqi të madhe dhe me dorë të fortë? 12 Pse duhet që Egjiptasit të thonë: “Ai
i nxori për t’ju bërë të keq, që të vriten mbi malet dhe për t’i shfarosur nga
faqja e dheut”? Hiq dorë nga zemërimi yt i zjarrtë dhe nga qëllimi yt për t’i
bërë keq popullit tënd. 13Kujto Abrahamin, Isakun dhe Izraelin, shërbëtorë
të tu, të cilëve u je betuar mbi veten tënde, duke u thënë atyre: “Unë do të
shumëzoj pasardhësit tuaj si yjet e qiellit dhe do t’u jap pasardhësve tuaj tërë
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atë vend për të cilin të fola, dhe ata do ta zotërojnë përjetë””. 14 Kështu Zoti
ndryshoi mendim lidhur me të keqen që kishte thënë se do t’i bënte popullit
të tij. 15Atëherë Moisiu u kthye dhe zbriti nga mali me dy pllakat e dëshmisë
në duar, pllaka të shkruara nga të dy anët, si përpara ashtu edhe prapa.
16Pllakat ishin vepër e Perëndisë dhe shkrimi i tyre ishte shkrimi i Perëndisë,
i gdhendur mbi pllakat. 17 Por Jozueu, duke dëgjuar britmën e popullit që
bërtiste, i tha Moisiut: “Ka një zhurmë lufte në kamp”. 18 Por ai u përgjigj:
“Kjo nuk është as një britmë fitoreje, as një britmë humbjeje; britma që unë
dëgjoj është e njerëzve që këndojnë”. 19 Si iu afrua kampit, pa viçin dhe vallet;
atëherëMoisiu undeznga zemërimidhe ai i hodhi pllakat ngaduart e tij dhe i
theu në këmbët emalit. 20Pastajmori viçin që ata kishin bërë, e dogji në zjarr
dhe e bëripluhur; pastaj e përhapipluhurinnëujë dhe ia dhapër të pirë bijve
të Izraelit. 21 Pastaj Moisiu i tha Aaronit: “Çfarë të ka bërë ky popull, të cilin
e ke ngarkuar me një mëkat kaq të madh?”. 22Aaroni u përgjigj: “Zemërimi
i zotërisë sime të mos ndizet, ti vetë e njeh këtë popull dhe e di që ai është i
prirur ndaj së keqes. 23Ata më kanë thënë: “Na bëj një perëndi që të shkojë
para nesh, sepse Moisiut, njeriut që na nxori nga vendi i Egjiptit, nuk dimë
se çfarë i ka ndodhur”. 24Atëherë unë u thashë atyre: “Kush ka ar të mos e
mbajë me vete”. Kështu ata ma dhanëmua dhe unë e hodha në zjarr, dhe na
doli ky viç”. 25KurMoisiu pa që populli ishte pa fre (dhe Aaroni e kishte lënë
të shfrenohej duke e ekspozuar në turpin e armiqve të tij), 26u ndal në hyrje
tëkampitdhe tha: “KushdoqëështëmeZotin, le tëvijë tekunë!”. Dhe tëgjithë
bijtë e Levit u mblodhën pranë tij. 27Dhe ai u tha atyre: “Kështu thotë Zoti,
Perëndia i Izraelit: “Secili prej jush të vërë shpatënnë krahun e tij; kaloni dhe
rikaloni nga një hyrje e kampit në tjetrën, secili të vrasë vëllanë e tij, mikun
e tij, fqinjin e tij!””. 28Bijtë e Levit bënë ashtu siç u kishte thënë Moisiu, dhe
atë ditë ranë rreth tre mijë njerëz. 29 Pastaj Moisiu tha: “Shenjtërohuni sot
Zotit, që ai t’ju japë një bekim, sepse secili prej jush ka qënë kundër birit të
tij dhe vëllait të tij”. 30 Të nesërmen Moisiu i tha popullit: “Ju keni bërë një
mëkat të madh; por tani unë do të ngjitem tek Zoti; ndofta do të mund të bëj
shlyerjen për mëkatin tuaj”. 31Moisiu u kthye, pra, te Zoti dhe tha: “Medet,
ky popull ka kryer një mëkat të madh dhe ka bërë për vete një perëndi prej
ari. 32Megjithatë tani, të lutem, falua mëkatin e tyre; përndryshe,më fshi nga
libri yt që ke shkruar!”. 33Por Zoti iu përgjegjMoisiut: “Atë që ka bërë mëkat
kundërmeje, atë do ta fshij nga libri im! 34Tani shko, çoje popullin ku të kam
thënë. Ja, Engjëlli im do të shkoj para teje, por ditën që do të vij për t’i dënuar,
do t’i dënojpërmëkatine tyre”. 35KështuZoti goditi popullin, sepsekishtebërë
viçin që Aaroni kishte modeluar.

33
1Zoti i thaMoisiut: “Shko, ngjituqëkëtej, ti sëbashkumepopullinqënxore

nga vendi i Egjiptit, drejt vendit, që u premtovame betimAbrahamit, Isakut
dhe Jakobit, duke u thënë: “Unë do t’ua jap pasardhësve të tu”. 2 Unë do
të dërgoj një Engjëll para teje dhe do t’i dëboj Kananejtë, Amorejtë, Hitejtë,
Perezejtë,Hivejtë dhe Jebusejtë. 3Ngjitu drejt vendit ku rrjedh qumësht dhe
mjaltë, sepse unë do të ngjitem bashkë me ty, sepse je një popull me qafë
të fortë, dhe nuk dua të të shfaros rrugës”. 4 Kur populli dëgjoi këto fjalë të
kobshme, ndjeu një hidhërim të thellë, dhe askush nuk vuri stolitë e tij. 5Në
fakt Zoti i kishte thënë Moisiut: “U thuaj bijve të Izraelit: “Ju jeni një popull
me qafë të fortë; në qoftë se unë do të ngjitesha edhe për një çast të vetëm
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në mesin tënd, do të të konsumoja! Prandaj tani hiqi stolitë e tua dhe kështu
unë do të di çfarë duhet të bëjme ty””. 6Kështu bijtë e Izraelit i hoqën stolitë
e tyre, që nga nisja e tyre ngamali Horeb e tutje. 7Pastaj Moisiumori çadrën
dhe e ngriti jashtë kampit, larg tij dhe e quajti tenda e mbledhjes; kushdo
që kërkonte Zotin, dilte drejt çadrës së mbledhjes, që ndodhej jashtë kampit.
8KurMoisiu dilte për të shkuarnë çadër, tërë populli ngrihej, dhe secili rrinte
më këmbë në hyrje të çadrës së vet dhe ndiqte me sy Moisiun, deri sa ai të
hynte në çadër. 9Dhe kur Moisiu hynte në tendë, shtylla e resë zbriste dhe
ndalej në hyrje të saj, dhe Zoti fliste me Moisiun. 10 Tërë populli e shihte
shtyllën e resë së ndaluar në hyrjen e çadrës; kështu tërë populli ngrihej dhe
secili përkulej në hyrje të çadrës së vet. 11Kështu Zoti fliste me Moisiun ballë
përballë, ashtu sinjënjerifletmemikune tij; pastajMoisiukthehejnëkamp.
Por Jozueu, biri i Nunit, zbatuesi i tij i ri, nuk largohej nga çadra. 12 Pastaj
Moisiu i tha Zotit: “Pa shiko, ti më thua: “Bëj që ky popull të ngjitet”. Por
ti nuk më ke thënë cilin do të dërgoshmemua. Megjithatë ke thënë: “Unë të
njohpersonalisht dhekegjeturhirnë sytë emi”. 13Prandaj tani, qëmëkeme
sy të mirë,më bëj të njohura rrugët e tua, që të kemmundësi të të njoh dhe
të fitoj hir në sytë e tu. Merr parasysh gjithashtu se ky komb është populli
yt”. 14 Zoti u përgjigj: “Prania ime do të shkojë me ty, dhe unë do të të jap
pushim”. 15Atëherë Moisiu i tha: “Në qoftë se prania jote nuk vjen memua,
mos na nis që këtej. 16Si do tëmund të njihet tani që unë dhe populli yt, kemi
gjetur hir në sytë e tu? Ndofta kjo ndodh sepse ti vjen me ne? Kështu unë
dhe populli yt do të dallohemi nga tërë popujt që jetojnëmbi faqen e dheut”.
17 Zoti i tha Moisiut: “Do ta bëj edhe këtë gjë që ke kërkuar, sepse ti ke gjetur
hir në sytë e mi dhe të njoh personalisht”. 18Atëherë Moisiu tha: “Tregomë
lavdinë tënde!”. 19 Zoti iu përgjigj: “Unë do të bëj që të kalojë para teje gjithë
mirësia ime dhe do të shpall emrin e Zotit para teje. Do të fal atë që do të fal
dhe do të mëshiroj atë që do të mëshiroj”. 20Dhe tha akoma: “Ti nukmund të
shikosh fytyrën time, sepse asnjënjeri nukmund tëmë shikojë dhe të jetojë”.
21 Pastaj Zoti tha: “Ja një vend afër meje; ti do të rrish mbi shkëmbin; 22 dhe
ndërsado të kalojë lavdia ime, unëdo të të vënënjë të çarë të shkëmbitdhedo
të tëmbulojme dorën time, deri sa të kemkaluar; 23pastaj do ta tërheq dorën
dhe ti do të më shikosh nga kurrizi; por fytyra ime nukmund të shihet”.

34
1 Zoti i tha Moisiut: “Preji dy pllaka guri ashtu si të parat; dhe unë do të

shkruajmbi pllakat fjalët që ishinmbi pllakat e para që theve. 2Kështu ji gati
nëmëngjes dhe ngjitu nëmëngjes nëmalin Sinai, dhe qëndro aty afërmeje në
majë të malit. 3Askush tëmos ngjitet bashkëme ty dhe tëmos duket asnjeri
në tërëmalin; as kopemebagëti të imëta të trashëpërrethkëtijmali”. 4Kështu
Moisiu preu dy pllaka guri, si të parat; u ngrit herët në mëngjes dhe u ngjit
në malin Sinai ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti, dhe mori në dorë të dyja
pllakat prej guri. 5 Atëherë Zoti zbriti në renë dhe u ndal aty pranë tij, dhe
shpalli emrin e Zotit. 6 Dhe Zoti kaloi pranë tij dhe thirri: “Zoti, Perëndia i
përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhembshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur
në mirësi dhe në besnikëri, 7 që përdor mëshirën për mijëra njerëz, që fal
padrejtësinë, shkeljet dhemëkatinpornuke lë të pandëshkuar fajtorin, dheqë
viziton padrejtësinë e etërve mbi bijtë dhe mbi bijtë e bijve deri në brezin e
tretë dhe të katërt”. 8DheMoisiu nxitoi të përkulet deri në tokë, dhe adhuroi.
9 Pastaj tha: “O Perëndi, në rast se kam gjetur hir në sytë e tu, eja në mes
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nesh, sepse ky është një popull me qafë të fortë; na fal padrejtësinë tonë dhe
mëkatin tonë, dhe na merr si trashëgiminë tënde”. 10 Zoti u përgjigj: “Ja, unë
po bëj një besëlidhje: Do të bëj para gjithë popullit mrekulli, që nuk janë
bërë kurrë mbi të gjithë dheun dhe në asnjë komb tjetër; dhe tërë populli
nëmes të të cilit 11Kqyr atë që po të urdhëroj sot: Ja unë do t’i dëboj para teje
Amorejtë,Kananejtë,Hitejtë, Perezejtë,Hivejtë dhe Jebusejtë. 12Ruhu se bën
ndonjë aleancë me banorët e vendit në të cilin ke për të vajtur, me qëllim që
tëmos jetënjë grackëpër ty; 13por rrëzoaltarët e tyre, copëto shtyllat e tyre të
shenjta dhe rrëzo shëmbëlltyrat e tyre, 14 (sepse nuk do t’i përulesh një perëndi
tjetër, sepse Zoti, emri i të cilit është “Xhelozi”, është një Perëndi xheloz).
15Mos bëj asnjë aleancë me banorët e vendit sepse, kur ata kurvërohen te
idhujt e tyre dhe ofrojnë fli idhujve të tyre, ndokush prej tyre të fton dhe ti
ha nga flitë e tyre, 16dhemerr nga bijat e tyre për bijtë e tu, dhe vajzat e tyre
të kurvërohen te idhujt e tyre dhe t’i shtyjnë bijtë e tu të kurvërohen te idhujt
e tyre. 17Nukdo të bësh idhullmemetal të shkrirë. 18Do të kremtosh festën e
të ndormeve. Shtatë ditëme radhë do të hash bukë pamaja, ashtu siç të kam
urdhëruar në kohën e caktuar, në muajin e Abibit, sepse në muajin e Abibit
ti ke dalë nga Egjipti. 19Kushdo që çel barkun është imi; është imja çdo pjellë
e parë mashkull të të gjithë bagëtisë sate, qoftë e trashë ose e imët. 20Do të
shpengoshme një qengj pjellën e parëmashkull të gomarit; po të jetë se nuk
do ta shpengosh, do t’i thyesh qafën. Do të shpengosh edhe çdo të parëlindur
të bijve të tu. Asnjeri nuk do të paraqitet para meje duarbosh. 21 Do të
punosh gjashtë ditë; por ditën e shtatë do të pushosh: do të pushosh edhe në
kohën e lërimit dhe të korrjes. 22Do të kremtosh festën e javëve, domethënë,
të prodhimit të parë të korrjes së grurit dhe festën e të vjelave në fund të
vitit. 23 Tri herë në vit do të paraqitet çdo mashkull i juaj para Perëndisë,
Zotit, Perëndisë të Izraelit. 24 Sepse unë do të dëboj kombe para teje dhe do
të zgjeroj kufijtë e tu, dhe askush nuk do të dëshirojë vendin tënd, kur do të
ngjitesh tri herë në vit, për të dalë përpara Zotit, Perëndisë tënd. 25Nuk do të
ofroshme bukë tëmbrujtur gjakun e viktimës së flijuar përmua; flia e festës
së Pashkës nuk do të lihet deri në mëngjes. 26Do të çosh në shtëpinë e Zotit,
Perëndisë tënd, prodhimet e para të fryteve të tokës sate. Nuk do ta gatuash
kecin në qumështin e nënës së tij”. 27Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Shkruaji këto
fjalë, sepse mbi bazën e këtyre fjalëve kam përfunduar një aleancë me ty dhe
me Izraelin”. 28Kështu Moisiu mbeti aty me Zotin dyzet ditë dhe dyzet net;
nuk hëngri bukë as piu ujë. Dhe Zoti shkroi mbi pllakat fjalët e besëlidhjes,
dhjetë urdhërimet. 29 Por Moisiu, kur zbriti nga mali i Sinait (duke zbritur
ngamali Moisiu kishte në dorë dy pllakat e dëshmisë), nuk e dinte që lëkura e
fytyrës së tij qe bërë rrëzëllyese, sepse kishte qenë të flisteme Zotin. 30Kështu,
kur Aaroni dhe tërë bijtë e Izraelit panë Moisiun, ja, që lëkura e fytyrës së tij
ishte rrëzëllyese dhe ata kishin frikë t’i afroheshin atij. 31 Por Moisiu i thirri
dhe Aaroni dhe tërë krerët e asamblesë u rikthyen tek ai, dhe Moisiu u foli
atyre. 32Pastaj, tërëbijtë e Izraelit u afruan, dheai i urdhëroi të bënin të gjitha
ato që Zoti i kishte thënë në malin Sinai. 33Mbasi Moisiu mbaroi së foluri
me ta, vuri një vel mbi fytyrën e tij. 34 Por kur Moisiu hynte përpara Zotit
për të biseduar me atë, hiqte velin deri sa të dilte jashtë; duke dalë jashtë, u
tregonte bijve të Izraelit ato që e kishin urdhëruar të bënte. 35Bijtë e Izraelit,
duke parë fytyrën e Moisiut, shihnin se lëkura e tij rrëzëllente; pastaj Moisiu
vinte përsëri velin mbi fytyrën e tij, deri sa hynte të fliste me Zotin.
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35
1 Moisiu thirri asamblenë e bijve të Izraelit dhe u tha atyre: “Këto janë

gjërat që Zoti më ka urdhëruar të bëj. 2 Do të punohet gjashtë ditë, por
dita e shtatë do të jetë për ju një ditë e shenjtë, një e shtunë pushimi, e
shenjtëruar ndaj Zotit. Kushdo që bën ndonjë punë atë ditë do të dënohet
me vdekje. 3 Nuk do të ndizni zjarr në asnjë prej banesave tuaja ditën e
shtunë”. 4 Pastaj Moisiu i foli tërë asamblesë së bijve të Izraelit dhe tha:
“Kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar, duke thënë: 5 “Merrni ndërmjet jush një
ofertë për Zotin; kushdo që ka zemër bujare do t’i çojë një ofertë Zotit: ar,
argjend dhe bronz, 6 stofa ngjyrë vjollce, të purpurta ose flakë të kuqe, li të
hollë dhe lesh dhie, 7 lëkura dashi të ngjyera në të kuq, lëkura baldose dhe
dru të akacies, 8 vaj për ndriçim të shandanit dhe aroma për vajin e vajosjes
dhe për temjanin aromatik, 9 gurë oniksi dhe gurë për t’u ngallmuar mbi
efodin dhe pektoralin. 10Kushdo ndërmjet jush që është i aftë, le të vijë dhe
të bëjë tërë ato gjëra që Zoti ka urdhëruar: 11 tabernakullin, çadrën e tij dhe
mbulesën, kapëset,dërrasat, traversat, shtyllat dhebazat e tij, 12arkën, shtizat
e saj, pajtuesin dhe velin e mbulesës së arkës, 13 tryezën dhe shtizat e saj,
tërë veglat e saj dhe bukën e paraqitjes; 14 shandanin për dritë dhe veglat
e tij, llambat e tij dhe vajin për ndriçim të shandanit; 15 altarin e temjanit
dhe shtizat e tij, vajin e vajosjes, temjanin aromatik dhe perden e hyrjes në
tabernakull, 16 altarin e olokausteve me grilën e tij prej bronzi, shtizat dhe
tërë veglat e tij, legenin dhe bazën e tij, 17 perdet e oborrit, shtyllat e tij dhe
bazat e tyre, dhe perdja e hyrjes në oborr; 18kunjat e tabernakullit, kunjat e
oborrit dhe litarët e tyre; 19 rrobat e punuara hollë për të bërë shërbimin në
vendin e shenjtë, rrobat e shenjta për priftin Aaron dhe rrobat e bijve të tij
që të shërbejnë si priftërinj””. 20Atëherë gjithë asambleja e bijve të Izraelit u
largua nga prania e Moisiut. 21Kështu tërë ata që ishin të shtyrë nga zemra
e tyre dhe tërë ata që ishin të shtyrë nga fryma e tyre, erdhën për t’i sjellë
ofertën e tyre Zotit për veprën e çadrës së mbledhjes, për të gjitha shërbimet
e tij dhe për rrobat e shenjta. 22 Erdhën burra dhe gra, ata që kishin zemër
bujare, dhe sollën me vete kapëse, vathë, unaza me vulë dhe byzylykë, lloj
lloj xhevahiresh prej ari; gjithkush i solli ndonjë ofertë prej ari Zotit. 23Dhe
të gjithë ata që kishin stofa ngjyrë vjollce, të purpurt, flakë të kuqe, ose li të
hollë, apo lesh dhie, ose lëkura dashi me ngjyrë të kuqe, ose lëkurë baldose,
i sollën. 24Kushdo që mund të bënte një ofertë prej argjendi o prej bronzi, e
solli ofertën e shenjtëruar për Zotin; dhe kushdo që kishte dru prej akacieje
për ndonjë punë të caktuar për shërbimin, e solli. 25 Të gjitha gratë e zonja
torënme duart e tyre dhe prunë fillin ngjyrë vjollcë, të purpurt dhe flakë të
kuqe, si dhe li të hollë. 26Dhe të gjitha gratë që ishin të shtyra nga zemra e
tyre dhe kishin zhdërvjelltësi, torën lesh dhie. 27Krerët e popullit sollën gurë
oniksi dhe gurë për t’u ngallmuar në efodin dhe në pektoralin, 28aroma dhe
vaj për ndriçim të shandanit, vaj për vajosjen dhe për temjanin aromatik.
29 Të gjithë bijtë e Izraelit, burra e gra, që ishin të shtyrë nga zemra për t’i
çuar diçka për tërë veprën që Zoti kishte urdhëruar të bëninmeanë tëMoisiut,
i çuan Zotit oferta vullnetare. 30Moisiu u tha bijve të Izraelit: “Shikoni, Zoti
i thirri me emër Betsaleelin, birin e Urit, birin e Hurit, nga fisi i Judës, 31dhe
embushime Frymën e Perëndisë,me dituri, me zgjuarsi, me njohuri dheme
gjithfarë aftësish, 32 që të mund të krijojë vizatime artistike, të punojë arin,
argjendin dhe bronzin, 33 të gdhendë gurë për t’u ngallmuar, për të punuar
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drurin dhe për të kryer çdo lloj punimi artistik. 34 I ka shtënë gjithashtu në
zemër aftësinë për të mësuar të tjerët, atij dhe Oholiabit, birit të Ahisamakut,
nga fisi i Danve. 35 I mbushi me diturinë e zemrës për të kryer gjithfarë
punimesh të gdhendësit, të vizatuesit, të qëndistarit dhe të endësit, në ngjyrë
vjollce, të purpurt, flakë të kuqe, dhe prej liri të hollë, i aftë për të kryer çdo
lloj punimi dhe për të krijuar vizatime artistike.

36
1 Tani Betsaleeli dhe Oholiabi si dhe të gjithë njerëzit e aftë, të cilët Zoti i

ka pajisurme dituri dhe zgjuarsi për të kryer të gjitha punimet për shërbimin
e shenjtërores, kanë për të vepruar sipas urdhrave të Zotit”. 2Moisiu thirri,
pra, Betsaleelin dhe Oholiabin dhe të gjithë njerëzit e urtë nga zemra, të
cilët shtyheshin nga zemra për t’i hyrë punës dhe për ta kryer atë. 3Dhe ata
morënngaMoisiu të gjitha ofertat e sjella nga bijtë e Izraelit përpunimet për
ndërtimin e shenjtërores dhe kryerjen e tyre. Por çdo mëngjes bijtë e Izraelit
vazhdonin t’i sillnin Moisiut oferta vullnetare. 4 Atëherë të gjithë njerëzit
e aftë që kryenin punime të çfarëdo lloji në shenjtërore, duke lënë secili
punën që bënte, erdhën 5 dhe i folën Moisiut, duke thënë: “Populli po sjell
shumëmë tepërnga sa nevojitet për të kryer punimet që Zoti ka urdhëruar të
bëhen”. 6AtëherëMoisiu dhakëtëurdhërqëu shpall nëpërkamp, duke thënë:
“Asnjë burrë dhe asnjë grua të mos bëjë më ndonjë ofertë për shenjtëroren”.
Kështue ndaluan popullin të sillte tjetërmaterial. 7Sepsemateriali që kishin
mjaftonte për të gjitha punimet që kishin për të bërë,madje tepronte. 8Tërë
njerëzit e aftë, midis atyre që punonin për ndërtimin e tabernakullit, bënë
dhjetë pëlhura prej liri të hollë të përdredhur dhe me fill ngjyrë vjollce, të
purpurt dhe flakë të kuqe; ai i bërime kerubinë të punuar artistikisht. 9Çdo
pëlhurë kishte një gjatësi dhe një gjerësi prej katër kubitësh; të gjitha pëlhurat
kishin të njëjtën masë. 10 Ai bashkoi pesë pëlhura, dhe bashkoi gjithashtu
pesë pëlhurat e tjera. 11 Dhe bëri sythe ngjyrë vjollce mbi buzën e pëlhurës
së jashtme të serisë së parë të pëlhurave; bëri të njëjtën gjë në buzën e pëlhurës
së jashtme të serisë së dytë. 12 Ai bëri pesëdhjetë sythe mbi pëlhurën e parë
dhe bëri gjithashtu pesëdhjetë sythembi buzën e pëlhurës së jashtme të serisë
së dytë; sythet korrespondonin njëri me tjetrin. 13Dhe bëri edhe pesëdhjetë
kapëse ari dhe bashkoi pëlhurat njërënme tjetrënme anë të kapëseve; kështu
tabernakulli përbënte një të tërë. 14 Ai bëri gjithashtu pëlhura me leshin e
dhive, që të shërbenin si çadra mbi tabernakullin; ai bëri njëmbëdhjetë nga
këto pëlhura. 15 Çdo pëlhurë kishte një gjatësi prej tridhjetë kubitësh, dhe një
gjerësi prej katër kubitësh; të njëmbëdhjetë pëlhurat kishin të njëjtën masë.
16 Ai bashkoi pesë pëlhura nga njëra anë dhe gjashtë pëlhura nga ana tjetër.
17Bëri gjithashtupesëdhjetë sythembibuzën epëlhurës së jashtme të serisë së
parë tëpëlhuravedhepesëdhjetë sythembibuzëneperdes së jashtme të serisë
së dytë. 18Dhe bëri pesëdhjetë kapëse prej bronzi për ta bashkuar çadrën,me
qëllim që të përbënte një të tërë. 19 Bëri gjithashtu për çadrën një mbulesë
me lëkura dashi të ngjyera me të kuq, dhe mbi të një mbulesë me lëkura
baldosash. 20 Pastaj bëri për tabernakullin dërrasat prej druri të akacies, të
vendosuramë këmbë. 21Gjatësia e një dërrase ishte dhjetë kubitë dhe gjerësia
e saj një kubit e gjysmë. 22Çdodërrasë kishte dy kllapa për të bashkuar njërën
dërrasë me tjetrën; kështu ai veproi për të gjitha dërrasat e tabernakullit.
23 Pastaj ai bëri dërrasat për tabernakullin: njëzet dërrasa për krahun jugor;
24 dhe bëri dyzet baza prej argjendi nën njëzet dërrasat: dy baza poshtë çdo
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dërrase për të dy kllapat e veta. 25 Dhe për anën e dytë të tabernakullit,
anën veriore, ai bëri njëzet dërrasa, 26me dyzet bazat e tyre prej argjendi, dy
baza nën çdo dërrasë. 27 Për pjesën e pasme të tabernakullit, në drejtim të
perëndimit,aibërigjashtëdërrasa. 28Bërigjithashtudydërrasapër tëdyqoshet
e pasme të tabernakullit. 29 Këto çiftoheshin poshtë dhe ishin bashkuar lart
menjëunazë. Kështuveproipër tëdydërrasat,qëndodheshinnë tëdyqoshet.
30 Kishte, pra, tetë dërrasa me bazat e tyre prej argjendi: gjashtëmbëdhjetë
baza, dy baza nën çdo dërrasë. 31 Bëri gjithashtu disa traversa prej druri të
akacies: pesë për dërrasat e njërit krah të tabernakullit, 32 pesë traversa për
dërrasatekrahut tjetër të tabernakullit, dhepesë traversapërdërrasatepjesës
së pasme të tabernakullit, në perëndim. 33Pastaj bëriqë traversa e qendrës të
kalonte nëmes të dërrasave, nga njëra anë në tjetrën. 34 I veshi pastaj dërrasat
mear dhe i bëri prej ari unazat e tyre nga do të kalonin traversat, dhe i veshi
me ar traversat. 35 Bëri gjithashtu velin me fill ngjyrë vjollce, të purpurt
dhe flakë të kuqe, dhe me li të hollë të përdredhur me kerubinë të punuar
artistikisht; 36 Bëri për të katër shtylla prej druri të akacies me grremçat e
tyre prej ari; dhe shkriu për shtyllat katër baza prej argjendi. 37 Dhe bëri
për hyrjen e çadrës një perde prej filli ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të
kuqe, dhe prej liri të hollë të përdredhur, shkurt puna e një qëndistari. 38Bëri
gjithashtu pesë shtyllat e saj së bashku me grremçat e tyre i veshi me ar
kapitelet dhe dërrasat e tyre; por pesë bazat e tyre ishin prej bronzi.

37
1Pastaj Betsaleeli bëriarkënprej druri të akacies, ajo ishte e gjatëdykubitë

e gjysmë, e gjerë një kubit dhe e lartë një kubit e gjysmë. 2E veshi me ar safi
nga brenda dhe nga jashtë, dhe i bëri një kurorë që i vinte rrotull. 3 Shkriu
për këtë qëllim katër unaza prej ari dhe i vuri në katër këmbët e saj: dy unaza
nga njëra anë dhe dy unaza nga ana tjetër. 4 Bëri edhe disa shtiza me dru
akacieje dhe i veshi me ar. 5 Pastaj i kaloi shtizat nëpër unazat, që ishin
anëve të arkës dhe që shërbenin për ta mbartur atë. 6 Bëri edhe një pajtues
prej ari safi, të gjatë dy kubitë e gjysmë dhe të gjerë një kubit e gjysmë. 7Bëri
edhe dy kerubinë prej ari; këto u punuanme çekiç në të dy skajet e pajtuesit:
8një kerubin në njërin skaj dhe një kerubin në skajin tjetër; kerubinët i bëri
njëshme pajtuesin në të dy skajet e tij. 9Kerubinët i kishin krahët e hapura
lart, nëmënyrë që tëmbulonin pajtuesinme krahët e tyre; ishin kthyer njëri
ndaj tjetrit, ndërsa fytyrat e kerubinëve ishin kthyer nga pajtuesi. 10 Bëri
edhe tryezën me dru të akacies me gjatësi dy kubitë, gjerësi një kubit dhe
një lartësi një kubit e gjysmë. 11 E veshi me ar safi dhe i bëri rreth e rrotull
një kurorë prej ari. 12Dhe i bëri rreth e qark një buzë të lartë sa pëllëmba e
dorës dhe rreth e rrotull kësaj buze bëri një kurorë prej ari. 13Dhe për këtë
qëllim derdhi katër unaza ari dhe i vuri unazat në të katër qoshet, që janë
në katër këmbët e tryezës. 14 Unazat ishin afër buzës për të kaluar nëpër to
shtizat e caktuara për të mbartur tryezën. 15 I bëri shtizat me dru të akacies
dhe i veshi me ar; ato do të shërbenin për ta mbartur tryezën. 16 I bëri edhe
orenditë që do të viheshin mbi tryezë prej ari safi: pjatat e tij, gotat e tij,
filxhanët e tij, kupat e tij me të cilët bëhen libacionet. 17 Edhe shandanin e
bëri me ar safi; e punuan me çekiç; këmba, trungu, kupat, mollët dhe lulet e
tij përbënin të gjitha një tërësi të vetme. 18Nga anët e tij dilnin gjashtë krahë:
tre krahë të shandanit nga një anë dhe tre krahë të shandanit nga ana tjetër;
19mbi njërin krah kishte tri kupa në formë bajameje, me një mollë dhe një
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lule; në krahun tjetër tri kupanë formë të bajamesmenjëmollë dhe një lule.
E njëjta gjë ndodhte për të gjashtë krahët që dilnin nga shandani. 20Dhe në
trungun e shandanit kishte katër kupa në formë të bajames, me mollët dhe
lulet e tyre. 21Kishte një mollë poshtë dy krahëve të para që dilnin prej tij,
një mollë poshtë dy krahëve të tjerë që dilnin prej tij, dhe një mollë poshtë
dy krahëve të fundit që dilnin prej tij; kështu ishte për të gjashtë krahët që
dilnin nga shandani. 22 Këto mollë dhe këto krahë përbënin një të tërë të
vetme me shandanin; gjithçka ishte prej ari safi të punuar me çekiç. 23 Ai i
bëri gjithashtu shtatë llambat e tij, zbrazësit dhe mbajtësit e tyre, me ar safi.
24Për të bërë shandanindhe të gjithapjesët e tij përdorinjë talent ari të pastër.
25Pastaj bëri altarin e temjanit me dru të akacies; ishte i gjatë një kubit dhe i
gjerë një kubit; ishte katror dhe kishte një lartësi prej dy kubitësh; brirët e tij
përbëninnjë të tërë të vetmeme të. 26Eveshimear safi: pjesën e tij të sipërme,
anët e tij rreth e qark dhe brirët e tij; dhe i bëri rreth e rrotull një kurorë prej
ari. 27 I bëri edhe dy unaza ari, nën kurorë, në të dy krahët e tij; i vuri në
të dy krahët për të kaluar shtizat. Këto shtiza shërbenin për ta mbartur atë.
28Dhe i bëri shtizat prej druri të akacies dhe i veshi me ar. 29 Pastaj përgatiti
vajin e shenjtë për vajosjen dhe temjanin aromatik, të pastër, simbas artit të
parfumierit.

38
1Pastaj bëri altarin e olokausteve prej druri të akacies, i gjatë pesë kubitë

dhe i gjerë po pesë kubitë; ishte katror dhe i lartë tre kubitë. 2Në të katër
qoshet e tij bëridisa brirë, që përbëninnjë të tërëme të, dhe e veshimebronz.
3Bëri gjithashtu të gjitha përdorëset e altarit: enët për hirin, lopatat e vogla,
legenat, mashat dhe mangallet; të gjitha veglat e tij i bëri prej bronzi. 4Dhe
bëri për altarin një grilë prej bronzi në formën e një rrjete nën kornizën,
në pjesën e poshtme në mënyrë që rrjeta të ndodhej në gjysmën e lartësisë
së altarit. 5 Derdhi katër unaza për të katër cepat e grilës prej bronzi, me
qëllim që të kalonin shtizat. 6 Pastaj i bëri shtizat prej druri të akacies dhe
i veshi me bronz. 7 Pas kësaj i kaloi shtizat nëpër unazat që ndodheshin
anëve të altarit, me të cilat do të mbartej: e ndërtoi me dërrasa dhe bosh
nga brenda. 8 Pastaj bëri legenin prej bronzi dhe bazën e tij prej bronzi,
duke përdorur pasqyrat e grave që vinin për të bërë shërbime në hyrje të
çadrës së mbledhjes. 9 Pastaj bëri oborrin: nga ana e Negevit, në drejtim të
jugut, perdet e oborrit ishin prej liri të hollë të përdredhur dhe me një gjatësi
prej njëqind kubitësh, 10 dhe kishin njëzet shtyllat e tyre dhe njëzet bazat e
tyre prej bronzi; grremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi.
11Në krahun verior kishte njëqind kubitë perdeme njëzet shtyllat e tyre dhe
njëzet bazat e tyre prej bronzi; grremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin
prej argjendi. 12 Në krahun perëndimor kishte pesëdhjetë kubitë perde me
dhjetë shtyllat dhe dhjetë bazat e tyre; grremçat e shtyllave dhe shtizat e
tyre ishinprej argjendi. 13Përpara,ngaanae lindjes, kishte pesëdhjetëkubitë:
14nga njëri krah kishte pesëdhjetë kubitë perde, me tri shtyllat dhe tri bazat
e tyre; 15 dhe nga ana tjetër (si këtej ashtu dhe matanë portës së hyrjes në
oborr) kishte pesëmbëdhjetë kubitë perde,me tri shtyllat dhe tri bazat e tyre.
16 Të gjitha perdet rreth oborrit ishin prej liri të hollë të përdredhur; 17 bazat
e shtyllave ishin prej bronzi, grremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin
prej argjendi, kapitelet e shtyllave ishin të veshurame argjend dhe të gjitha
shtyllat eoborrit ishin të lidhuramedisa shtizaargjendi. 18Perdjapërhyrjen
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në oborr ishte e qëndisur, me fill ngjyrë vjollce, të purpurt dhe të kuq të
ndezur, dhe me li të përdredhur; kishte një gjatësi prej njëzet kubitësh, një
lartësi prej pesë kubitësh, dhe korrespondonteme perdet e oborrit. 19Kishte
katër shtylla me katër bazat e tyre prej bronzi; grremçat e tyre ishin prej
argjendi dhe kapitelet e tyre dhe shtizat e tyre ishin të veshura me argjend.
20Tëgjithakunjat e tabernakullit dhe të rrethojës sëoborrit ishinprejbronzi.
21 Kjo është lista e sendeve të tabernakullit, të tabernakullit të dëshmisë, që
u renditën me urdhër të Moisiut, për shërbimin e Levitëve, nën drejtimin e
Ithamarit, birit të priftit Aaron. 22 Betsaleeli, bir i Urit, bir i Hurit, nga fisi i
Judës, bëri të gjitha ato që i kishte urdhëruar Zoti Moisiut, 23 duke pasur me
vete Oholiabin, birin e Ahisamakut, nga fisi i Danit, gdhendës, vizatues dhe
qëndistar i stofave ngjyrë vjollcë, të purpurta, të kuqe të ndezur dhe prej liri
të hollë. 24 Gjithë ari i përdorur për të gjitha punimet për vendin e shenjtë,
domethënë ari i ofertave, qe njëzet e nëntë talente dhe shtatëqind e tridhjetë
sikla, simbas siklit të shenjtërores. 25 Dhe argjendi, që u mblodh me rastin
e regjistrimit të asamblesë, ishte njëqind talente dhe një mijë e shtatëqind e
shtatëdhjetë e pesë sikla, simbas siklit të shenjtërores: 26një beka për frymë,
(domethënë një gjysmë sikli, simbas siklit të shenjtërores), për çdo burrë që
e kapte regjistrimi, nga mosha njëzet vjeç e lart, pra, gjashtëqind e tre mijë
e pesëqind e pesëdhjetë burra. 27Njëqind talentet prej argjendi shërbyen për
të shkrirë bazat e shenjtërores dhe bazat e velit: njëqind baza për njëqind
talentet, një talent për bazë. 28Dhe me një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e
pesë sikla ai bëri grremçatpër shtyllat, i veshi kapitelet e tyre dhe bëri shtizat
për shtyllat. 29Bronzi i ofertave arrinte në shtatëdhjetë talente dhe dymijë e
katërqind sikla. 30Dhe me këtë ai bëri bazat e hyrjes së çadrës së mbledhjes,
altarin prej bronzi dhe me grilën e tij dhe me të gjitha orenditë e altarit,
31 bazat e oborrit, bazat e hyrjes në oborr, të gjithë kunjat e tabernakullit
dhe të gjithë kunjat e rrethimit të oborrit.

39
1 Pastaj me stofa ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të kuqe, bëri rroba

të punuara mirë për të shërbyer në shenjtërore, dhe bënë rrobat e shenjta
për Aaronin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 2 Ai bëri efodin
prej ari e me fill ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të kuqe, dhe me li të
hollë të përdredhur. 3 Dhe e rrahën arin në peta dhe e prenë në fije, për ta
endur në stofën ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të kuqe dhe në lirin e
hollë të përdredhur: puna e një artizani të shkathët. 4 I bënë edhe supore
të bashkuara; kështu efodi mbahej tok në të dy skajet e tij. 5 Dhe brezi i
punuar artistikisht që ishte mbi efodin për ta lidhur kishte po atë përgatitje:
me ar, me fije, ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të kuqe, dhe me li të hollë
të përdredhur, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 6 Pastaj u punuan
gurët e oniksit, që u ngallmuan në rrathë ari, dhe që u gdhendën, ashtu siç
gdhenden vulat e vogla, me emrat e bijve të Izraelit. 7 Ai pastaj i vuri mbi
suporet e efodit, si gurë për të përkujtuar bijtë e Izraelit ashtu siç e kishte
urdhëruar Zoti Moisiun. 8 Pastaj ai bëri pektoralin e punuar artistikisht,
ashtu si puna e efodit: me ar, me fill ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të
kuqe, si dhe me li të hollë të përdredhur. 9 Pektorali kishte formë katrore; e
bënë të palosur më dysh, të gjatë sa pëllëmba dhe të gjerë po aq, kur ishte i
palosur më dysh. 10Dhe u ngallmuan katër radhë gurësh; në radhën e parë:
një sardon, një topazdhenjë smerald; 11në radhën edytë: një rubin, një safir
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dhe një diamant; 12 në radhën e tretë: një hiacint, një agat dhe një ametist;
13 në radhën e katërt: një grizolit, një oniks dhe një diaspër. Këta gurë ishin
futur në rrathët e tyre prej ari. 14Gurët u korrespondonin emrave të bijve
të Izraelit: dymbëdhjetë, simbas emrave të tyre të gdhendur si vula, secili
me emrin e njërit nga dymbëdhjetë fiset. 15Mbi pektoralin bënë gjithashtu
zinxhirë prej ari safi, të lidhur si kordonë. 16Bënë edhe dy rrathë të artë dhe
dy unaza të arta, dhe i vunë dy unazat në dy skajet e pektoralit. 17 Pastaj i
fiksuan të dy kordonët e artë mbi të dy unazat, në skajet e pektoralit; 18pas
kësaj fiksuan dy majat e dy kordonëve në të dy rrathët dhe i vendosën mbi
dy suporet e efodit, në pjesën e përparme të tij. 19 Bënë gjithashtu dy unaza
ari dhe i vunë në dy skajet e pektoralit, në buzën e tij, që ndodhet në pjesën
e brendshme të efodit. 20 Bënë gjithashtu dy unaza të tjera ari dhe i vunë
mbi dy suporet e efodit poshtë, nga përpara, pranë pikës së bashkimit, mbi
brezin epunuar artistikisht të efodit. 21Pastaj i lidhënunazat e pektoralitme
unazat e efodit me një kordon ngjyrë vjollce, me qëllim që pektorali të rrinte
mbi brezin e punuar artistikisht të efodit, dhe të mos shkëputej prej këtij të
fundit, ashtu si ekishteurdhëruarZotiMoisiun. 22Aibërigjithashtumantelin
e efodit, i tëri ngjyrë vjollce, një punim prej endësi. 23 Në mes të mantelit
kishtenjëhapje, për të futurkokën; rretheqarkhapjeskishtenjëbuzë stofi të
punuar, ashtu si hapja e një parzmoreje, me qëllim që tëmos shqyhej. 24Mbi
buzën e mantelit bënë disa shegë në ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të
kuqe, me fill të përdredhur. 25Dhe bënë disa zile prej ari të pastër; dhe i vunë
në mes të shegëve në buzën e mantelit, rreth e qark shegëve; 26 një zile dhe
një shegë, një zile dhe një shegë, rreth e përqark,mbi buzën emantelit, për të
bërë shërbimin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 27 Ata bënë edhe
tunikat prej liri të hollë; një punë prej endësi, për Aaronin dhe bijtë e tij,
28 çallma prej liri të hollë, zbukurimin e mbulesave të kokës prej liri të hollë
dhe pantallonat prej liri të hollë të përdredhur, 29dhe brezin prej liri të hollë
të përdredhur, në ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të kuqe, një punë prej
qëndistari, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 30 Pastaj bënë pllakën e
diademës së shenjtë prej ari safi dhe gdhendënmbi të si mbi një vulë fjalët:
SHENJTÉRI ZOTIT. 31 Dhe mbërthyen në të një kordele ngjyrë vjollce për ta
lidhur në majë të çallmës, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 32Kështu
përfundoi tërë puna e tabernakullit dhe e çadrës së mbledhjes. Bijtë e Izraelit
vepruan sipas të gjitha urdhrave që Zoti i kishte dhënëMoisiut; ata vepruan
në këtë mënyrë. 33Pastaj i çuanMoisiut tabernakullin, çadrën dhe tërë veglat
e saj, kapëset, dërrasat, traversat, shtyllat dhe bazat e tyre, 34mbulesën me
lëkura dashi të ngjyera në të kuq, mbulesën me lëkura baldose dhe velin e
perdes, 35 arkën e dëshmisë me shtizat e saj dhe pajtuesin, 36 tryezën me të
gjitha veglat e saj dhebukën eparaqitjes, 37shandani prej ari safime llambat
e tij (llambat e vendosura në rregull), të gjitha orenditë e tij dhe vajin për
dritën e shandanit, 38altarin prej ari, vajin e vajosjes, temjanin e parfumuar
dhe perden për hyrjen e çadrës, 39altarin prej bronzi, grilën e tij prej bronzi,
shtizat e tij dhe të gjitha veglat e tij, legeninmebazën e tij, 40perdet e oborrit,
shtyllat e tij me gjithë bazat, perden për hyrjen e oborrit, kordonët e oborrit,
kunjat e tij dhe të gjitha veglat për shërbimin e tabernakullit, për çadrën e
mbledhjes, 41 rrobat e punuara mirë për të shërbyer në shenjtërore, rrobat
e shenjta për priftin Aaron dhe rrobat e bijve të tij për të shërbyer si priftërinj.
42Bijtë e Izraelit e kryen tërë punën, sipas të gjitha porosive që Zoti i kishte
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dhënë Moisiut. 43Moisiu, pra, shqyrtoi tërë punën; dhe ja, ata e kishin kryer
simbas urdhrave të Zotit; ata e kishin bërë kështu. KështuMoisiu i bekoi.

40
1 Pastaj Zoti i foli Moisiut, duke thënë: 2 “Ditën e parë të muajit të parë do

të ngresh tabernakullin, çadrën e mbledhjes. 3 Do të vendosësh atje arkën
e dëshmisë dhe do ta fshehësh arkën me një vel. 4 Do të sjellësh brenda
tryezën dhe do të vendosëshmbi të gjërat që duhen; do të sjellësh gjithashtu
shandanin dhe do të ndezësh llambat e tij. 5Do të vendosësh altarin e artë
për temjanin përpara arkës së dëshmisë, dhe do të vësh perden në hyrje të
tabernakullit. 6Do ta vësh altarin e olokausteve para hyrjes së tabernakullit,
të çadrës së mbledhjes. 7Do ta vendosësh legenin midis çadrës së mbledhjes
dhe altarit dhe do të vësh ujë në të. 8Do t’i vendosësh perdet e oborrit rreth e
qark dhe do të vësh një perde në hyrje të oborrit. 9Pastaj do tëmarrësh vajin
e vajosjes dhe do të vajosh tabernakullin dhe tërë gjërat që ndodhen aty, dhe
do ta shenjtërosh me të gjitha veglat e tij; dhe do të jetë i shenjtë. 10 Do të
vajosh altarin e olokausteve dhe tërë orenditë e tij; do të shenjtërosh kështu
altarin dhe altari do të jetë shumë i shenjtë. 11Do të vajosh edhe legeninme
të gjithë bazën e tij dhe do ta shenjtërosh. 12Pastaj do të afrosh Aaronin dhe
bijtë e tij nëhyrje të çadrës sëmbledhjesdhedo t’i lashmeujë. 13Dotaveshësh
Aaronin me rrobat e shenjta, do ta vajosh dhe do ta shenjtërosh, që të më
shërbejë si prift. 14Do të afrosh edhe bijtë e tij dhe do t’i veshëshme tunika,
15 do t’i vajosh ashtu si do të kesh vajuar atin e tyre, që të më shërbejnë si
priftërinj; vajisja e tyre do t’u japë priftëri përjetë, brez pas brezi”. 16Moisiu
ashtu veproi; bëri pikërisht të gjitha ato që Zoti i kishte urdhëruar. 17Kështu
ditën e parë tëmuajit të parë të vitit të dytë, undërtua tabernakulli. 18Moisiu
e ngriti tabernakullin, hodhi bazat e tij, sistemoi dërrasat e tij, i vuri traversat
e tij dhe ngriti shtyllat e tij. 19Mbi tabernakullin shtriu perden dhembi këtë
vendosimbulesëneçadrës,ashtu siç ekishteurdhëruarZotiMoisiun. 20Pastaj
mori dëshminë dhe e vendosi brenda arkës, u vuri shtizat unazave të arkës,
dhe e vuri pajtuesin mbi arkë; 21 e çoi arkën në tabernakull, e vari velin e
perdes dhe kështu fshehu arkën e dëshmisë, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti
Moisiun. 22 Vendosi gjithashtu tryezën në çadrën e mbledhjes, në krahun
verior të tabernakullit, jashtë velit. 23Vendosi sipërmerregull bukënpërpara
Zotit, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 24 Pastaj vuri shandanin në
çadrën e mbledhjes, përballë tryezës, nga ana jugore e tabernakullit; 25 dhe
ndezi llambat përparaZotit, ashtu si e kishte urdhëruarZotiMoisiun. 26Pastaj
vuri altarin e artë në çadrën e mbledhjes, përpara velit, 27 dhe mbi të dogji
temjanin e parfumuar, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 28 Vuri
gjithashtu perden në hyrje të tabernakullit. 29 Pastaj vendosi altarin e
olokaustevenëhyrje të tabernakullit, të çadrës sëmbledhjes, dhembi të ofroi
olokaustin dhe blatimin, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 30 Pastaj
vuri legeninmidis çadrës sëmbledhjesdhealtarit dheembushimeujëpër t’u
larë. 31Dheme këtë ujë,Moisiu, Aaroni dhe bijtë e tij lanë duart dhe këmbët;
32kur hynin në çadrën embledhjes dhe kur i afroheshin altarit, ata laheshin,
ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 33Ndërtoi gjithashtu oborrin rreth
tabernakullit dhe altarit dhe vuri perden në hyrje të oborrit. KështuMoisiu
e përfundoi punën e tij. 34 Atëherë reja e mbuloi çadrën e mbledhjes dhe
lavdia e Zotit e mbushi tabernakullin. 35Dhe Moisiu nuk mundi të hyjë në
çadrën e mbledhjes, sepse reja e kishte mbuluar nga sipër dhe lavdia e Zotit



Eksodi 40:36 99 Eksodi 40:38

mbushte tabernakullin. 36 Në të tëra zhvendosjet e tyre, kur reja ngrihej
mbi tabernakullin, bijtë e Izraelit niseshin; 37por në rast se reja nuk ngrihej,
nuk niseshin deri ditën që ajo të ngrihej. 38 Sepse reja e Zotit qëndrontembi
tabernakullin gjatë ditës, dhe natën mbi të qëndronte një zjarr, para syve të
të gjithë shtëpisë së Izraelit, gjatë gjithë zhvendosjeve së tyre.?
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Levitiku
1 Zoti thirri Moisiun dhe i foli nga çadra e mbledhjes, duke thënë: 2 “Folu

bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur dikush nga ju sjell një ofertë për Zotin,
sillni si fli tuajën një kafshë të marrë nga kopeja e bagëtisë së trashë ose të
imët. 3Në rast se oferta e tij është një olokaust i një koke bagëtie nga kopeja,
le të ofrojë një mashkull pa të meta; ta çojë në hyrjen e çadrës së mbledhjes
me vullnetin e tij përpara Zotit. 4 Do të vërë pastaj dorën e tij mbi kokën e
olokaustit, qëdo tëpranohetnëvend të tij, për të shlyerdëniminnëvend të tij.
5Pastaj do të therë demin e vogël para Zotit; dhe priftërinjtë, bijtë e Aaronit,
do të sjellin gjakun dhe do ta spërkatin rreth e qark altarit, që ndodhet në
hyrje të çadrës sëmbledhjes; 6do ta rrjepëolokaustindhedo tapresënë copa.
7Dhebijtë epriftitAarondo tëvënëzjarrmbialtardhedo të sistemojnëdrutë
mbi zjarrin. 8Pastaj priftërinjtë, bijtë e Aaronit, do të vendosin copat, kokën
dhe dhjaminmbi drutë e vënambi zjarrin që gjendetmbi altarin; 9por do t’i
lajnë me ujë zorrët dhe këmbët, dhe prifti do të tymosë çdo gjë mbi altar, si
një olokaust, një flijim që është bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin.
10Në qoftë se oferta e tij është një olokaust nga kopeja: dele ose dhi, të ofrojë
një mashkull pa të meta. 11 Do ta therë nga krahu verior i altarit, përpara
Zotit; dhe priftërinjtë, bijtë e Aaronit, do të spërkasin gjakun e tij rreth e qark
altarit. 12Pastaj do ta presë në copa bashkë me kokën dhe dhjamin e tij, dhe
prifti do t’i vërë mbi drutë që ndodhenmbi zjarrin që është mbi altar; 13por
do t’i lajë zorrët dhe këmbëtme ujë, dhe prifti do të paraqesë çdo gjë dhe do
ta tymosë mbi altar. Ky është një olokaust, një flijim i bërë me zjarr me erë
të këndshme për Zotin. 14Në qoftë se ofrimi i tij për Zotin është një olokaust
zogjsh, të sjellë turtuj ose pëllumba të rinj. 15 Prifti do t’i paraqesë në altar,
do t’u këpusë kokën, do t’i tymosë këtombi altar, dhe gjaku i tij do të rrjedhë
mbi një krah të altarit. 16 Pastaj do t’u heqë gushënme gjithë puplat dhe do
t’i hedhë pranë altarit, në drejtim të lindjes, në vendin e hirit. 17Do t’i thyejë
pastaj duke i mbajtur nga krahët, por pa i ndarë në dy pjesë, dhe prifti do t’i
tymosëmbi altar, mbi drutë e vënambi zjarr. Ky është një olokaust, një flijim
i bërëme zjarr me erë të këndshme për Zotin”.

2
1 “Kur dikush i sjell si fli Zotit një blatim, oferta e tij të jetë nga maja

e miellit; le të derdhë vaj mbi të dhe t’i vërë temjan sipër. 2 Do t’ia çojë
priftërinjve, bijve të Aaronit; prifti do tëmarrë prej saj një grushtmajëmielli
dhe vaji me gjithë temjanin dhe do ta tymosë mbi altar si kujtim. Éshtë një
flijim ibërëmezjarrmeerë tëkëndshmepërZotin. 3Ajoqëmbetetngablatimi
do të jetë për Aaronin dhe bijtë e tij; është një gjë shumë e shenjtë e bërë me
zjarr për Zotin. 4Kur çon si fli një blatimushqimesh të pjekura në furrë, do të
jetëmekulaç prejmajemielli, pamaja, të zënamevaj dheme revani pamaja
të lyerme vaj. 5Por në qoftë se ofrimi jote është një blatimushqimi të pjekur
në skarë, do të jetë prej majës sëmiellit të përzierme vaj dhe pamaja. 6Do ta
ndashnë copadhedo të derdhëshvajmbi të; ështënjë blatimushqimor. 7Por
në rast se flija jote është një blatim ushqimi i gatuar në tigan, do të jetë prej
majës së miellit me vaj. 8Do t’i çosh Zotit blatimin ushqimor të përgatiturme
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këto gjëra; do t’i paraqitet priftit, që do ta çojë në altar. 9Prifti do tëmarrë nga
blatimi pjesën që do të shërbejë si kujtim dhe do ta tymosë mbi altar. Éshtë
një flijim i bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin. 10Ajo që mbetet nga
blatimi i ushqimit do të jetë për Aaronin dhe bijtë e tij; është një gjë shumë e
shenjtë ndër flijimet e bërame zjarr për Zotin. 11Çdo blatim ushqimor që do
t’i çoniZotit do të jetë pamaja, sepsenukdo të tymosni asgjë qëpërmbanmaja
ose mjaltë, si flijim që bëhetme zjarr për Zotin. 12Mund t’ia çoni Zotit si një
blatim të prodhimeve të para, por ato nuk do të vihen mbi altarin si oferta
me erë të këndshme. 13 Çdo blatim ushqimor që do të ofrosh, do ta ndreqësh
me kripë; nuk do ta lëshmangut kripën nga blatimet e tua, sipas besëlidhjes
me Perëndinë. Mbi të gjitha ofertat e tua do të ofrosh kripë. 14Në rast se i
ofron Zotit një blatim ushqimesh nga prodhimet e tua të para, do të ofrosh
si blatim ushqimor të prodhimeve të tua të para kallinj të thekur në zjarr,
kokrra gruri të shtypura nga kallinj të plotë. 15Dhe do të vëshmbi to vaj dhe
temjan; është një blatim ushqimor. 16 Pas kësaj prifti do të tymosë si kujtim
një pjesë të grurit dhe një pjesë të vajit, së bashku me tërë temjanin. Éshtë
një flijim i bërëme zjarr për Zotin”.

3
1 “Kur një njeri ofron një flijim falënderimi, po të jetë se ofron një bagëti

të trashë të marrë nga kopeja, qoftë mashkull apo femër, do ta ofrojë pa të
meta përpara Zotit. 2 Do të vërë dorën mbi kokën e ofertës së tij dhe do ta
therë në hyrje të çadrës së mbledhjes; pastaj priftërinjtë, bijtë e Aaronit, do
të shpërndajnë gjakun rreth e qarkmbi altarin. 3Nga ky flijim falënderimi do
të paraqesë, si flijim të bërë me zjarr për Zotin, dhjamin që mbulon zorrët
dhe të gjithë dhjamin që rri ngjitur me zorrët, 4 të dy veshkat dhe dhjamin
që është mbi ato rreth ijeve, por do të shkëpusë bulënme dhjamë të mëlçisë
së zezë që ndodhet mbi veshkat. 5 Pas kësaj bijtë e Aaronit do ta tymosin
në altarin mbi olokaustin, që ndodhet mbi drutë e vëna mbi zjarr. Éshtë
një flijim i bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin. 6 Në rast se oferta
e tij, si flijim falënderimi për Zotin, është një bagëti e imët, qoftëmashkull apo
femër, do ta ofrojë pa të meta. 7 Në rast se paraqet si flijm e tij një qengj,
do ta ofrojë përpara Zotit. 8 Do të vërë dorën e tij mbi kokën e ofertës së tij
dhe do ta therë në hyrje të çadrës së mbledhjes; pastaj bijtë e Aaronit do ta
shpërndajnë gjakun rreth e qark mbi altarin. 9Nga flijimi i falënderimit do të
paraqitet, si flijim i bërëme zjarr për Zotin, dhjami i tij; ai do të shkëpusë tërë
bishtin e majmë afër shtyllës kurrizore, dhjamin që mbulon zorrët dhe të
gjithë dhjamin që rri ngjiturme zorrët, 10 të dy veshkat dhe dhjamin që është
mbi to rreth ijeve, por do të shkëpusë bulën emajme të mëlçisëmbi veshkat.
11Pastaj prifti do ta tymosëmbi altarin si ushqim. Éshtë një ofertë e bërëme
zjarr për Zotin. 12Në rast se oferta e tij është një dhi, do ta ofrojë para Zotit.
13Do të vërë dorën e tij mbi kokën e saj dhe do ta therë në hyrje të çadrës së
mbledhjes; pastaj bijtë e Aaronit do të shpërndajnë gjakun rreth e qark mbi
altarin. 14Prej saj do të paraqesë, si flijim të bërëme zjarr për Zotin, dhjamin
qëmbulon zorrët dhe tërë dhjamin që rri ngjitur me zorrët, 15 të dy veshkat
dhe dhjamin që ështëmbi to rreth ijeve, por do të shkëpusë bulën emajme të
mëlçisë mbi veshkat. 16Pastaj prifti do t’i tymosë mbi altar si ushqim. Éshtë
një ofertë e bërë me zjarr me erë të këndshme. E tërë yndyra i përket Zotit.
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17Ky është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj, në të gjitha vendet ku
do të banoni: nuk do të hani as yndyrë, as gjak”.

4
1 Zoti i foli akomaMoisiut, duke thënë: 2 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj

atyre: Në rast se dikush kryenmëkatngapadituria kundër çfarëdourdhërimi,
duke bërë diçka që nuk duhet të bënte, 3në rast se mëkaton prifti që ka qënë
vajuar, duke e bërë kështu popullin fajtor, t’i ofrojë Zotit përmëkatin e kryer
një dem të vogël pa të meta, si flijim për mëkatin. 4Do ta çojë demin e vogël
në hyrje të çadrës sëmbledhjes përpara Zotit; do të vërë dorën e tij mbi kokën
e demit të vogël dhe do ta therë demin e vogël përpara Zotit. 5 Pastaj prifti
që ka qënë vajosur do të marrë gjak nga demi i vogël dhe do ta çojë atë në
çadrën embledhjes; 6prifti do tëngjyejë gishtin e tij në gjakdhedo të spërkasë
pak nga ky gjak shtatë herë para Zotit, përballë velit të shenjtërores. 7 Pastaj
prifti do të vërë pak nga ai gjakmbi brirët e altarit të temjanit të parfumuar
para Zotit, që ndodhet në çadrën embledhjes; do të derdhëmbetjen e gjakut
të demit të vogël mbi bazën e altarit të olokausteve, që ndodhet në hyrje të
çadrës së mbledhjes. 8 Do të heqë prej tij tërë dhjamin e flisë së mëkatit të
demit të vogël: dhjamin që mbulon zorrët dhe tërë dhjamin që rri ngjitur
me zorrët, 9 të dy veshkat dhe dhjamin që ndodhet mbi ta rreth ijeve, por
do të shkëputë bulën e majme të mëlçisë mbi veshkat, 10 ashtu siç veprohet
për demin e vogël të flijimit të falënderimit; pastaj prifti do t’i tymosë atombi
altarin e olokausteve. 11Por lëkurën e demit të vogël dhe tërë mishin e tij, së
bashku me kokën e tij, këmbët e tij, zorrët e tij dhe fëlliqësirat e tij, 12 gjithë
demin e vogël, do ta çojë jashtë kampit, në një vend të pastër, ku hidhet hiri;
dhe do ta djegë mbi dru me zjarr; do të digjet aty ku hidhet hiri. 13Në rast
se gjithë asambleja e Izraelit kryenmëkat nga padituria, dhe kjo gjë mbahet
e fshehtë nga sytë e asamblesë, ajo ka bërë diçka që Zoti e ka ndaluar të
bëhet dhe kështu është bërë fajtore; 14 kur mëkati i bërë do të bëhet i njohur,
asambleja do të ofrojë si fli përmëkatinnjë dem të vogëldhedo ta çojëpërpara
çadrës së mbledhjes. 15Pleqtë e asamblesë do të vënë duart e tyre mbi kokën
e demit të vogël përpara Zotit; pastaj demi i vogël do të theret përpara Zotit.
16 Pastaj prifti që ka qënë vajuar do të sjellë pak gjak nga demi i vogël në
çadrën e mbledhjes; 17 pas kësaj prifti do të ngjyejë gishtin e tij në gjak dhe
do ta spërkasë atë shtatë herë përpara Zotit, përballë velit. 18 Do të vërë pak
nga ai gjak mbi brirët e altarit që është përpara Zotit, në çadrën e mbledhjes;
dhe do të derdhë mbetjen e gjakut në bazën e altarit të olokaustit, që është
në hyrjen e çadrës së mbledhjes. 19 Së këtejmi do të heqë tërë dhjamin dhe
do ta tymosë mbi altar. 20Do të veprojë me këtë dem të vogël ashtu siç pat
vepruar me demin e vogël të ofruar për mëkatin; do të bëjë të njëjtën gjë.
Kështu prifti do të bëjë shlyerjen për anëtarët e asamblesë dhe këta do të jenë
të falur. 21Pastaj do ta çojë demin e vogël jashtë kampit dhe do ta djegë ashtu
siç ka djegur demin e parë të vogël. Ky është flijimi i mëkatit për asamblenë.
22 Në rast se një ndër krerët ka kryer një mëkat dhe nga padituria ka bërë
një nga gjërat që Zoti, Perëndia e tij, e ka ndaluar të bëhet, duke u bërë, pra,
fajtor, 23kur ai bëhet i vetëdijshëm përmëkatin që ka kryer, do të çojë si ofertë
të tij një cjapmashkull, pa tëmeta. 24Do të vërë dorënmbi kokën e cjapit dhe
do ta therë në vendin ku theren olokaustet përpara Zotit. Éshtë një flijim për
mëkatin. 25 Pastaj prifti do të marrë me gishtin e tij pak gjak nga flijimi për
mëkatin dhe do ta vërë mbi brirët e altarit të olokausteve, dhe do të derdhë
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gjakun e cjapit mbi bazën e altarit të olokaustit; 26 pastaj do të tymosë tërë
dhjamin e tij mbi altar, si dhjamin e flijimit të falënderimit. Kështu prifti do të
bëjë shlyerjen për atë, dhemëkati do t’i falet. 27Në rast se dikush nga populli
kryen një mëkat nga padituria kundër çfarëdo urdhërimi të Zotit, duke bërë
një diçka që nuk duhet të bënte, duke u bërë, pra, fajtor, 28 kur ai bëhet i
vetëdijshëm për mëkatin që ka kryer, do të sjellë si ofertë një dhi femër, pa
tëmeta, përmëkatin e kryer. 29Do të vërë dorënmbi kokën e flisë përmëkatin
dhe do ta therë flinë përmëkatin në vendin e olokaustit. 30Pastaj prifti do të
marrëme gishtin e tij pak nga gjaku i tij dhe do ta vërëmbi brirët e altarit të
olokaustit, dhe do të derdhëmbetjen e gjakut të tij mbi bazën e altarit. 31Do
të marrë tërë dhjamin e tij, ashtu si mori dhjamin nga flijimi i falënderimit;
pastaj prifti do ta tymosë atëmbi altar si një erë të këndshmepërZotin. Kështu
prifti do të bëjë shlyerjen dhe ai do të falet. 32Në qoftë se ai sjell një qengj si
fli të tij përmëkatin, duhet të sjellë një femër pa të meta. 33Do të vërë dorën
mbi kokën e flisë përmëkatin dhe do ta therë si fli përmëkatin në vendin ku
theren olokaustet. 34 Pastaj prifti do të marrë me gishtin e tij pak gjak nga
gjaku i flisë përmëkatin dhe do ta vërë mbi brirët e altarit të olokaustit, dhe
do të derdhë mbetjen e gjakut të tij mbi bazën e altarit. 35Do të marrë tërë
dhjamin, siçmerret dhjami i qengjit të flijimit të falënderimit; pastaj prifti do
ta tymosëmbi altar, mbi flijimet e bërame zjarr për Zotin. Kështu prifti do të
kryejë shlyerjen për shkak të mëkatit që ka kryer, dhe ai do të jetë falur”.

5
1 “Në qoftë se dikush kryen një mëkat, pasi të jetë betuar botërisht se do

të dëshmojë, kur ai është dëshmitar, sepse e ka parë faktin ose i është bërë i
njohur, po të jetë se nuk e kallëzon, do të mbajë fajin. 2Ose kur dikush prek
diçka të papastër, qoftë edhe në mënyrë të pandërgjegjshme, si kërmën e një
kafshe të papastër ose kërmën e një kafshe shtëpiake të papastër apo kërmën
të një rrëshqanori të papastër, do të mbetet ai vetë i papastër dhe fajtor. 3Ose
kur prek një papastërti njerëzore, qoftë edhe në mënyrë të pandërgjegjshme,
çfarëdo gjëme anë të të cilit njeriu bëhet i papastër kur e pranon, është fajtor.
4Ose në se dikush në mënyrë të pandërgjegjshme, duke folur pa u menduar
thellë me buzët e tij, betohet se do të bëjë një të mirë apo një të keqe, çfarëdo
gjë që një njeri mund të thotë me mëndjelehtësi me një betim, kur e pranon
gabimin, është fajtor për secilën nga këto gjëra. 5 Prandaj në se dikush është
bërë fajtor nënjë nga këto gjëra, do të pranojëmëkatinqë ka kryer; 6do t’i çojë
pra Zotit, si fli të fajit të tij për mëkatin që ka kryer, një femër të kopesë, një
dele apo një dhi, si flijimpërmëkatin; dhe prifti do të bëjë për të shlyerjen për
shkak tëmëkatit të tij. 7Në qoftë se nuk kamjetet për të siguruar një dele, do
t’i çojë Zotit, si fli përmëkatin e kryer, dy turtuj ose dy pëllumba të rinj: njërin
si flijim për mëkatin dhe tjetrin si olokaust. 8 Do t’ia çojë priftit, i cili do të
ofrojë së pari atë të mëkatit; do t’i këpusë kokën pranë qafës, por pa e ndarë
plotësisht; 9 pastaj do të spërkasë pak gjak të flijimit për mëkatin mbi faqen
e altarit, dhe mbetja e gjakut do të derdhet në bazën e altarit. Ky është një
flijimpërmëkatin. 10Mezogun tjetërdo të bëjënjë olokaust, simbasnormave
të caktuara. Kështu prifti do të bëjë për atë person shlyerjen e mëkatit që ka
kryer, dhe ai do t’i falet. 11 Por në rast se i mungojnë mjetet për të siguruar
dy turtuj ose dy pëllumba të rinj, atëherë kush kamëkatuardo të sjellë si ofertë
të dhjetën pjesë të një efe nëmajë mielli, si flijim përmëkatin; nuk do të vërë
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mbi të as vaj as temjan, sepse është një flijimpërmëkatin. 12Do ta çojëmiellin
te prifti dhe ky do tëmarrë një grusht prej tij si kujtim, dhe do ta tymosëmbi
altarin sipër flijimeve të bërame zjarr për Zotin. Éshtë një flijim përmëkatin.
13Kështuprifti do të shlyejë për tëmëkatinqë ai ka kryer në një nga këto gjëra,
dhe ai do t’i jetë falur. Mbetja do t’i takojë priftit, si në blatimin e ushqimit”.
14Zoti i foli akomaMoisiut, duke thënë: 15 “Në qoftë se dikush kryen ndonjë
shkelje dhe mëkaton nga padituria kundër gjërave të shenjta të Zotit, atëherë
do t’i çojë Zotit ofertën e tij për shkeljen, një dash pa të meta të marrë nga
kopeja, të cilin ti e çmon në sikla argjendi, simbas siklit të shenjtërores, si
ofertë për shkeljen. 16Dhe do ta lajë dëmin e shkaktuar ndaj gjësë së shenjtë,
duke shtuar një të pestën e vlerës, dhe do t’ia japë priftit; kështu prifti do të
bëjë për të shlyerjenme dashin e ofertës për shkeljen, dhe shkelja do t’i falet.
17Në qoftë se dikush mëkaton dhe, në mënyrë të pandërgjegjshme, kryen një
diçka që Zoti ka ndaluar të bëhet, është gjithashtu fajtor dhe i detyruar të
vuajë dënimin. 18 Ai do t’i sjellë priftit si ofertë për shkeljen, një dash pa të
meta, të marrë nga kopeja, sipas vlerësimit tënd. Kështu prifti do të bëjë për
të shlyerjen për mëkatin e tij nga padituria, të cilin e ka kryer në mënyrë të
pandërgjegjshme dhe ky do t’i jetë falur. 19Kjo është një ofertë për shkeljen; ai
ështëme siguri fajtor përpara Zotit”.

6
1 Zoti i foli Moisiut, duke thënë: 2 “Në qoftë se dikush mëkaton dhe bën

një shkelje kundër Zotit, duke u sjellë në mënyrë të gënjeshtërt me fqinjin
e tij lidhur me një depozitë, ose me një peng apo për një vjedhje, ose ka
mashtruar fqinjin e tij, 3 o sepse ka gjetur një gjë të humbur dhe ka gënjyer
lidhur me të dhe është betuar në mënyrë të rreme, për çfarëdo gjë njeriu
mund të mëkatojë në veprimet e tij, 4 atëherë, në qoftë se ka mëkatuar dhe
është fajtor, ai duhet të rikthejë atë që ka vjedhur, apo gjënë e zhvatur me
mashtrim, ose depozitën që i është besuar apo sendin e humbur që ka gjetur,
5ose të gjitha ato për të cilat është betuar nëmënyrë të rreme. Jo vetëm do t’i
kthejë plotësisht, por do t’u shtojë një të pestën dhe do t’ia dorëzojë të zotit në
po atë ditë të ofertës së tij për shkeljen. 6 Pastaj do t’i sjellë priftit ofertën e
tij për shkeljen përpara Zotit: një dash pa të meta, të marrë nga kopeja sipas
vlerësimit tënd, si ofertë për shkeljen. 7Kështu prifti do të bëjë shlyerjen për
të përpara Zotit, dhe do t’i falet çdo faj për të cilin është bërë fajtor”. 8Zoti i foli
akomaMoisiut, duke thënë: 9 “Jepu këtë urdhërAaronit dhe bijve të tij, dhe u
thuaj atyre: Ky është ligji i olokaustit. Olokausti do të mbetet mbi mangallin
sipër altarit tërë natën, deri në mëngjes; dhe zjarri i altarit do të mbahet i
ndezur. 10 Prifti do të veshë tunikën e tij prej liri dhe do të veshë mbi trup
pantallonat; dhe do të mbledhë hirin e olokaustit, që zjarri ka konsumuar
mbi altar, dhe do ta vendosë pranë altarit. 11 Pastaj do të heqë rrobat e tij
dhe do të veshë të tjera, dhe do ta çojë hirin jashtë kampit në një vend të
pastër. 12Zjarrimbi altar do tëmbahet i ndezur dhenukdo të lihet të shuhet;
prifti do të djegë dru mbi të çdomëngjes, do të vendosë sipër olokaustin dhe
do të tymosë sipër dhjamin e flijimeve të falënderimit. 13Zjarri duhet të digjet
vazhdimishtmbi altarindhenukduhet të shuhet. 14Kyështë ligji i blatimit të
ushqimit. Bijtë eAaronit do ta paraqesin përparaZotit përballë altarit. 15Njëri
prej tyre do tëmarrënga ai një grushtmajemiellimevajin e tij dhemegjithë
temjanin qëndodhetmbi blatimin eushqimit dhe do ta tymosëmbi altarme
erë të këndshme, si një kujtimpër Zotin. 16Aaroni dhe bijtë e tij do të hanë atë



Levitiku 6:17 105 Levitiku 7:15

që ka për të mbetur; do të hahet pa maja në vend të shenjtë; ata do ta hanë
në oborrin e çadrës së mbledhjes. 17 Të mos piqet me maja; është pjesa që u
dhashë atyre nga flijimet e mia të bëra me zjarr. Éshtë gjë shumë e shenjtë,
ashtu si flijimi për mëkatin dhe si flijimi për shkeljen. 18 Çdo mashkull ndër
bijtë e Aaronit do tëmund të hajë. Éshtë një ligj i përjetshëm për gjithë brezat
tuaj, që lidhetmeflijimet e bëramezjarr përZotin. Kushdoqëprek këto gjëra
duhet të jetë i shenjtë. 19 Zoti i foli akoma Moisiut, duke thënë: 20 “Kjo është
oferta që Aaroni dhe bijtë e tij do t’i bëjnë Zotit ditën në të cilën janë vajuar:
një e dhjeta e efës maje mielli, si blatim i zakonshëm i ushqimit, gjysmën
në mëngjes dhe gjysmën në mbrëmje. 21 Ajo do të përgatitet me vaj mbi një
skarë; do ta çosh të përziermirë dhe do të ofrosh copat e pjekura të blatimit të
ushqimit, si erë e këndshme për Zotin. 22 Prifti, njërit prej bijve të tij që është
vajuar për t’i zënë vendin, do t’i bëjë këtë ofertë; sipas ligjit të përjetshëm, do
të tymoset e tëra. 23Çdo blatim i ushqimit të priftit do të tymoset i tëri; ai nuk
do të hahet”. 24 Zoti i foli akoma Moisiut, duke thënë: 25 “Folu Aaronit dhe
bijve të tij dhe u thuaj atyre: Ky është ligji i flijimit për mëkatin. Në vendin
ku theret olokausti, të theret flia përmëkatin përpara Zotit. Éshtë gjë shumë e
shenjtë. 26Prifti që e ofron përmëkatin, do ta hajë; duhet të hahet në një vend
të shenjtë, në oborrin e çadrës së mbledhjes. 27Kushdo që prek mishin e saj
bëhet i shenjtë; dhenë qoftë se paknga gjaku i tij biembi një rrobe, ajo duhet
të lahet në vend të shenjtë. 28Por ena prej balte në të cilën është pjekur do të
thyhet; dhe në rast se është pjekur në një enë prej bronzi, kjo do të fërkohet
mirëdhedo të shpëlahetmeujë. 29Çdomashkullmidispriftërinjvedo tëmund
të hajë prej tij; është gjë shumë e shenjtë. 30Por nuk do të hahet asnjë fli për
mëkatin, gjaku i së cilës është çuar në çadrën embledhjes për të shlyermëkatin
në shenjtërore. Ajo do të digjet me zjarr”.

7
1 “Ky është ligji i ofertës për shkeljen, (është gjë shumë e shenjtë). 2 Në

vendimku theret olokausti, do të theret flia për shkeljen; dhe gjaku i saj do të
spërkatet rreth e qark altarit. 3Prej saj do të paraqitet tërë dhjami: do të hiqet
bishti i majmë, dhjami që mbulon zorrët, 4 të dy veshkat, dhjami që është
mbi to rreth ijeve dhe bula e dhjamur emëlçisë së zezëmbi veshkat. 5Pastaj
prifti do t’i tymosë mbi altar, si një flijim i bërë me zjarr për Zotin. Ky është
një flijim për shkeljen. 6 Çdo mashkull midis priftërinjve do të mund të hajë
nga ajo; do të hahet në vend të shenjtë; është gjë shumë e shenjtë. 7 Flijimi
për shkeljen është si flijimi i mëkatit; i njëjti ligj vlen për të dy rastet; flia me
të cilën prifti bën shlyerjen i takon atij. 8 Dhe prifti, që ofron olokaustin e
dikujt, do të marrë për vete lëkurën e olokaustit që ka ofruar. 9 Kështu çdo
blatim i ushqimit i pjekur në furrë, apo i përgatitur në tigan ose mbi skarë,
do të jetë i priftit që e ka ofruar. 10 Dhe çdo blatim i ushqimit i përzier me
vaj ose i thatë i përket tërë bijve të Aaronit, si për njerin si për tjetrin. 11Ky
është ligji i flijimit të falënderimit, që do t’i çohet Zotit. 12Në qoftë se dikush e
ofron për dhënie hiri, do të ofrojëme flijimin e dhënies së hirit kulaç pamaja
të përzierme vaj, revani pa maja të përzierme vaj dhe kulaç me majë mielli
të përzierme vaj. 13Bashkë me kulaçët e bukës pa maja, si ofertë të tij do të
paraqesë,meflijimin e dhënies së hirit, flijimin e tij të falënderimit. 14Nga çdo
ofertë ai do të ofrojë një kulaç si një blatim të lartë për Zotin; ai do të jetë
i priftit që ka spërkatur gjakun e flijimit të falënderimit. 15Mishi i flijimit të
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dhënies së hirit i paraqitur si falënderim do të hahet po atë ditë gjatë së cilës
ofrohet; nuk do të lihet asgjë prej tij deri nëmëngjes. 16Por në qoftë se flijimi
që dikush ofron është një kushtim ose një ofertë spontane, do të hahet ditën
në të cilën paraqitet flijimi; ajo që tepron duhet të hahet të nesërmen. 17 Por
ajo që mbetet nga mishi i flijimit do të digjet me zjarr ditën e tretë. 18 Në
qoftë se në ditën e tretë hahet nga mishi i flijimit të falënderimit, ai nuk do të
pranohet dhe nuk do t’i llogaritet; do të jetë një veprim i neveritshëm; dhe ai
qëha, do tëmbajë fajin emëkatit të tij. 19Mishi, qëprek çfarëdo gjë tëpapastër
nuk do të hahet; do të digjet me zjarr. Sa për mishin tjetër, kushdo që është
i pastër do të mund të hajë nga ai. 20 Por personi, që duke qenë i papastër,
hamish nga flijimi i falënderimit që i përket Zotit, do të shfaroset nga populli
i tij. 21 Përveç kësaj në se dikush prek çfarëdo gjë të papastër (një papastërti
njerëzore, një kafshë të papastër ose çfarëdo gjë të neveritshme dhe të ndyrë)
dhe ha mish nga flijimi i falënderimit që i përket Zotit, ai do të shfaroset nga
populli i tij”. 22Zoti i foli akomaMoisiut, duke thënë: 23 “Folu bijve të Izraelit
dhe u thuaj atyre: Nuk do të hani asnjë yndyrë të lopës apo të deles apo të
dhisë. 24 Dhjami i një kafshe që ka ngordhur në mënyrë të natyrshme dhe
dhjami i një kafshe të shqyer mund të shërbejë për çdo përdorim tjetër, por
nuk do të hani aspak; 25 sepse kushdo që në fakt ha dhjamin e një kafshe që
ofrohet si flijim i bërëme zjarr për Zotin, ai që ha nga kymish do të shfaroset
nga populli i tij. 26 Përveç kësaj nuk do të hani asnjë gjak, as të zogjve, as
të katërkëmbëshve, në asnjë nga banesat tuaja. 27 Kushdo që ha çfarëdo lloj
gjaku, do të shfaroset nga populli i tij”. 28 Zoti i foli akoma Moisiut, duke
thënë: 29 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kush i ofron Zotit flijimin
e tij të falënderimit do t’ia çojë ofertën e tij Zotit, duke e hequr nga flijimi i tij
i falënderimit. 30Do t’i çojë me duart e tij ofertat e bërame zjarr për Zotin; do
të çojë dhjamin bashkë me gjoksin, për të tundur gjoksin si ofertë e tundur
përparaZotit. 31Prifti do ta tymosëdhjaminmbi altar, ndërsa gjoksi do të jetë i
Aaronit dhe i bijve të tij. 32Do t’i jepni priftit gjithashtu, si një ofertë të lartë,
kofshën e djathtë të flijimeve tuaja të falënderimit. 33 Ai nga bijtë e Aaronit
që ofron gjakun dhe dhjamin e flijimeve të falënderimit do të ketë, si pjesë të
tij, kofshën e djathtë. 34 Sepse nga flitë e falënderimit të ofruara nga bijtë e
Izraelit unë marr gjoksin e ofertës së tundur dhe kofshën e ofertës së lartë,
dhe ua jap priftit Aaron dhe bijve të tij, si një detyrim i përjetshëm nga ana
e bijve të Izraelit”. 35Kjo është pjesa e caktuar e Aaronit dhe bijve të tij nga
flijimet e bëramezjarr përZotin, ditënqëdo të paraqitenpër t’i shërbyerZotit
si priftërinj. 36Këtë ka urdhëruar Zoti për bijtë e Izraelit t’u jepnin atyre ditën
që i vajosi, si një ligj i përjetshëm brez pas brezi. 37Ky është ligji i olokaustit, i
blatimit të ushqimit, i flijimit përmëkatin, i flijimit për shkeljen, i shenjtërimit
dhe i flijimit të falënderimit, 38 ligji që Zoti i dhaMoisiutmbimalin Sinai, ditën
që i urdhëroi bijtë e Izraelit t’i paraqisnin ofertat e tyre Zotit në shkretëtirën
e Sinait.

8
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke thënë: 2 “Merr Aaronin dhe bijtë e tij

bashkëme të, rrobat, vajin e vajosjes, demin e vogël të flijimit përmëkatin,dy
deshtë dhe shportën e bukëve të ndorme, 3dhemblidhe gjithë asamblenë në
hyrje të çadrës sëmbledhjes”. 4AtëherëMoisiubëriashtu si ekishteurdhëruar
Zoti, dhe asambleja u mblodh në hyrje të çadrës së mbledhjes. 5Dhe Moisiu
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i tha asamblesë: “Kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar të bëhet”. 6Pastaj Moisiu
e afroi Aaronin dhe bijtë e tij dhe i lau me ujë. 7 Pastaj i veshi Aaronit
tunikën, i ngjeshi brezin, i veshi mantelin, i vendosi efodin, dhe i ngjeshi
brezin e punuar artistikisht nga efodi me të cilin i fiksoi në trup efodin.
8 I vuri gjithashtu pektoralin dhe mbi të vendosi Urim-in dhe Thumim-in.
9 Pastaj i vuri çallmën mbi krye dhe në pjesën e përparme të çallmës vendosi
pllakën e artë, diademën e shenjtë, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Moisiun.
10PastajMoisiumori vajin e vajosjes, vajosi tabernakullindhe të gjitha gjërat
që ndodheshin aty, duke i shenjtëruar në këtë mënyrë. 11Me pak vaj spërkati
shtatë herë altarin, vajosi altarin dhe tërë pajisjet e tij, si dhe legenin dhe
bazën e tij, për t’i shenjtëruar. 12 Pas kësaj derdhi pak nga vaji i vajosjes mbi
kokën e Aaronit dhe e vajosi për ta shenjtëruar. 13 Pastaj Moisiu i afroi bijtë
e Aaronit, i veshi me tunika, iu ngjeshi breza dhe u vuri mbulesa të kokës,
ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 14 Pastaj afroi demin e vogël të
flijimit për mëkatin dhe Aaroni dhe bijtë e tij vunë duart e tyre mbi kokën
e demit të vogël të flijimit për mëkatin. 15 Pastaj Moisiu e theri, mori gjak
prej tij, e vuri me gisht mbi brirët e altarit rreth e qark dhe e pastroi altarin;
pastaj derdhi gjakun në bazën e altarit dhe e shenjtëroi për të bërë mbi të
shlyerjen. 16 Pastaj mblodhi gjithë dhjamin që ishte mbi zorrët, bulën e
majme të mëlçisë dhe të dy veshkat me dhjamin e tyre, dhe Moisiu i tymosi
mbi altar. 17Por demin e vogël, lëkurën e tij, mishin dhe fëlliqësirat e tij i dogji
me zjarr jashtë kampit, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 18 Pastaj
paraqiti dashin e olokaustit dhe Aaroni dhe bijtë e tij vunë duart e tyre mbi
kokën e dashit. 19 Moisiu e theri dhe spërkati gjakun rreth e qark altarit.
20Pastaj e preu dashin në copa dheMoisiu tymosi kokën, copat dhe dhjamin.
21Pasi i lau zorrët dhe këmbëtme ujë,Moisiu e tymosi tërë dashin mbi altar.
Ishte një olokaustme një erë të këndshme, një flijim i bërëme zjarr për Zotin,
ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 22 Pastaj paraqiti dashin e dytë,
dashin e shenjtërimit, dhe Aaroni dhe bijtë e tij vunë duart e tyre mbi kokën
e dashit. 23Pastaj, pra, e theri, mori pak nga gjaku i tij dhe e vuri në skajin e
veshit të djathtë të Aaronit dhe mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë
dhembi gishtin emadh të këmbës së tij të djathtë. 24PastajMoisiu i afroi bijtë
e Aaronit dhe vuri pak gjak në skajin e veshit të tyre të djathtë,mbi gishtin e
madh të dorës së tyre të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tyre të
djathtë; dheMoisiu spërkatimbetjen e gjakut rreth e qarkmbi altar. 25Pastaj
mori dhjamin, bishtin e majmë, tërë dhjamin që ishte mbi zorrët, bulën e
majme të mëlçisë, të dy veshkat dhe dhjamin e tyre, dhe kofshën e djathtë;
26dhe nga shporta e bukëve të ndorme, që ndodhej para Zotit mori një kulaç
pa maja, një kulaç buke me vaj dhe një revani, dhe i vuri mbi dhjamin dhe
mbi kofshën e djathtë. 27 Pastaj i vuri tërë këto gjëra në duart e Aaronit dhe
në duart të bijve të tij dhe i tundi si ofertë e tundur përpara Zotit. 28 Pastaj
Moisiu imori nga duart e tyre dhe i tymosimbi altarin sipër olokaustit. Ishte
një flijim shenjtërimime erë të këndshme, një flijim i bërë me zjarr për Zotin.
29PastajMoisiumori gjoksin dhe e tundi si një ofertë të tundur përpara Zotit;
kjo ishte pjesa e dashit të shenjtërimit që i takoiMoisiut, si e kishte urdhëruar
Zoti Moisiun. 30Moisiu mori pastaj ca vaj të vajosjes dhe ca gjak që ndodhej
mbi altar dhe i spërkatimbi Aaronin, mbi rrobat e tij, mbi bijtë e tij dhe mbi
rrobat e bijve të tij me të; kështu shenjtëroiAaronin, rrobat e tij, bijtë e tij dhe
rrobat ebijve të tijme të. 31PastajMoisiu i thaAaronit dhebijve të tij: “Piqeni
mishin në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe hajeni aty me bukën që është në
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shportën e shenjtërimit, siç kamurdhëruar, duke thënë: “Aaroni dhe bijtë e tij
do të hanë”. 32Atë që tepron nga mishi dhe nga buka do ta digjni me zjarr.
33 Shtatë ditë me radhë nuk do të dilni nga hyrja e çadrës së mbledhjes, deri
sa të plotësohen ditët e shenjtërimit tuaj, sepse do të nevojiten shtatë ditë për
të plotësuar shenjtërimin tuaj. 34Ashtu siç është vepruar në këtë ditë, kështu
ka urdhëruar Zoti të bëhet për të bërë shlyerjen për ju. 35Do të qëndroni pra
shtatë ditë në hyrje të çadrës së mbledhjes, ditë e natë, dhe do të respektoni
urdhërimin e Zotit, që tëmos vdisni; sepse kështumë kishte qenë urdhëruar”.
36KështuAaroni dhe bijtë e tij bënë tërë ato gjëra që Zoti kishte urdhëruarme
anë të Moisiut.

9
1 Ndodhi në ditën e tetë që Moisiu thirri Aaronin, bijtë e tij dhe pleqtë e

Izraelit, 2 dhe i tha Aaronit: “Merr një viç për flijimin për mëkatin dhe një
dash përnjë olokaust, që të dy pa tëmeta, dhe ofroji para Zotit. 3Pastaj do t’u
flasëshbijve të Izraelit, dukeu thënë: Merrni një cjappërflijiminpërmëkatin,
një viç dhe një qengj, që të dymotakë, pa tëmeta, për një olokaust, 4një dem
tëvogëldhenjëdashpërflijimine falënderimit,për t’i flijuarpërparaZotit, dhe
një ofertë ushqimesh, të përzierame vaj, sepse sot Zoti do t’ju shfaqet”. 5Dhe
kështu ata sollën përpara çadrës së mbledhjes atë që Moisiu kishte urdhëruar;
dhe tërë asamblea u afrua dhe qëndroi në këmbë përpara Zotit. 6 Atëherë
Moisiu tha: “Kjo është ajo që Zoti ju ka urdhëruar; bëjeni dhe lavdia e Zotit
do t’ju shfaqet”. 7PastajMoisiu i tha Aaronit: “Afroju altarit; paraqit flijimin
tënd për mëkatin dhe olokaustin tënd, dhe bëj shlyerjen për vete dhe për
popullin; paraqit gjithashtu ofertën e popullit dhe bëj shlyerjen për ata, siç
kaurdhëruarZoti”. 8KështuAaroni iuafruaaltarit dhe theri viçineflijimitpër
mëkatin,që e kishte për vete. 9Pastaj bijtë e tij i paraqitën gjakundhe ai ngjeu
gishtin e tij në gjak dhe e vuri atë mbi brirët e altarit, dhe derdhi mbetjen
e gjakut në bazën e altarit; 10 por dhjamin, veshkat dhe bulën e majme të
mëlçisë të flijimit përmëkatin, i tymosi mbi altar ashtu si e kishte urdhëruar
ZotiMoisiun. 11Mishindhe lëkurënpërkundrazi i dogji jashtë kampit. 12Pastaj
theri olokaustin; bijtë e Aaronit i dhanë gjakun dhe ai e spërkati rreth e qark
mbi altarin. 13Pastaj i dhanë olokaustin e bërë copë-copë dhe kokën; dhe ai i
tymosimbi altar. 14Lauzorrëtdhekëmbëtdhe i tymosi bashkëmeolokaustin
mbi altar. 15 Pastaj paraqiti ofertën e popullit. Mori cjapin, që ishte flia për
mëkatin e popullit, e theri dhe e ofroi përmëkatin, si ofertë të parë. 16 Pastaj
paraqiti olokaustin dhe e ofroi sipas rregullit të caktuar. 17Paraqiti pas kësaj
blatimin e ushqimit; mori një grusht prej tij dhe e tymosi mbi altar, përveç
olokaustit të mëngjesit. 18 Theri edhe demin e vogël dhe dashin, si flijim
falënderimi për popullin. Bijtë e Aaronit i dhanë gjakun dhe ai e spërkati
rreth e qark mbi altarin. 19 I paraqitën dhjamin e kaut, të dashit, bishtin e
majmë, dhjamin që mbulon zorrët, veshkat dhe bulën e majme të mëlçisë;
20vunë dhjaminmbi gjokset, dhe ai tymosi dhjaminmbi altar; 21por gjokset
dhe kofshën e djathtë Aaroni i tundi përpara Zotit si ofertë e tundur, sipas
mënyrës që kishte urdhëruar Moisiu. 22 Pastaj Aaroni ngriti duart e tij drejt
popullit dhe e bekoi; mbasi bëri flijimin përmëkatin, olokaustin dhe flijimin
e falënderimit, zbriti nga altari. 23Pastaj Moisiu dhe Aaroni hynë në çadrën e
mbledhjes; pastaj dolën dhe bekuan popullin. Atëherë lavdia e Zotit iu shfaq
tërë popullit. 24 Pastaj një zjarr doli nga prania e Zotit dhe konsumoi mbi
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altar olokaustin dhe dhjamin; tërë populli e pa, shpërtheu në britma gëzimi
dhe u përulme fytyrë për tokë.

10
1 Pastaj Nadabi dhe Abihu, bij të Aaronit, morrën secili temjanicën e vet,

i vunë brenda zjarr, vendosën mbi të temjanin dhe ofruan para Zotit një
zjarr të palejueshëm, që ai nuk ua kishte urdhëruar. 2Atëherë një zjarr doli
nga prania e Zotit dhe i përpiu ata; dhe ata vdiqën përpara Zotit. 3 Prandaj
Moisiu i tha Aaronit: “Kjo është ajo për të cilën foli Zoti, duke thënë: “Unë
do të jem shenjtëruar nga ata që më afrohen mua dhe do të jem përlavdëruar
përpara tërë popullit””. Dhe Aaroni heshti. 4 Pastaj Moisiu thirri Mishaelin
dhe Eltsafanin, bij të Uzielit, ungj i Aaronit, dhe u tha atyre: “Afrohuni dhe
largoni vëllezërit tuaj nga pjesa e përparme e shenjtërores, jashtë kampit”.
5 Kështu ata u afruan dhe i larguan ata të veshur me tunikat e tyre, jashtë
kampit, siç kishte thënë Moisiu. 6Pastaj Moisiu u tha Aaronit, Eleazarit dhe
Ithamarit, bij të tij: “Mos e zbuloni kokën tuaj dhe mos i grisni rrobat tuaja
që të mos vdisni, dhe që Zoti të mos zëmërohet kundër tërë asamblesë; por
vëllezërit tuaj, e tërë shtëpia e Izraelit, të mbajnë zi për zjarrin që ka ndezur
Zoti. 7Mos u largoni nga hyrja e çadrës së mbledhjes që të mos vdisni, sepse
vaji i vajosjes sëZotit ështëmbi ju”. Dheatabënëashtu si kishte thënëMoisiu.
8 Zoti i foli akoma Aaronit, duke thënë: 9 “Mos pini verë as pije dehëse as ti
as bijtë e tu, kur do të hyni në çadrën e mbledhjes, që të mos vdisni; do të
jetë një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj, 10me qëllim që të mundni
të dalloni midis të shenjtit dhe profanit, midis të papastrit dhe të pastrit,
11dhe tëmundni t’umësoni bijve të Izraelit të gjitha ligjet, që Zoti u ka dhënë
atyre me anë të Moisiut”. 12 Pastaj Moisiu i tha Aaronit, dhe Eleazarit dhe
Ithamarit, bijve që i kishinmbetur Aaronit: “Merrni blatimin e ushqimit që
tepronngaflijimet e bëramezjarr përZotindhehajeni pamajapranëaltarit,
sepse është gjë shumë e shenjtë. 13Do ta hani në vend të shenjtë, sepse është
pjesaqë tëpërket ty dhebijve të tungaflijimet ebëramezjarrpërZotin, sepse
kështu më ishte urdhëruar. 14Gjoksin dhe kofshën e ofertës së tundur do t’i
hani ti dhe bijtë e tu dhe bijat e tua bashkëme ty, në një vend të pastër, sepse
janëpjesaqë tëpërket tydhebijve të tu, dheqë juështëdhënë juvengaflijimet
e falenderimit të bijve të Izraelit. 15 Bashkë me ofertat e dhjamit të bëra
me zjarr, do të çohen kofsha e ofertës së lartë dhe gjoksi i ofertës së tundur
para Zotit; edhe kjo të përket ty dhe bijve të tu, si një statut i përhershëm, si
ka urdhëruar Zoti”. 16 Pastaj Moisiu hetoi me kujdes për cjapin e flijimit për
mëkatin;dhe ja, ishtedjegur; prandaj u zemëruakundërEleazarit dhekundër
Ithamarit, bijtë e Aaronit që kishinmbetur, duke thënë: 17 “Pse nuk e hëngrët
flijimin përmëkatin në vend të shenjtë, sepse është gjë shumë e shenjtë, dhe
Zoti ua ka dhënë me qëllim që të sillni padrejtësinë e asamblesë, që të bëni
shlyerjen për ta përpara Zotit? 18Dhe ja, gjaku i flisë nuk u çua brenda vendit
të shenjtë; ju duhet ta kishit ngrënë në vend të shenjtë, si kisha urdhëruar”.
19Aaroni i tha pastaj Moisiut: “Ja, sot ata më kanë ofruar flijimin e tyre për
mëkatin dhe olokaustin e tyre përpara Zotit, dhe më kanë ndodhur gjëra të
tilla; po të kisha ngrënë sot viktimën e flijimit përmëkatin, a do t’i pëlqente kjo
syve të Zotit?”. 20KurMoisiu i dëgjoi këto,mbeti i kënaqur.

11
1Pastaj Zoti i foliMoisiut dheAaronit, dukeu thënë atyre: 2 “Foluni bijve të
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Izraelit dhe u thoni: Këto janë kafshët që do tëmund të hani nga tërë kafshët
që janë mbi tokë. 3Mund të hani çdo kafshë dythundrake që e ka këmbën të
ndarë dhe ripërtypet. 4 Por nga ripërtypësit dhe nga dythundrakët nuk do të
hani këto: devenë sepse përtypet, por nuk është dythundrake; për ju është e
papastër; 5baldosën, sepse ripërtypet,pornukështëdythundrake; për ju është
e papastër; 6 lepurin, sepse ripërtypet, por nuk është dythundrak; për ju është
i papastër; 7 derrin, sepse është dythundrak dhe e ka këmbën të ndarë, por
nuk është ripërtypës; për ju është i papastër. 8Nuk do të hani nga mishi i tyre
dhe nuk do të prekni trupat e tyre të pajetë; për ju janë të papastër. 9Midis
gjithë kafshëve që ndodhen në ujëmund të hani këto: mund të hani të gjithë
ato që kanë pendë e luspa në ujë, si në dete ashtu dhe në lumenj. 10 Por të
gjitha ato qënukkanë as pendë as luspa, si në dete, ashtudhenë lumenj, tërë
ato që lëviznin në ujë dhe të gjitha ato që jetojnë në ujë janë të neveritshme
për ju. 11Do të jenë të neveritshme për ju; nuk do të hani mishin e tyre dhe
do keni neveri për trupin e tyre të pajetë. 12 Çdo gjë që në ujë nuk ka pendë
dhe luspa do të jetë e neveritshme për ju. 13Midis zogjve do të keni neveri
këta; nuk duhet t’i hani, sepse janë të neveritshëm: shqiponjën, shqiponjën
e detit dhe fajkuan peshkatar; 14 qiftin dhe çdo lloj fajkoi; 15 çdo lloj korbi;
16 strucin, hutën, pulëbardhën dhe çdo lloj krahathatë; 17bufin, karabullakun
edetit, ibisin; 18mjellmën,pelikanin, hutën; 19 lejlekun, çdo lloj çafke,pupëzen
dhe lakuriqin enatës. 20Do të keni neveri për çdo insektmekrahëqë ecënme
katër këmbë. 21 Por nga të gjitha insektet me krahë që ecin me katër këmbë,
mund të hani ato që i kanë kofshëtmbi këmbët për të kërcyer në tokë. 22Nga
këtamund të hani çdo lloj karkaleci, çdo lloj bulku dhe çdo lloj akridi. 23Çdo
lloj tjetër insekti me krahë që ka katër këmbë do të jetë i neveritshëm për
ju. 24 Këto kafshë do t’ju bëjnë të papastër; kushdo që prek trupin e tyre të
pajetë do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 25Kushdo mbart trupat e tyre
të pajetë, do të lajë rrobat dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 26 Çdo
kafshë dythundrake që nuk e ka këmbën të ndarë dhe nuk ripërtypet është e
papastër për ju; kushdo që do ta prekë do të bëhet i papastër. 27Ndër të gjitha
kafshët katërkëmbëshe, ata që ecin mbi shputën e këmbëve janë të papastër
për ju; kushdo që prek trupin e tyre të pajetë do të jetë i papastër deri në
mbrëmje. 28Kushdo që transporton trupin e tyre të pajetë do të lajë rrobat
e tij dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Për ju ata janë të papastër.
29 Ndër kafshët që zvarriten mbi tokë, këta janë të papastër për ju: urithi,
miudhe çdo lloj hardhje, 30gekoja, varani, hardhuca, kërmillidhekameleoni.
31Këto kafshë midis tërë atyre që zvarriten janë të papastra për ju; kushdo
që i prek kur kanë ngordhur, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 32 Çdo
gjë mbi të cilën një prej tyre bie kur kanë ngordhur do të jetë e papastër;
qoftë kjo një vegël prej druri, apo rroba, apo lëkurë, apo thes apo çfarëdo
sendi tjetër i përdorur për punë, duhet të futet në ujë dhe do të jetë i papastër
deri në mbrëmje; pastaj do të jetë i pastër. 33 Çdo enë prej argjile brenda të
cilës një prej tyre bie, do ta thyeni; dhe gjithçka që ndodhet në të do të jetë
i papaster. 34 Çdo ushqim që hahet mbi të cilin bie uji i kësaj ene do të bëhet
i papastër; dhe çdo gllënjkë që mund të merret prej tij do të jetë e papastër.
35 Çdo gjë mbi të cilën bie një pjesë e trupit të tyre të ngordhur, qoftë furra
apo furnela, do të copëtohet; ata janë të papastër dhe do të konsiderohen të
papastër nga ana juaj. 36 Por një burim apo një çisternë, ku mblidhet uji do
të jetë i pastër, por çdo gjë që prek trupat e tyre të pajetë do të jetë e papastër.
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37Dhe në rast se një pjesë e trupave të tyre të pajetë bie mbi çfarëdo lloj fare
që të mbillet, kjo do të mbetet e pastër; 38 por në rast se vihet ujë mbi farën
dhe një pjesë e trupave të pajetë të tyre biembi të, ajo është e papastër për ju.
39Në rast se ngordh një kafshë që ju lejohet ta hani, ai që do të prekë trupin
e pajetë të saj do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 40Ai që ha nga ky trup
i ngordhur do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje;
po kështu ai që transporton këtë trup të ngordhur do të lajë rrobat e tij dhe
do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 41 Çdo gjë që hiqet zvarrë mbi tokë
është një gjë e neveritshme; nuk duhet ta hani. 42Ndër të gjitha kafshët që
hiqen zvarrë mbi tokë, nuk do të hani asnjërën prej atyre që ecin mbi bark,
që lëvizinme katër këmbë, ose të atyre që kanë shumë këmbë, sepse kjo është
e neveritshme. 43 Mos u bëni të neveritshëm me asnjë nga këto kafshë që
zvarriten; mos u bëni të papastër me to, në mënyrë që të ndoteni. 44 Sepse
unë jam Zoti, Perëndia juaj; shenjtërohuni, pra, dhe jini të shenjtë, sepse unë
jam i shenjtë; mos u infektoni me asnjë prej këtyre kafshëve që zvarriten
mbi tokë. 45 Sepse unë jam Zoti që ju bëri të dilni nga vendi i Egjiptit, për
të qënë Perëndia juaj; jini pra të shenjtë sepse unë jam i shenjtë. 46Ky është
ligji përkatës i katërkëmbëshve, zogjve dhe i çdo qënieje të gjallë që lëviz në ujë,
dhe i çdo qënieje që hiqet zvarrë mbi tokë, 47me qëllim që të dini të dalloni
midis asaj që është e pastër dhe asaj që është e papastër, dhemidis kafshës që
mund të hahet dhe të asaj që nuk duhet të hahet”.

12
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke thënë: 2 “Folu kështu bijve të Izraelit: Në

qoftë senjë gruambetetmebarrë dhe lindnjëmashkull, do të jetë e papastër
për shtatë ditë, do të jetë e papastër si në ditët e zakoneve të saj. 3 Ditën e
tetë do të rrethpritet mishi i prepucit të djalit. 4 Pastaj ajo do të rrijë akoma
tridhjetë e tre ditë për të pastruar gjakun e saj; nuk do të prekë asnjë send
të shenjtë dhe nuk do të hyjë në shenjtëroren, deri sa të plotësohen ditët e
pastrimit të saj. 5Por në rast se lind një vajzë, ajo do të jetë e papastër dy javë
sinëkohënezakoneve të saj; dhedo të rrijë gjashtëdhjetëditëpër t’upastruar
nga gjaku. 6Kur të plotësohen ditët e pastrimit të saj, pavarësisht në se është
fjala për një djalë apo vajzë, do t’i çojë priftit, në hyrje të çadrës sëmbledhjes,
një qengj motak si olokaust dhe një pëllumb të ri o një turtull, si flijim për
mëkatin. 7 Pastaj prifti do t’i ofrojë para Zotit dhe do të bëjë shlyerjen për
të; dhe ajo do të jetë pastruar nga rrjedha e gjakut të saj. Ky është ligji për
gruan që lind njëmashkull apo një femër. 8Dhe në rast se imungojnëmjetet
për të ofruar një qengj, do të marrë dy turtuj ose dy pëllumba të rinj, njërin si
olokaust dhe tjetrin si flijimin emëkatit. Prifti do të bëjë shlyerjen për të, dhe
ajo do të jetë e pastër”.

13
1Zoti u foli akomaMoisiut dhe Aaronit, duke thënë: 2 “Kur një njeri kambi

lëkurën e trupit të tij një ënjtje apo një kore ose një njollë të shndritshme,
dhe bëhet mbi lëkurën e trupit të tij një shenjë e plagës së lebrës, ai do t’i
çohet priftit Aaron apo njërit prej bijve të tij priftërinj. 3Prifti do të shqyrtojë
plagënmbi lëkurën e trupit; nëqoftë seqimja eplagës ështëbërë ebardhëdhe
plaga duket më e thellë se lëkura e trupit, kemi të bëjmë me plagë të lebrës;
prifti, pasi ta shqyrtojë, do ta shpallë të papastër atë njeri. 4 Por në qoftë se
njolla e shndritshme mbi lëkurën e trupit është e bardhë dhe nuk duket se
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është më e thellë se lëkura, dhe qimja e saj nuk është bërë e bardhë, prifti
do ta izolojë për shtatë ditë atë që ka plagën. 5 Ditën e shtatë, prifti do ta
ekzaminojë përsëri; dhenëqoftë se plagaduket se ështëndalur dhenuk është
përhapurmbi lëkurë, prifti do ta izolojë edhe shtatë ditë të tjera. 6Prifti do ta
shqyrtojë përsëri ditën e shtatë; dhe, po të shikojë që plaga është zvogëluar
dhe nuk është përhapurmbi lëkurë, prifti do ta shpallë të pastër: ishte vetëm
një puçërrmeqelb. Ai do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë i pastër. 7Pornë rast
se puçrra është zgjeruar mbi lëkurën pasi ai iu paraqit priftit për t’u shpallur
i pastër, ai do të kontrollohet përsëri nga prifti; 8prifti do ta kontrollojë; dhe
në rast se shikon që puçrra është zgjeruar mbi lëkurë, prifti do ta shpallë atë
të papastër; është lebër. 9 Kur te një njeri shfaqet një plagë e lebrës, ai do
t’i çohet priftit. 10 Prifti do ta ekzaminojë; dhe në qoftë se ënjtja mbi lëkurë
është e bardhë dhe e ka zbardhur qimen, dhe në ënjtje ka pak mish të gjallë,
11 kemi një lebër kronike mbi lëkurën e trupit të tij dhe prifti do ta shpallë
atë të papastër; nuk do ta izolojë, sepse është i papastër. 12 Por në qoftë se
lebra përhapet edhemëmbi lëkurë nëmënyrë që tëmbulojë tërë lëkurën e atij
që ka plagën, nga koka deri te këmbët, kudo që shikon prifti, 13 prifti do ta
kontrollojë; dhe në qoftë se lebra ka mbuluar tërë trupin e tij, do ta shpallë
të pastër atë që ka plagën; është bërë i tëri i bardhë, pra, është i pastër. 14Por
ditën që do të dalë mbi të mish i gjallë, ai do të shpallet i papastër. 15 Kur
prifti ka për të parëmishin e gjallë, do ta shpallë atë të papastër;mishi i gjallë
është i papastër; është lebër. 16 Por në rast se mishi i gjallë ndryshon përsëri
dhe bëhet i bardhë, ai duhet të shkojë te prifti; 17dhe prifti do ta kontrollojë;
dhe në qoftë se plaga është bërë e bardhë, prifti do të shpallë të pastër atë që
ka plagën; ai është i pastër. 18Kur mbi lëkurën e trupit zhvillohet një ulcerë,
dhe ajo është shëruar, 19dhe në vendin e ulcerës formohet një ënjtje e bardhë
ose një njollë e shndritshme e bardhë-kuqalashe, kjo duhet t’i tregohet priftit.
20 Prifti do ta ekzaminojë; në qoftë se njolla duket më e thellë se lëkura dhe
qimja e saj është bërë e bardhë, prifti do ta shpallë atë të papastër; është plagë
lebre që ka shpërthyer në ulcerë. 21 Por në rast se prifti, duke e ekzaminuar,
sheh që në njollë nuk ka qime të bardha dhe që ajo nuk është më e thellë
se lëkura dhe është pakësuar, ai do ta izolojë shtatë ditë. 22Në rast se njolla
zgjerohet mbi lëkurë, prifti do ta shpallë të papastër; është një plagë lebre.
23 Por në rast se njolla ka mbetur në vend dhe nuk është zgjeruar, ajo është
mbresë e ulcerës dhe prifti do ta shpallë të pastër. 24Në rast se dikush pëson
mbi lëkurën e tij një djegie të shkaktuar nga zjarri, dhemishi i gjallë i djegies
bëhet një njollë e shndritshme, e bardhë-kuqalashe, ose e bardhë, 25 prifti do
ta shqyrtojë; dhe në qoftë se qimja e njollës është bërë e bardhë dhe njolla
duketmë e thellë se lëkura, është lebërqë ka shpërthyernëdjegien. Prifti do ta
shpallë të papastër; është plagë lebre. 26Por në rast se prifti, duke shqyrtuar,
sheh që nuk ka qime të bardhë në njollë dhe që kjo nuk është më e thellë se
lëkura, por është pakësuar, prifti do ta izolojë shtatë ditë atë njeri. 27Ditën e
shtatë, prifti do ta kontrollojë; dhe në qoftë se njolla është përhapur edhe më
mbi lëkurë, prifti do ta shpallë të papastër; është plagë lebre. 28Në qoftë se
njolla e shndritshme ka mbetur përkundrazi në të njëjtin vend dhe nuk është
përhapurmbi lëkurë, por është pakësuar, është një ënjtje shkaktuar nga djegia;
prifti do ta shpallë tëpastër, sepseështëmbresaedjegies. 29Kurnjëburrëapo
një gruakanjë plagënëkokë aponëmjekër, 30prifti do të ekzaminojë plagën;
në rast se duketmë e thellë se lëkuradhe në të ka qime të verdha dhe të holla,
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prifti do ta shpallë atë të papastër; është qere, domethënë lebër e kokës apo e
mjekrës. 31Nëqoftë se përkundraziprifti shqyrtonplagën eqeres, dhekjonuk
duket më e thellë se lëkura dhe në të nuk ka qime të zeza, prifti do ta izolojë
shtatë ditë atë që ka plagën e qeres. 32Ditën e shtatë prifti do të kontrollojë
plagën dhe, po të jetë se qerja nuk është përhapur dhe nuk ka në të qime të
verdha, dhe qerja nuk duket më e thellë se lëkura, 33 ai person do të rruhet,
por nuk do të rruajë pjesën e prekur nga qerja; dhe prifti do ta izolojë shtatë
ditë të tjera atë që ka qeren. 34Ditën e shtatë prifti do të kontrollojë qeren;
dhenëqoftë se qerja nuk ështëpërhapurmbi lëkurëdhenukduketmëe thellë
se lëkura, prifti do ta shpallë të pastër; ai do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë
i pastër. 35 Por në qoftë se, pasi është shpallur i pastër, qerja është përhapur
mbi lëkurë, 36prifti do ta kontrollojë atë; në qoftë se qerja është përhapurmbi
lëkurë,prifti nukduhet tëkërkojëqimeneverdhë; ai është i papastër. 37Pornë
qoftë se qerja duket se është ndaluar dhe në të janë rritur qime të zeza, qerja
është shëruar; ai është i pastër dhe prifti do ta shpallë të pastër. 38Në rast se
një burrë apo një grua ka mbi lëkurën e trupit të tij njolla të shndritshme,
veçanërisht njolla të shndritshme bardhoshe, 39prifti do t’i shqyrtojë; dhe në
qoftë se njollat e shndritshme mbi lëkurën e trupit të tyre kanë një ngjyrë
të bardhë të zbehtë, është një erupsion të lëkurës; ai është i pastër. 40 Në
rast se një njeriu i bien flokët e kokës, është tullac, por është i pastër. 41Në
rast se i bien flokët mbi ballë, është tullac mbi ballë, por i pastër. 42 Por në
rast se në pjesën tullace të kokës ose të ballit shfaqet një plagë e bardhë-
kuqalashe, është lebër, që ka shpërthyer mbi kokë apo mbi ballë. 43 Prifti do
ta shqyrtojë; dhe në qoftë se ënjtja e plagës mbi pjesën tullace të kokës apo
të ballit është e bardhë-kuqalashe, njëlloj si lebra mbi lëkurën e trupit, 44 është
lebroz; është i papastër, dhe prifti do ta shpallë atë të papastër, për shkak të
plagës mbi kokën e tij. 45 Lebrozi, i prekur nga kjo plagë, do të veshë rroba
të grisura dhe do ta mbajë kokën të zbuluar; do të mbulojë mjekrën e tij dhe
do të bërtasë: “papastër, papastër”. 46Do të jetë i papastër tërë kohën që do të
ketë plagën; është i papastër; do të jetojë vetëm; do të banojë jashtë kampit.
47Në qoftë se ka një plagë lebrembi një palë rroba, qoftë rrobë leshi apo një
rrobë liri, 48një stofë o një punëme shtiza, prej liri ose leshi, në lëkurë aponë
çfarëdo sendi prej lëkure, 49 në se plaga është e gjelbëruar ose kuqalashe mbi
rrobat apo mbi lëkurën,mbi stofin ose mbi punën e bërë me shtiza, ose mbi
çfarëdo tjetër sendi të punuarme lëkurë, është plagë lebre, dhe do t’i tregohet
priftit. 50 Prifti do të shqyrtojë plagën dhe do të izolojë shtatë ditë atë që ka
plagën. 51Ditën e shtatë do të ekzaminojë plagën; dhe në qoftë se plaga është
përhapurmbi rrobat, o mbi stofën, o mbi trikotazhin, o mbi lëkurën apo mbi
çfarëdo sendi të punuar me lëkurë, është një plagë lebre të keqe; është një gjë
e papastër. 52 Ai do t’i djegë këto rroba o stofin ose trikotazhin prej leshi a
prej liri ose çfarëdo sendi të bërëme lëkurë,mbi të cilin ndodhet plaga, sepse
është një lebër e keqe; do të digjen në zjarr. 53Por në rast se prifti ekzaminon
plagën, dhe kjo nuk është përhapurmbi rrobat ombi stofin, ombi trikotazhin
ose mbi çdo send prej lëkure, 54 prifti do të urdhërojë që të lahet sendi mbi
të cilin është kjo plagë, dhe do ta izolojë personin për shtatë ditë të tjera.
55Prifti do të ekzaminojë plagën,mbasi të jetë larë; në qoftë se plaga nuk ka
ndryshuar ngjyrë, edhe sikur të mos jetë përhapur, është gjë e papastër; do ta
djegësh në zjarr; ajo vazhdon të hajë nga brenda apo nga jashtë. 56Në qoftë
seprifti e ekzaminondheplaga, pasi është larë, ështëpërmirësuar,do ta shkulë
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nga rrobat, a nga lëkura, a nga stofi apo nga trikotazhi. 57Por në rast se duket
endembi rrobat, stofin, trikotazhin, osembi çdo send tjetër prej lëkure, është
një e keqe që po përhapet; do të djegëshme zjarr sendinmbi të cilin ndodhet
plaga. 58Rrobat, o stofi, o trikotazhi ose çdo send tjetër i bërëme lëkurë që ke
larë dhe nga i cili është zhdukur plaga, do të lahet një herë të dytë dhe do të
jetë i pastër. 59Ky është ligji për plagën e lebrësmbi një palë rroba leshi ose
prej liri, mbi stofin apo trikotazh ose çfarëdo sendi të bërë prej lëkure, për ta
shpallur të pastër apo për ta shpallur të papastër”.

14
1Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 2 “Ky është ligji lidhurme lebrozin

për ditën e pastrimit të tij. Ai do t’i çohet priftit. 3 Prifti do të dalë nga
kampi dhe do ta vizitojë atë dhe në qoftë se plaga e lebrës i është shëruar
të lebrosurit, 4 prifti do të urdhërojë të merren për atë që do të pastrohet
dy zogj të gjallë dhe të pastër, dru kedri, nga skarlati dhe hisopi. 5 Prifti
do të urdhërojë që të theret një nga zogjtë në një enë prej argjili me ujë të
rrjedhshëm. 6 Pastaj do të marrë zogun e gjallë, drurin e kedrit, skarlatin
dhe hisopin, dhe do t’i zhytë, me zogun e gjallë, në gjakun e zogut të therur
në ujë të rrjedhshëm. 7 Do ta spërkatë pastaj shtatë herë mbi atë që duhet
të pastrohet nga lebra; do ta shpallë atë të pastër dhe do ta lërë të shkojë të
lirë zogun e gjallë nëpër fusha. 8Ai që duhet të pastrohet do të lajë rrobat e
tij, do të rruajë tërë qimet e tij, do të lahet në ujë dhe do të jetë i pastër. Pas
kësaj mund të hyjë në kamp, por do të qëndrojë shtatë ditë jashtë çadrës së
tij. 9Ditën e shtatë do të rruajë tërë qimet e kokës së tij, të mjekrës së tij dhe
të vetullave të tij; do të rruajë shkurt të gjitha qimet e tij. Do të lajë rrobat
e tij dhe do të lajë trupin e tij në ujë dhe do të jetë i pastër. 10 Ditën e tetë
do të marrë dy qengja pa të meta, një qengj femër njëvjeçar pa të meta, tri
të dhjeta efemajëmielli, të përzierame vaj, si një ofertë ushqimi, dhe një log
vaji; 11dheprifti që kryenpastrimindo të paraqesë atë që duhet të pastrohet
dhe të gjitha këto gjëra para Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. 12 Pastaj
prifti do të marrë një qengj dhe do ta ofrojë si flijim riparimi, me logun e
vajit, dhe do t’i tundë si një ofertë e tundur para Zotit. 13Do ta therë pastaj
qengjin në vendin ku theren flijimet përmëkatin dhe olokaustet, në vendin e
shenjtë, sepse si flijim riparimi i përketpriftit, kështu ështëflijimi përmëkatin;
është gjë shumë e shenjtë. 14Prifti do tëmarrë pak gjak nga flijimi i riparimit
dhe do ta vërë në skajin e veshit të djathtë të atij që duhet të pastrohet, mbi
gishtin emadh tëdorës së tij të djathtëdhembi gishtin emadh tëkëmbës së tij
të djathtë. 15Pastaj prifti do të marrë pak vaj nga logu dhe do ta derdhëmbi
pëllëmbën e dorës së tij të majtë; 16 pastaj prifti do të ngjyejë gishtin e dorës
së tij të djathtë në vajin që ka në dorën emajtë dheme gishtin do të spërkatë
shtatëherëpakvajpërparaZotit. 17Dhengambetja evajit qëkanëdorë,prifti
do të vërë pak në skajin e veshit të djathtë të atij që duhet të pastrohet, mbi
gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së
tij të djathtë, në vendin ku ka vënë gjakun e flijimit të riparimit. 18Mbetjen
e vajit që ka në dorë, prifti do ta vërë mbi kokën e atij që duhet të pastrohet;
kështu prifti do të bëjë për të shlyerjen përpara Zotit. 19 Pastaj prifti do të
ofrojë flijimin përmëkatin dhe do të bëjë shlyerjen për atë që do të pastrohet
nga papastërtia e tij; pas kësaj do të therë olokaustin. 20 Prifti do të ofrojë
olokaustin dhe blatimin e ushqimit mbi altar; kështu ai do të ketë mundësi
të bëjë për të shlyerjen dhe ai do të jetë i pastër. 21Në rast se ky person është
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i varfër dhe nuk mund t’i sigurojë këto gjëra, do të marrë vetëm një qengj
për ta ofruar si flijim për shkeljen e kryer, si një ofertë të tundur, për të bërë
shlyerjen 22dhe dy turtuj apo dy pëllumba të rinj, sipas mundësive të tij; njëri
do të jetë për flijimin përmëkatin dhe tjetri për olokaustin. 23Ditën e tetë do
t’i çojë, për pastrimin e tij, këto gjëra priftit në hyrje të çadrës së mbledhjes
përpara Zotit. 24 Dhe prifti do të marrë qengjin e flijimit për shkeljen dhe
logun e vajit, dhe do t’i tundë si një ofertë e tundur përpara Zotit. 25Pastaj do
të therë qengjin e flijimit për shkeljen e kryer. Prifti do tëmarrë pak gjak nga
flijimi për shkeljen dhe do ta vërë në skajin e veshit të djathtë të atij që do të
pastrohetmbi gishtin emadh të dorës së tij të djathtë dhembi gishtin emadh
të këmbës së tij të djathtë. 26Prifti do të derdhë pak vajmbi pëllëmbën e dorës
së tij të majtë. 27Dhe me gishtin e dorës së tij të djathtë, prifti do të spërkasë
shtatë herë pak nga vaji që ka në dorën e tij të majtë përpara Zotit. 28 Pastaj
prifti do të vërë pak nga vaji që ka në dorë mbi skajin e veshit të djathtë të
atij që duhet të pastrohet, mbi gishtin e tij të madh të dorës së djathtë dhe
mbi gishtin emadh të këmbës së tij të djathtë, në vendin ku ka vënë gjakun e
flijimit të shkeljes. 29Mbetjenevajit qëkanëdorë,prifti do ta vërëmbi kokën
e atij që do të pastrohet, për të bërë shlyerjen për atë përpara Zotit. 30 Pastaj
do të ofrojë një nga turtujt a një nga të dy pëllumbat e rinj, sipasmundësive të
tij; 31 do të ofrojë atë që ka mundur të sigurojë, njërin si flijim për mëkatin
dhe tjetrin si olokaust, bashkë me blatimin e ushqimit; kështu prifti do të
bëjë shlyerjen përpara Zotit për atë që do të pastrohet. 32Ky është ligji për atë
që është prekur nga plaga e lebrës dhe nuk ka mjetet për të siguruar atë që
kërkohet për pastrimin e tij”. 33 Zoti u foli akoma Moisiut dhe Aaronit, duke
thënë: 34“Kurdo tëhyninëvendineKanaanitqëunë ju japnëpronësi,nërast
se dërgoj plagën e lebrës në një shtëpi të vendit që është prona juaj, 35 i zoti i
shtëpisëdo të shkojë t’iadeklarojëpriftit, duke thënë: “Mëduket sekanjë farë
plage në shtëpinë time”. 36Atëherë prifti do të urdhërojë që të zbrazet shtëpia
para se ai të hyjë për të shqyrtuar plagën, me qëllim që gjithçka që ndodhet
në shtëpi të mos bëhet e papastër. Pastaj prifti do të hyjë për të ekzaminuar
shtëpinë. 37 Do të ekzaminojë pastaj plagën; në qoftë se plaga që ndodhet
mbi muret e shtëpisë ka disa zgavra të gjelbëra apo të kuqërreme që duken
më të thella se sipërfaqja e mureve, 38 prifti do të dalë nga shtëpia, te porta
dhe do tambyllë shtëpinë për shtatë ditë. 39Ditën e shtatë prifti do të kthehet
dhe do ta ekzaminojë shtëpinë; në rast se plaga është përhapur në muret e
shtëpisë, 40prifti do të urdhërojë që të hiqen gurëtmbi të cilët ndodhet plaga
dhe t’i hedhin në një vend të papastër jashtë qytetit. 41Pastaj do të urdhërojë
që të kruhet pjesa e brendshme e shtëpisë rreth e qark, dhe do ta hedhin
suvanë që kanë rrëzuar jashtë qytetit, në vend të papastër. 42 Pastaj do të
marrin gurë të tjerë dhe do t’i vënë në vendin e të parëve, dhe do të marrin
gëlqere tjetërpër të suvatuar shtëpinë. 43Pornë rast se plaga shpërthenpërsëri
në shtëpi, mbasi janë hequr gurët dhe mbasi shtëpia është kruar dhe është
suvatuar përsëri, 44 prifti do të hyjë për të kontrolluar shtëpinë; në qoftë se
plaga është e përhapur në shtëpi, kemi një lebër të keqe në shtëpi; kjo është e
papastër. 45Prandaj do ta shëmbë shtëpinëdhedo t’i çojëgurët, lëndënedrurit
dhe suvanë jashtë qytetit, në një vend të papastër. 46 Përveç kësaj kushdo
që hyn në shtëpi gjatë gjithë kohës që mbeti e mbyllur, do të jetë i papastër
deri në mbrëmje. 47 Kush fle në shtëpi, do të lajë rrobat e tij; po kështu ai
që ha në shtëpi do të lajë rrobat e tij. 48 Por në qoftë se prifti hyn në shtëpi
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dhe e kontrollon, dhe plaga nuk është përhapur në shtëpi pasi është suvatuar,
prifti do ta shpallë atë të pastër, sepse plaga është shëruar. 49 Pastaj, për të
pastruar shtëpinë, do të marrë dy zogj, dru kedri, skarlat dhe hisop; 50 do
të therë pastaj një nga zogjtë në një enë argjili me ujë të rrjedhshëm; 51 dhe
do të marrë drurin e kedrit, hisopin, skarlatin dhe zogun e gjallë, dhe do t’i
zhytënë gjakune zogut të therurdhenëujë të rrjedhshëm,dhedo ta spërkatë
shtëpinë shtatë herë. 52Kështu do ta pastrojë shtëpinë me gjakun e zogut, me
ujin e rrjedhshëm,me zogun e gjallë,me drurin e kedrit, me hisopin dheme
skarlatin; 53por do ta lërë zogun të ikë i lirë jashtë qytetit, nëpër fusha; kështu
do të bëjë shlyerjen, për shtëpinë, dhe kjo do të jetë e pastër. 54Ky është ligji
për çdo plagë të lebrës dhe të qeres, 55 për lebrën e rrobave dhe të shtëpisë,
56për ënjtjet, puçrratme qelb dhe njollat e shndritshme, 57për të mësuar kur
një gjë është e papastër dhe kur është e pastër. Ky është ligji për lebrën”.

15
1 Zoti u foli akoma Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë: 2 “Foluni bijve të

Izraelit dhe u thoni atyre: Kushdo që ka një fluks nga trupi i tij, ky fluks është
i papastër. 3Papastërtia e tij është prodhuar nga fluksi: ai është i papastër për
sa kohë fluksi i trupit të tij është ende në veprim, ashtu edhe kur fluksi në
trupin e tij është ndaluar. 4 Çdo shtrat mbi të cilin shtrihet ai që ka fluksin
do të jetë i papastër; po ashtu do të jetë e papastër çdo gjë mbi të cilën ai ulët.
5Kushdoqëprek shtratin e tij do të lajë rrobat e tij dhedo të lahetmeujë,dhe
ka për të qënë i papastër deri nëmbrëmje. 6Kush uletmbi çfarëdo gjëjembi të
cilën është ulur ai që ka fluksin, do të lajë rrobat e tij dhe veten me ujë, dhe
do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 7Kush prek trupin e atij që ka fluksin,
do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet në ujë, dhe do të jetë i papastër deri në
mbrëmje. 8Në qoftë se ai që ka fluksin pështynmbi dikë që është i pastër, ky
do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet në ujë, dhe do të jetë i papastër deri në
mbrëmje. 9Çdo shalë mbi të cilën hipën ai që ka fluksin do të jetë e papastër.
10 Kushdo që prek çfarëdo gjëje që ka qenë nën të, do të jetë i papastër deri
në mbrëmje. Kushdo që trasporton këto sende do të lajë rrobat e tij dhe do
të lahet me ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 11Kushdo që prek
atë që ka fluksin, pa i larë duart, duhet të lajë rrobat e tij dhe të lahet në ujë,
dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 12 Ena prej balte, e prekur nga ai
që ka fluksin, do të thyhet; dhe çdo enë prej druri do të lahet në ujë. 13Kur
ai që ka fluksin është pastruar nga fluksi i tij, do të numërojë shtatë ditë për
pastrimin e tij; pastaj do të lajë rrobat e tij dhe do të lajë trupin e tij në ujë
të rrjedhshëm, dhe do të jetë i pastër. 14Ditën e tetë do tëmarrë dy turtuj ose
dy pëllumba të rinj dhe do të vijë përpara Zotit në hyrje të çadrës sëmbledhjes,
dhe do t’ia japë priftit. 15 Prifti do t’i ofrojë: njërin si flijim për mëkatin dhe
tjetrin si olokaust; kështu prifti do të bëjë shlyerjen për të përpara Zotit, për
shkak të fluksit të tij. 16Në rast se një njeri ka një lëshim fare, ai do të lajë
tërë trupin e tij në ujë, dhe do të jetë i papastër deri nëmbrëmje. 17Çdo rrobë
dhe çdo lëkurëmbi të cilat ka farë do të lahetme ujë, dhe do të jetë e papastër
deri në mbrëmje. 18 Në rast se një burrë bie në shtrat me një grua dhe ka
një lëshim fare, do të lahen që të dy me ujë dhe do të jenë të papastër deri
në mbrëmje. 19Në qoftë se një grua ka një fluks në trupin e saj, dhe ky është
një fluks gjaku, papastërtia e saj do të zgjasë shtatë ditë; kushdo që e prek atë
do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 20 Çfarëdo gjë mbi të cilën ajo shtrihet
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gjatë papastërtisë së saj, do të jetë e papastër; çfarëdo gjë mbi të cilën ulet, do
të jetë e papastër. 21Kushdoqë prek shtratin e saj do të lajë rrobat e tij dhe do
të lahet në ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 22Kushdo që prek
çfarëdo gjë mbi të cilën ajo është ulur, do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet
në ujë; do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 23Kur ajo është ulur mbi shtrat
ose mbi çfarëdo gjë tjetër, kur dikush e prek atë do të jetë i papastër deri në
mbrëmje. 24Në rast se një burrë bie në shtrat me të, papastërtia e saj kalon
mbi të dhe ai do të jetë i papastër për shtatë ditë; dhe çdo shtrat mbi të cilin
ai shtrihet, do të jetë i papastër. 25Në qoftë se një grua ka një fluks gjaku prej
disa ditësh jashtë kohës së papastërtisë së zakoneve, ose fluksi vazhdon tej
kohës së duhur, ajo do të jetë e papastër për gjithë ditët e fluksit të papastër,
ashtu si është në ditët e papastërtisë së saj të zakoneve. 26 Çdo shtrat mbi të
cilin shtrihet gjatë ditëve të fluksit të saj, do të jetë për të si shtrati i zakoneve
të saj; dhe çdo gjëmbi të cilën ajo ulet do të ketë po atë papastërti të zakoneve
të saj. 27 Kushdo që prek këto gjëra do të jetë i papastër; do të lajë rrobat e
tij dhe do të lahet në ujë; do të jetë i papastër deri në mbrëmje. 28 Por pas
pastrimit të saj nga fluksi, do të numërojë shtatë ditë, dhe pastaj do të jetë e
pastër. 29Ditën e tetë do të marrë dy turtuj ose dy pëllumba të rinj dhe do t’ia
çojëpriftit nëhyrje të çadrës sëmbledhjes. 30Prifti do ta ofrojënjërinprej tyre
si flijimpërmëkatindhe tjetrin si olokaust; prifti do të kryejë për të shlyerjen,
përpara Zotit, të fluksit që e bënte të papastër. 31Kështu do t’i mbani të ndarë
bijtë e Izraelit nga ajo që i ndot, që të mos vdesin për shkak të papastërtisë
së tyre, duke ndotur tabernakullin tim që ndodhet midis tyre. 32 Ky është
ligji për atë që ka një fluks dhe për atë që ka një lëshim fare, gjë që e bën të
papastër, 33 dhe për gruan që vuan për shkak të zakoneve të saja periodike,
për burrin ose gruan që ka një fluks dhe për burrin që bie në shtrat me një
grua të papastër”.

16
1 Zoti i foli Moisiut mbas vdekjes së dy bijve të Aaronit, që vdiqën kur u

paraqitën para Zotit me zjarr të ndaluar. 2 Zoti i tha Moisiut: “Foli Aaronit,
vëllait tënd, dhe thuaji të mos hyjë në çfarëdo kohe në shenjtërore, përtej
perdes, përpara pajtuesit që ndodhetmbi arkë, që tëmos vdesë, sepse unë do
të shfaqem në renëmbi pajtuesin. 3Aaroni do të hyjë në shenjtërore në këtë
mënyrë; do të marrë një dem të vogël për flijimin për mëkatin dhe një dash
për olokaustin. 4Do të veshë tunikën e shenjtë prej liri dhe do të mbajë mbi
trupin e tij pantallona prej liri; do të ngjeshë brezin prej liri dhe do ta vërë
mbi kokë çallmën prej liri. Këto janë veshjet e shenjta; ai do t’i veshë pasi ta
ketë larë trupinmeujë. 5Ngaasambleja e bijve të Izraelit do tëmarrë dy cjep
përflijimin emëkatitdhenjë dashpërolokaustin. 6Aaroni do të ofrojë demin
evogëlpërflijiminemëkatit,qëekapërvete, dhedo tëbëjë shlyerjenpërvete
dhe për shtëpinë e tij. 7 Pastaj do t’i marrë të dy cjeptë dhe do t’i paraqesë
përpara Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. 8Aaroni do t’i hedhë në short
dy cjeptë: njëri prej tyre do të caktohet për Zotin dhe tjetri do të shërbejë si
cjap për shlyerjen e fajit. 9Aaroni do të afrojë cjapin e caktuar për Zotin dhe
do ta ofrojë si flijim përmëkatin; 10 por cjapi i caktuar si cjap fajshlyes do të
paraqitet i gjallë para Zotit, me qëllim që mbi të të bëhet shlyerja dhe për ta
çuarpastaj në shkretëtirë si cjap fajshlyes. 11Aaroni do të ofrojë,pra, demin e
vogël të flijimit përmëkatin dhe do të bëjë shlyerjen për vete dhe për shtëpinë
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e tij; dhe do ta therë demin e vogël të flijimit për mëkatin për vete. 12 Pastaj
do të marrë një temjanicë plot me qymyrë të ndezur të marrë nga altari
përpara Zotit dhe do t’i ketë duart e tij të mbushurame temjan të parfumuar
nëpluhur, dhedo të çojë çdo gjëmatanëvelit. 13Do tavërë temjaninmbi zjarr
përpara Zotit, me qëllim që reja e temjanit të mbulojë pajtuesin që është mbi
dëshminë; kështu ai nuk do të vdesë. 14 Pastaj do të marrë ca gjak të demit
të vogël dhe do ta spërkatë me gishtin e tij mbi pajtuesin nga ana lindore,
do të spërkatë shtatë herë edhe pak gjak me gishtin e tij përpara pajtuesit.
15 Pastaj do të therë cjapin e flijimit për mëkatin, që është për popullin, dhe
do të çojë gjakun e tij matanë velit; dhe do të bëjëme këtë gjak atë që ka bërë
me gjakun e demit të vogël; do ta spërkatë mbi pajtuesin dhe para pajtuesit.
16 Kështu do të bëjë shlyerjen për shenjtëroren, për shkak të papastërtive të
bijve të Izraelit, të shkeljeve të tyre dhe të të gjitha mëkateve të tyre. Do të
veprojë në të njëjtën mënyrë për çadrën e mbledhjes, që mbetet midis tyre,
në mes të papastërtive të tyre. 17Në çadrën e mbledhjes, kur ai do të hyjë në
shenjtëroren për të bërë shlyerjen, nuk do të ketë njeri, deri sa ai të ketë dalë
dhe të ketë bërë shlyerjen për veten, për shtëpinë e tij dhe për tërë asamblenë
e Izraelit. 18 Ai do të dalë drejt altarit që ndodhet para Zotit dhe do të bëjë
shlyerjen për të: do të marrë ca gjak nga demi i vogël dhe ca gjak nga cjapi
dhe do ta vërë mbi brirët e altarit rreth e qark. 19 Pastaj do të spërkatë ca
gjak mbi të me gishtin e tij shtatë herë me radhë; kështu do ta pastrojë dhe
do ta shenjtërojë nga papastërtitë e bijve të Izraelit. 20Kur të ketëmbaruar së
kryeri shlyerjen për shenjtëroren, për çadrën e mbledhjes dhe për altarin, do
të afrojë cjapin e gjallë. 21Aaroni do të vendosë të dyja duart e tij mbi kokën
e cjapit të gjallë dhe do të rrëfejëmbi të tërë padrejtësitë e bijve të Izraelit, të
gjitha shkeljet e tyre, tërë mëkatet e tyre, dhe do t’i vërë mbi kokën e cjapit;
pastaj do ta çojënë shkretëtirëmeanë tënjënjeriu të zgjedhurenkas. 22Cjapi
do të mbartë mbi vete në tokë të vetmuar të gjitha padrejtësitë e tyre dhe ai
njeri do ta lërë të shkojë në shkretëtirë. 23Pastaj Aaroni do të hyjë në çadrën
e mbledhjes, do të zhveshë rrobat e tij prej liri që kishte veshur për të hyrë
në shenjtërore dhe do t’i lërë aty. 24Do të lajë trupin e tij me ujë në një vend
të shenjtë, do të veshë rrobat e tij dhe do të dalë për të ofruar olokaustin e tij
dhe olokaustin e popullit, dhe do të bëjë shlyerjen për vete dhe për popullin.
25 Pastaj do të tymosë mbi altar dhjamin e flijimit për mëkatin. 26Ai që e ka
lëshuar cjapin, e zgjedhur si cjap fajshlyes, do të lajë rrobat e tij dhe trupin
e tij me ujë dhe, mbas kësaj mund të kthehet në kamp. 27 Do të çohen pas
kësaj jashtë kampit demi i vogël i flijimit për mëkatin dhe cjapi i flijimit për
mëkatin, gjaku i të cilit është çuar në shenjtërore për të bërë shlyerjen; dhe do
të djegin në zjarr lëkurët,mishin dhe ndyrësitë e tyre. 28Pastaj ai që i djeg do
të lajë rrobat dhe trupin e tij me ujë; pas kësaj, ai mund të kthehet në kamp.
29Ky do të jetë për ju një ligj i përjetshëm: nëmuajin e shtatë, ditën e dhjetë të
muajit, do tëpërulni shpirtrat tuaj dhenukdo tëkryeni asnjëpunë, asai qëka
lindurnëvendas ihuaji qëbanonmidis jush. 30Sepseatëditëprifti do tëbëjë
shlyerjen për ju, për t’ju pastruar, me qëllim që të jeni të pastruar nga tërë
mëkatet tuaja përpara Zotit. 31Éshtë për ju një e shtunëmadhështore pushimi
dhe ju do të përulni shpirtrat tuaj; është një ligj i përjetshëm. 32Prifti, që është
vajosur dhe që është shenjtëruar për të shërbyer si prift në vend të atit të tij,
do të bëjë shlyerjen dhe do të veshë rrobat prej liri, rrobat e shenjta. 33 Ai
do të bëjë shlyerjen për shenjtëroren e shenjtë; do të bejë shlyerjen për çadrën
e mbledhjes dhe për altarin, do të bëjë njëkohësisht shlyerjen për priftërinjtë
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dhe për tërë popullin e asamblesë. 34Ky do të jetë për ju një ligj i përjetshëm,
për të shlyermëkatet e bijve të Izraelit për të gjithamëkatet e tyre, një herë në
vit”. DheMoisiu bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti.

17
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 2 “Foli Aaronit, bijve të tij dhe të

gjithë bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar,
duke thënë: 3Kushdo nga shtëpia e Izraelit ther një ka ose një qengj apo një
dhi brenda kampit, ose jashtë kampit, 4 dhe nuk e çon në hyrjen e çadrës
së mbledhjes për ta paraqitur si një ofertë për Zotin përpara tabernakullit
të Zotit, do të mbahet si fajtor gjaku; ka derdhur gjak dhe ky njeri do të
shfaroset në mes të popullit të tij; 5 dhe kjo me qëllim që bijtë e Izraelit, në
vend që të flijojnë flitë e tyre në fusha, t’ia çojnë Zotit në hyrje të çadrës së
mbledhjes, priftit, dhe t’ia ofrojnë Zotit si flijim falënderimi. 6 Prifti do të
spërkasë gjakunmbi altarin e Zotit, në hyrje të çadrës sëmbledhjes, dhe do të
tymosë dhjaminme erë shumë të këndshme për Zotin. 7Ata nuk do t’i ofrojnë
më flijimet e tyre demonëve, prapa të cilëve janë poshtëruar. Ky do të jetë
për ta një ligj i përjetshëm, për gjithë brezat e tyre. 8U thuaj akoma: “Cilido
burrë i shtëpisë së Izraelit ose nga të huajt që banojnëmidis jush të ofrojë një
olokaust apo një flijim, 9dhe po tëmos e çojë në hyrjen e çadrës sëmbledhjes
për t’ia ofruar Zotit, ky njeri do të shfaroset në mes të popullit të tij. 10Në
rast se dikushnga shtëpia e Izraelit aponga të huajt që banojnëmidis jushha
çfarëdo lloj gjaku, unëdo ta kthej fytyrën timekundër atij që ha gjakdhedo ta
shfaros në mes të popullit të tij. 11 Sepse jeta e mishit është në gjak. Prandaj
ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse
është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën. 12 Prandaj u kam thënë bijve
të Izraelit: asnjëri prej jush nuk ka për të ngrënë gjak; as i huaji që banon
midis jush nuk ka për të ngrënë gjak”. 13Dhe në qoftë se ndonjë prej bijve të
Izraelit ose të të huajve që banojnë midis jush zë në gjah një kafshë ose një
zog që mund të hahet, do të derdhë gjakun e tij dhe do ta mbulojë me dhe;
14sepse është jeta e çdomishi; gjaku i tijmban jetën e tij. Prandaj u kam thënë
bijve të Izraelit: “Nuk do të hani gjakun e asnjë mishi, sepse jeta e çdomishi
është gjaku i tij; kushdo që do ta hajë do të shfaroset”. 15Dhe çfarëdo personi,
qoftë i lindur në vend apo i huaj, që ha një kafshë të ngordhur në mënyrë
natyrale apo të shqyer, do të lajë rrobat dhe do të lahet vetë me ujë, dhe ka
për të qenë i papastër deri nëmbrëmje; pastaj do të jetë i pastër. 16Por në rast
se nuk lan rrobat e tij dhe nuk lan trupin e tij, do tëmbajë fajin e paudhësisë
së tij”.

18
1Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 2 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj

atyre: Unë jam Zoti, Perëndia juaj. 3 Nuk do të bëni siç bëjnë në vendin e
Egjiptit, ku keni banuar, dhe nuk do të bëni siç bëjnë në vendin e Kanaanit
ku po ju çoj; ju nuk do të ndiqni zakonet e tyre. 4 Do të zbatoni dekretet
e mia dhe do të respektoni statutet e mia, duke iu përmbajtur atyre. Unë
jam Zoti, Perëndia juaj. 5 Do të respektoni statutet dhe dekretet e mia, me
anën e të cilave, kushdo që i zbaton në praktikë, ka për të jetuar. Unë jam
Zoti. 6 Asnjë nga ju nuk do t’i afrohet ndonjë të afërmi nga gjaku për të
zbuluar lakuriqësinë e tij. Unë jam Zoti. 7Nuk do të zbulosh lakuriqësinë e
atit tënd apo lakuriqësinë e nënës sate; ajo është nëna jote; nuk do të zbulosh
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lakuriqësinë e saj. 8Nuk do të zbulosh lakuriqësinë e gruas së atit tënd; ajo
është lakuriqësia e atit tënd. 9Nuk do të zbulosh lakuriqësinë e motrës sate,
bijë e atit tënd ose bijë e nënës sate, qoftë e lindur në shtëpi ose jashtë saj.
10 Nuk do të zbulosh lakuriqësinë e bijës së birit tënd apo të bijës së bijës
sate, sepse lakuriqësia e tyre është vetë lakuriqësia jote. 11Nuk do të zbulosh
lakuriqësinë e bijës së gruas të atit tënd, e lindur nga ati yt; është motra jote;
mos zbulo lakuriqësinë e saj. 12 Nuk do të zbulosh lakuriqësinë e motrës
së atit tënd; është një e afërme e ngushtë e atit tënd. 13 Nuk do të zbulosh
lakuriqësinë emotrës së nënës sate, sepse ështënjë e afërme engushtë enënës
sate. 14Nukdo të zbulosh lakuriqësinë e vëllait të atit tënd;nukdo t’i afrohesh
gruas së tij; ajo është halla jote. 15Nuk do të zbulosh lakuriqësinë e nuses së
birit tënd; ajo është gruaja edjalit tënd;moszbulo lakuriqësinë e saj. 16Nukdo
të zbulosh lakuriqësinë e gruas së vëllait tënd; është lakuriqësia e vëllait tënd.
17Nuk do të zbulosh lakuriqësinë e një gruaje dhe të bijës së saj; nuk do të
marrësh bijën e birit të saj, as bijën e bijës së saj për të zbuluar lakuriqësinë;
janë të afërm të ngushtë të saj; është një incest. 18 Nuk do të marrësh një
grua bashkë me të motrën për ta bërë shemër, duke zbuluar lakuriqësinë e
saj ndërsa tjetra është akoma gjallë. 19Nuk do t’i afrohesh një gruaje për të
zbuluar lakuriqësinë e saj nëperiudhën epapastërtisë së saj të shkaktuarnga
zakonet. 20Nuk do të kesh marrëdhënie seksuale me gruan e fqinjit tënd për
t’u ndotur me të. 21 Nuk do të lejosh që asnjë prej trashëgimtarëve të tu t’i
ofrohet Molekut; dhe nuk do të përdhosësh emrin e Perëndisë tënd. Unë jam
Zoti. 22 Nuk do të kesh marrëdhënie seksuale me një burrë, ashtu si bëhet
me një grua; është një gjë e neveritshme. 23Nuk do të bashkohesh me asnjë
kafshë duke undoturme të; gjithashtu asnjë grua tëmos i afrohet një kafshe
për t’u bashkuar me të; është një degjenerim i neveritshëm. 24Mos u ndotni
me asnjë nga këto gjëra, sepse me gjithë këto gjëra janë ndotur kombet që
po bëhem gati t’i përzë përpara jush. 25 Vendi është ndotur; prandaj unë do
ta dënoj për paudhësinë e tij, dhe vendi do të vjellë banorët e tij. 26 Ju, pra,
do të respektoni statutet dhe dekretet e mia dhe nuk do të kryeni asnjë nga
ato gjëra të neveritshme, as ai që ka lindur në vend ashtu edhe i huaji që
banon midis jush, 27 (sepse të gjithë këto gjëra të neveritshme i kanë bërë
banorët e vendit që ishin para jush, dhe vendi është ndotur), 28 që edhe ju,
po të jetë se e ndotni, vendi tëmos ju vjellë ashtu si ka vjellë kombin që ishte
para jush. 29Sepse cilido që kryen ndonjë prej këtyre gjërave të neveritshme,
personat që i kryejnë do të shfarosen nëmes të tyre. 30Do të respektoni, pra,
urdhërimet emia, nuk do të ndiqni asnjë nga zakonet e neveritshme që janë
para jush dhe nuk do të ndoteni me to. Unë jam Zoti, Perëndia juaj”.

19
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 2 “Foli tërë asamblesë së bijve të

Izraelit dhe u thuaj atyre: Jini të shenjtë, sepse unë Zoti, Perëndia juaj, jam
i shenjtë. 3 Secili prej jush të respektojë nënën dhe atin e tij, po kështu të
respektojë të shtunat e mia. Unë jam Zoti Perëndia juaj. 4Mos iu drejtoni
idhujve dhe mos bëni perëndi me metal të shkrirë. Unë jam Zoti, Perëndia
juaj. 5Kur t’i ofroni një flijim falënderimi Zotit, do ta ofroni në mënyrë që të
pëlqehet. 6Do të hahet po atë ditë që e ofroni dhe ditën vijuese; dhe në rast
se mbetet diçka deri në ditën e tretë, do ta digjni me zjarr. 7Në rast se hahet
ndonjë pjesë e tij ditën e tretë është një gjë e neveritshme; flijimi nuk do të
pëlqehet. 8Prandaj kushdo që e ha do të rëndohetme fajin e paudhësisë së tij,
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sepse ka përdhosur atë që është e shenjtë për Zotin; ky njeri do të shfaroset
në mes të popullit të tij. 9 Kur do të korrni tokat tuaja, nuk do të korrësh
deri në cepat e arës sate dhe nuk do të mbledhësh kallinjtë që kanë mbetur
pas korrjes sate; 10 dhe në vreshtin tënd nuk do të kthehesh prapë, as do të
mbledhësh bistakët embetur nga vreshti yt; do t’i lësh për të varfrin dhe për
të huajin. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. 11Nuk do të vidhni, nuk do të gënjeni
dhe nuk do të mashtroni njëri-tjetrin. 12 Nuk do të bëni betim të rremë në
emrin tim, nuk do të përdhosni emrin e Perëndisë tuaj. Unë jam Zoti. 13Nuk
do të mundosh fqinjin tënd dhe as do ta vjedhësh; mëditjen e punëtorit mos
e mbaj te ti deri në mëngjesin vijues. 14 Nuk do të mallkosh të shurdhërin
dhe nuk do të vësh asnjë pengesë para të verbrit, por do të kesh frikë nga
Perëndia yt. Unë jam Zoti. 15Nuk do të bësh padrejtësi gjatë gjykimit; nuk do
të tregohesh i anshëm me të varfërin as do të nderosh personat e fuqishëm;
por do të gjykosh të afërmin tëndme drejtësi. 16Nuk do të shkosh e të sillesh
duke shpifur nëpër popullin tënd, as do të mbash qëndrim kundër jetës të të
afërmit tënd. Unë jam Zoti. 17Nuk do të urresh vëllanë tënd në zemrën tënde;
qorto gjithashtu fqinjin tënd, por mos u ngarko me asnjë mëkat për shkak
të tij. 18 Nuk do të hakmerresh dhe nuk do të mbash mëri kundër bijve të
popullit tënd,pordo taduash tëafërmin tënd si veten tënde. Unë jamZoti. 19Të
respektoni statutet emia. Nuk do të bashkosh kafshë të llojeve të ndryshme;
nuk do të mbjellësh arën tënde me lloje të ndryshme farërash, nuk do të
veshësh asnjë palë rroba të enduramemateriale të ndryshme. 20Në qoftë se
dikush kamarrëdhënie seksualeme një grua që është skllave e premtuar një
njeriu, por që nuk është shpenguar dhe nuk ka fituar lirinë, do të dënohen që
të dy, por nuk do të dënohenme vdekje, sepse ajo nuk ishte e lirë. 21Burri do
t’i çojë Zotit, në hyrje të çadrës sëmbledhjes, një dash si fli për shkeljen; 22dhe
medashin eflijimit për shkeljen prifti do të bëjë për të shlyerjen përpara Zotit
përmëkatin që ai ka kryer; dhemëkati që ai ka kryer do t’i falet. 23Kur të hyni
në vendin tuaj dhe të kenimbjellë lloj-lloj drurësh frutorë, do t’i konsideroni
frutat e tyre si tëparrethprera; për trevjet do të jenëpër ju si tëparrethprera;
prandaj nuk duhet të hahen. 24 Por vitin e katërt të gjitha frutat e tyre do të
jenë të shenjtëruara, do të jenë për lavdinë e Zotit. 25Vitin e pestë do të hani
frutat e tyre, me qëllim që prodhimi i tyre të mund të rritet. Unë jam Zoti,
Perëndia juaj. 26 Nuk do të hani asgjë që përmban gjak. Nuk do të zbatoni
asnjë lloj shortarie osemagjie. 27Nuk do t’i prisni rrumbullak flokët anëve të
kokës, as do të shkurtosh fundin emjekrës sate. 28Nukdo të bëni asnjë prerje
në mishin tuaj për një të vdekur, nuk do të bëni asnjë tatuazh mbi trupin
tuaj. Unë jam Zoti. 29Mos e ndot bijën tënde duke e bërë kurvë, që vendi të
mos jepet pas kurvërisë dhe të mos mbushet me prapësi. 30 Të respektoni
të shtunat e mia dhe do të keni respekt për shenjtëroren time. Unë jam Zoti.
31Mos iu drejtonimediumeve dhemagjistarëve;mosukonsultoni për tëmos
u ndotur me anë të tyre. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. 32 Çohu në këmbë para
atij që ka kokën të zbardhur, nderoje plakun dhe ki frikë nga Perëndia yt.
Unë jam Zoti. 33 Kur një i huaj banon bashkë me ju në vendin tuaj, mos e
trajtoni keq. 34 Të huajin që banon midis jush ta trajtoni njëlloj si ai që ka
lindur midis jush; ti do ta duash si veten tënde, sepse edhe ju ishit të huaj në
vendin e Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. 35Nuk do të bëni padrejtësi në
gjykime, përsa u përketmasave të gjatësisë, të peshës dhe të kapacitetit. 36Do
të keni peshore të sakta, pesha të sakta, efa të saktë, hin të saktë. Unë jam
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Zoti, Perëndia juaj që ju nxori nga vendi i Egjiptit. 37Do të respektoni, pra, të
gjitha statutet dhe dekretet e mia dhe do t’i vini në zbatim. Unë jam Zoti.

20
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 2 “Do t’u thuash bijve të Izraelit:

Cilido nga bijtë e Izraelit ose nga të huajt që banojnë në Izrael do që t’i japë
Molekut ndonjë nga trashëgimtarët e tij, do të dënohet me vdekje; populli i
vendit do ta vrasë me gurë. 3 Unë vet do ta kthej fytyrën time kundër këtij
njeriudhedo ta shfarosnëmes tëpopullit të tij, sepse i kadhënëMolekutdisa
nga trashëgimtarët e tij për të ndotur shenjtëroren time dhe për të përdhosur
emrin tim të shenjtë. 4Dhe në rast se populli i vendit mbyll sytë para këtij
njeriu, kur ai i jep trashëgimtarët e tij Molekut, dhe nuk e dënon me vdekje,
5 do të jem unë që do ta kthej fytyrën time kundër këtij njeriu dhe kundër
familjes së tij, do ta shfaros në mes të popullit të tij atë dhe tërë ata që
kurvërohen me të, duke u shitur para Molekut. 6 Dhe në rast se një person
u drejtohet mediumeve dhe magjistarëve për t’u kurvëruar pas tyre, unë do
ta kthej fytyrën timekundërkëtijpersoni dhedo ta shfaros nëmes të popullit
të tij. 7 Shenjtërohuni, pra, dhe qofshi të shenjtë, sepse unë jam Zoti, Perëndia
juaj. 8 Respektoni statutet e mia dhe i vini në zbatim. Unë jam Zoti që ju
shenjtëron. 9Kushdo qëmallkon të atin ose të ëmën, do të dënohetme vdekje,
sepse ka mallkuar të atin o të ëmën; gjaku i tij do të bjerë mbi të. 10Në rast
se ndonjëri shkel kurorënme gruan e një tjetri, në qoftë se shkel kurorënme
gruan e fqinjit të tij, shkelësidhe shkelësja e kurorësdo të dënohenmevdekje.
11Nëqoftë sedikushbienë shtratmegruaneatit të tij, ai zbulon lakuriqësinë
e të atit; prandaj që të dy do të dënohen pa tjetërme vdekje; gjaku i tyre do të
bjerëmbi ta. 12Në rast se dikush bie në shtratme nusen e birit të tij, që të dy
do të dënohenme vdekje; kanë kryer një degjenerim të neveritshëm; gjaku i
tyre do të bjerëmbi ta. 13Në qoftë se dikush kamarrëdhënie seksualeme një
burrë ashtu si ato që bëhenme një grua, që të dy kanë kryer një degjenerim
të neveritshëm, do të dënohenpa tjetërmevdekje; gjaku i tyre do të bjerëmbi
ta. 14Në qoftë se dikushmerr për grua bijën dhe nënën e saj, kemi një incest;
do të digjen në zjarr si ai ashtu dhe ato, me qëllim që tëmos ketë incestmidis
jush. 15Në rast se një burrë bashkohet me një kafshë, ai do të dënohet me
vdekje; do të vritet edhe kafsha. 16Në rast se një grua i afrohet një kafshe për
t’u bashkuar me të, do të vrasësh gruan dhe kafshën; do të dënohen pa tjetër
mevdekje; gjaku i tyredo tëbjerëmbi ta. 17Nëqoftë sedikushmerrmotrën e
vet, bijën e atit të tij ose bijën e nënës së tij dhe sheh lakuriqësinë e saj dhe ajo
sheh lakuriqësinë e tij, ky është një turp; të dy do të shfarosen në sytë e bijve
të popullit të tyre; ai ka zbuluar lakuriqësinë e motrës së vet; do të mbajë
dënimin epaudhësisë së tij. 18Në rast se dikushbie në shtratmenjë grua gjatë
kohës së zakoneve të saj dhe zbulon lakuriqësinë e saj, ai ka zbuluarfluksin e
saj dhe ajo ka zbuluar fluksin e gjakut të vet; që të dy do të shfarosen nëmes
të popullit të tyre. 19Nuk do të zbulosh lakuriqësinë e motrës së nënës sate
ose të motrës së atit tënd, sepse në këtë mënyrë zbulohet lakuriqësia e një të
afërmi të një gjaku; që të dy do të mbajnë dënimin e paudhësisë së tyre. 20Në
qoftë se dikush bie në shtrat me gruan e ungjit të tij, ai zbulon lakuriqësinë
e ungjit të tij; që të dy do të mbajnë dënimin përmëkatin e tyre; do të vdesin
pa fëmijë. 21 Në qoftë se dikush merr gruan e vëllait të tij, kjo është një gjë
e papastër; ai ka zbuluar lakuriqësinë e vëllait të tij; nuk do të kenë fëmijë.
22Do të respektoni, pra, të gjitha statutet dhe dekretet emia dhe do t’i vini në
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zbatim,meqëllimqëvendikupo ju çoj tëbanoni tëmos juvjellë jashtë. 23Dhe
nuk do të ndiqni zakonet e kombeve që unë po bëhem gati t’i përzë përpara
jush; ata i kanë bërë tërë këto gjëra, prandaj unë i urrej. 24Por juve ju thashë:
Ju do të shtini në dorë vendin e tyre; do t’ju jap si pronë; është një vend ku
rrjedh qumësht dhe mjaltë. Unë jam Zoti, Perëndia juaj, që ju ka ndarë nga
popujt e tjerë. 25Do tëdalloni, pra, kafshëtepastrangaato tëpapastra, zogjtë
e pastër nga ata të papastër, dhe nuk do bëheni të neveritshëm duke ngrënë
kafshë, zogj o çfarëdo gjë që hiqet zvarrë mbi tokë dhe që unë i kam veçuar
për ju si të papastra. 26Dhe do të jeni të shenjtë përmua, sepse unë, Zoti, jam
i shenjtë, dhe ju kam ndarë nga popujt e tjerë me qëllim që të jeni të mitë.
27Në qoftë se një burrë apo një grua është medium apo magjistar, ata do të
dënohen pa tjetërmevdekje; do t’i vrisnime gurë; gjaku i tyre do të bjerëmbi
ta”.

21
1Zoti i tha akomaMoisiut: “Folu priftërinjve, bijve të Aaronit, dhe u thuaj:

Asnjë prift të mos ndotet për një të vdekur në mes të popullit të tij, 2 veç se
po të jetë një i afërm i tij i një gjaku: nëna, ati, biri, bija, vëllai 3 dhe motra
e tij ende e virgjër që jeton me të, dhe që nuk është martuar ende; për atë
mund të ndotet. 4Duke qënë një udhëheqësnëmes të popullit të tij, nuk do të
ndotet duke përdhosur veten e tij. 5 Priftërinjtë nuk do të bëjnë tonsurënmbi
kokën e tyre, nuk do të rruajnë mjekrën e tyre dhe nuk do të bëjnë prerje
mbi mishin e tyre. 6Do të jenë të shenjtë për Perëndinë e tyre dhe nuk do të
përdhosin emrin e Perëndisë së tyre, sepse i ofrojnë flijime Zotit, të përgatitura
me zjarr dhe bukën Perëndisë së tyre; prandaj do të jenë të shenjtë. 7Nuk do
të marrin për grua një kurvë, as edhe një grua faqenxirë; nuk do të marrin
një grua të ndarë nga burri, sepse janë të shenjtë ndaj Perëndisë së tyre. 8Ti
do ta konsiderosh priftin të shenjtë, sepse ai i ofron bukën Perëndisë tënd; ai
ka për të qënë i shenjtë për ty, sepse unë, Zoti që ju shenjtëroj, jam i shenjtë.
9Në rast se bija e një prifti humb nderin duke u bërë kurvë, ajo turpëron të
atin: ajo do të digjet me zjarr. 10 Por ai që është kryeprift midis vëllezërve të
tij, mbi kokën e të cilit është vënë vaji i vajosjes dhe që është shenjtëruar për
të veshur rrobat e shenjta, nuk do të zbulojë kokën dhe nuk do të shqyejë
rrobat. 11Nuk do t’i afrohet asnjë kufome; nuk do të ndotet as për të atin,
as për të ëmën. 12 Nuk do të dalë nga shenjtërorja dhe nuk do të përdhosë
shenjtëroren e Perëndisë së tij, sepse shenjtërimi i vajosjes nga ana e Perëndisë
është mbi të. Unë jam Zoti. 13Do të marrë për grua një virgjëreshë. 14Nuk do
tëmarrë as grua të ve, as të ndarë nga burri, as grua faqenxirë, as kurvë; por
do të marrë për grua një virgjëreshë nga populli i tij. 15Nuk do të turpërojë
trashëgimtarët e tij në mes të popullit; sepse unë jam Zoti që ju shenjtëron”.
16 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 17 “Foli Aaronit dhe i thuaji: Në
brezat e ardhshëm asnjë burrë nga fisi yt, që ka ndonjë gjymtim, nuk do të
mund të afrohet për të ofruar bukën e Perëndisë së tij; 18 sepse asnjë njeri që
ka ndonjë gjymtim nuk do tëmund të afrohet: as i verbri, as i çali as ai që ka
një fytyrë të përçudnuar, ose ka një gjymtyrë të deformuar, 19 një thyerje të
këmbës apo të dorës, 20 as gungaçi as shkurtabiqi as ai që ka një njollë në sy
apo një ekzemë, a zgjeben apo herdhet të shtypura. 21Asnjë burrë nga fisi
i priftit Aaron që ka ndonjë gjymtim nuk do të afrohet për t’i ofruar flijimet
e bëra me zjarr Zotit. Ka një gjymtim; të mos afrohet për të ofruar bukën e
Perëndisë së tij. 22Ai do të mund të hajë bukën e Perëndisë së tij, gjëra shumë
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të shenjta dhe gjëra të shenjta; 23nuk do t’i afrohet velit as edhe altarit, sepse
ka një gjymtim. Nuk do të përdhosë vendet e mia të shenjta, sepse unë jam
Zoti që i shenjtëroj”. 24Dhe Moisiu ia tha këto gjëra Aaronit, bijve të tij dhe
gjithë bijve të Izraelit.

22
1Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 2 “FoluAaronit dhe bijve të tij që të

heqin dorë nga gjërat e shenjta qëmë janë shenjtëruarnga bijtë e Izraelit dhe
të mos përdhosin emrim tim të shenjtë. Unë jam Zoti. 3U thuaj atyre: “Cilido
burrë ifisit tuaj qënëbrezat e ardhshmedo t’uafrohetnëgjendjepapastërtie
gjërave të shenjta, që bijtë e Izraelit ia kanë shenjtëruar Zotit, do të shfaroset
nga prania ime. Unë jam Zoti. 4Asnjë burrë nga fisi i Aaronit, i sëmurë nga
lebraosemefluksqoftë,nukdo tëhajëgjëra të shenjtaderi sa tëbëhet i pastër.
Gjithashtu ai që prek çfarëdo gjë që është bërë e papastër nga kontaktime një
kufomë, apoai që kapasurnjë lëshim fare, 5ose ai që kaprekurnjë zvarranik
që e ka bërë të papastër, ose një njeri që i ka komunikuar një papastërti të
çfarëdo lloji, 6 personi që ka prekur këto gjëra do të jetë i papastër deri në
mbrëmje dhe nuk ka për të ngrënë gjëra të shenjta para se të ketë larë trupin
e tij me ujë; 7mbas perëndimit të diellit do të jetë i pastër dhe do të mund
të hajë gjëra të shenjta, sepse janë ushqimi i tij. 8 Prifti nuk do të hajë mish
kafshe të ngordhur nëmënyrë të natyrshme apo të shqyer, për të mos u bërë
i papastër. Unë jam Zoti. 9 Priftërinjtë do të respektojnë, pra, atë që kam
urdhëruar, përndryshe do tëmbajnë dënimin emëkatit të tyre dhe do të vdesin
sepse kanë përdhosur gjërat e shenjta. Unë jam Zoti që i shenjtëroj. 10Asnjë
i huaj nuk do të hajë gjëra të shenjta; as një mik i priftit, as një rrogtar nuk
do të mund të hajë gjërat e shenjta. 11Por në rast se prifti ble një person me
paratë e tij, ky do të mund të hajë nga ky ushqim ashtu si edhe ata që kanë
lindur në shtëpinë e tij; këta mund të hanë nga ushqimi i tij. 12 Bija e priftit
që ështëmartuarme një të huaj nuk do të hajë gjëra të shenjta të ofruara për
ngritje. 13 Por në qoftë se bija e priftit ka mbetur e ve, apo është ndarë nga
burri dhe nuk ka fëmijë, dhe është kthyer të rrijëme të atin ashtu si kur ishte
e re, do të mund të hajë nga buka e atit të saj; po asnjë i huaj nuk do ta hajë
atë. 14Në qoftë se dikush ha gabimisht një gjë të shenjtë, do t’i japë priftit
gjënë e shenjtë, duke i shtuar një të pestën. 15Priftërinjtë nuk do të përdhosin,
pra, gjërat e shenjta të bijve të Izraelit, që ata i ofrojnë Zotit përngritje, 16dhe
nuk do të bëjnë që ata të mbajnë dënimin e mëkatit për të cilin do të bëheshin
fajtorë, duke ngrënë gjërat e tyre të shenjta; sepse unë, Zoti, i shenjtëroj””.
17Zoti i foli akomaMoisiut duke i thënë: 18“FoluAaronit, bijve të tij dhegjithë
bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kushdo nga shtëpia e Izraelit ose nga të
huajt në Izrael, që paraqet si olokaust për Zotin një ofertë për çfarëdo kushti
ose çfarëdo dhurate sipas dëshirës; 19 për të qënë i mirëpritur, do të ofrojë një
mashkull, pa të meta, të marrë nga qetë, nga dhentë apo nga dhitë. 20Nuk
do të ofroni asgjë që ka një të metë, sepse nuk do të ishte e pëlqyer. 21 Kur
dikush i ofron Zotit një flijim falënderimi, që ështëmarrë nga kopeja apo nga
tufa, qoftë për të përmbushurnjë kusht, qoftë si ofertë vullnetare, viktima për
t’u pëlqyer duhet të jetë e përsosur; nuk duhet të ketë asnjë të metë. 22Nuk
do t’i ofroni Zotit një viktimë të verbër, të çalë apo të gjymtuar, apo që ka
ulcera, ekzemë ose zgjebe; dhe nuk do të bënimbi altar flijime me zjarr për
Zotin. 23Do tëmund të paraqesësh si ofertë vullnetare një ka ose një dele që
ka një këmbë shumë të gjatë apo shumë të shkurtër; por si kusht nuk do të
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ishte imirëpritur. 24Nukdo t’i ofrosh Zotit asnjë kafshëmeherdhe të vrara, a
të shtypura, të këputura apo të prera; flijime të tilla nuk do të bëni në vendin
tuaj. 25Nukdopranoninga ihuaji asnjëngakëtoviktimapër taofruar sibukë
të Perëndisë tuaj, sepse në to ka gjymtime dhe të meta; nuk do të pëlqeheshin
për ju. 26 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 27 “Kur do të lindë një viç,
a një qengj a një kec, do ta lini shtatë ditë me të ëmën; nga dita e tetë e tutje
do të pëlqehet si flijim i bërë me zjarr për Zotin. 28Nuk do të therni një lopë
apo një dele me gjithë të voglin e saj në të njëjtën ditë. 29 Kur do t’i ofroni
Zotit një flijim falënderimi, paraqiteni nëmënyrë që të pëlqehet. 30Viktima do
të hahet po atë ditë; nuk do të lini asgjë deri në mëngjes. Unë jam Zoti. 31Do
të respektoni, pra, urdhërimet e mia dhe do t’i vini në zbatim. Unë jam Zoti.
32Nuk do të përdhosni emrin tim të shenjtë, por do të shenjtërohem në mes
të bijve të Izraelit. Unë jam Zoti që ju shenjtëron, 33 që ju nxori nga vendi i
Egjiptit për të qënë Perëndia juaj. Unë jam Zoti”.

23
1Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 2 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj

atyre: Ja festat e Zotit, që ju do t’i shpallni si mbledhje të shenjta. Festat e
mia janëkëto: 3Do tëpunohet gjashtë ditë,pordita e shtatë ështënjë e shtunë
pushimidhembledhjeje të shenjtë. Atëditënukdo tëbëniasnjë punë; është e
shtuna e shenjtëruar Zotit në të tëra vendet ku do të banoni. 4Këto janë festat
e Zotit, mbledhjet e shenjta që ju do t’i shpallni në kohën e tyre. 5Muajin e
parë, ditën e katërmbëdhjetë të muajit, midis dy mbrëmjeve, bien Pashkët e
Zotit; 6dhe ditën e pesëmbëdhjetë të po atij muaji bie festa e bukës së ndorme
për nder të Zotit; për shtatë ditë do të hani bukë të ndorme. 7Ditën e parë do
të bëni një mbledhje të shenjtë; nuk do të bëni atë ditë asnjë punë të rëndë;
8dhe për shtatë ditë do t’i ofroni Zotit flijime të bërame zjarr. Ditën e shtatë
do të bëhetnjëmbledhje e shenjtë; gjatë asaj dite nuk do të bëni asnjë punë të
rëndë”. 9Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 10 “Folu bijve të Izraelit dhe
u thuaj: Kur do të hyni në vendin që unë po ju jap dhe do të kryeni të korrat,
do t’i çoni priftit një demet si prodhim i parë i korrjes suaj; 11Ai do ta tundë
demetin përpara Zotit për ju, me qëllim që të pëlqehet; prifti do ta tundë një
ditë pas së shtunës. 12Ditën gjatë së cilës do të tundni demetin, do t’i ofroni
një qengj motak, pa të meta, si olokaust për Zotin. 13 Blatimi i ushqimit që
do ta shoqërojë do të jetë dy të dhjeta të efësmajë mielli të përzierme vaj, si
flijim i bërë me zjarr, me një erë të këndshme për Zotin; libacioni do të jetë
një çerek hin verë. 14Nuk do të hani as bukë, as grurë të pjekur, as kallëza të
freskëta, deri në atë ditë, deri sa të mos keni çuar ofertën e Perëndisë tuaj. Ky
ështënjë ligj i përjetshëmpër të gjithë brezat tuaja, në të gjitha vendet kudo të
banoni. 15Ngaditapas së shtunës,domethënëngaditaqëkeni çuardemetine
ofertës së tundur, do të numëroni shtatë të shtuna të plota. 16Do të numëroni
pesëdhjetë ditë deri në ditën pas së shtunës së shtatë, pastaj do t’i ofroni Zotit
një blatim të ri ushqimi. 17Do të çoni në banesat tuaja dy bukë për një ofertë
të tundur prej dy të dhjeta të efësmajëmielli; ato do të jenë pjekurmemaja,
si prodhime të para të ofruara për Zotin. 18 Së bashku me këto bukë do të
ofroni shtatë qengjamotakë pa tëmeta, një dem të vogël dhe dy desh; ata do
të jenë një olokaust për Zotin së bashku me blatimet e tyre ushqimore dhe
me libacionet e tyre; do të jetënjëflijimmeerë tëkëndshme i bërëmezjarrpër
Zotin. 19Pastaj do të ofroni një cjap si fli përmëkatin dhe dy qengjamotakë si
flijim falënderimi. 20 Prifti do t’i tundë bashkë me bukën e prodhimit të parë



Levitiku 23:21 126 Levitiku 24:2

dhe me dy qengjat, si ofertë e tundur përpara Zotit; ata do t’i shenjtërohen
Zotit dhe do t’i takojnë priftit. 21 Po atë ditë do të shpallni një mbledhje të
shenjtë. nuk do të bëni atë ditë asnjë punë të rëndë. Éshtë një ligj i përjetshëm
për të gjithë brezat tuaj, në të gjitha vendet ku do të banoni. 22 Kur do të
korrni të mbjellat e tokës suaj, nuk do të korrni deri në cepat e arës sate dhe
nuk do tëmblidhni kallinjtë që kanëmbetur pas; do t’i lini për të varfrin dhe
për të huajin. Unë jam Zoti, Perëndia juaj”. 23Zoti i foli akomaMoisiut, duke i
thënë: 24 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj: Nëmuajin e shtatë, ditën e parë të
muajit do të bëni një pushim solemn, një kremtim festiv të njoftuarme buri,
njëmbledhje të shenjtë. 25Nuk do të bëni në atë ditë asnjë punë të rëndë dhe
do t’i ofroni Zotit disa flijime të bëra me zjarr”. 26 Zoti i foli akoma Moisiut,
duke i thënë: 27 “Dita e dhjetë e këtijmuaji të shtatë do të jetë dita e shlyerjes
së mëkateve. Do të ketë për ju një mbledhje të shenjtë; do të përulni shpirtin
tuaj dhe do t’i ofroni Zotit një flijim të bërëme zjarr. 28Gjatë kësaj dite nuk do
kryeni asnjë punë, sepse është dita e shlyerjes për ju përpara Zotit, Perëndisë
tuaj. 29 Sepse çdo njeri që në këtë ditë nuk përulet, do të shfaroset në mes të
popullit të tij. 30Dheçdopersonqëgjatëkësajditedo tëbëjë çfarëdopune, unë,
këtë person do ta shfaros në mes të popullit të tij. 31Nuk do të kryeni asnjë
punë. Éshtë një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj, në të gjitha vendet
ku do të banoni. 32Do të jetë për ju një e shtunë pushimi, gjatë së cilës do të
përulni shpirtin tuaj; ditën e nëntë të muajit, nga mbrëmja deri në mbrëmjen
vijuese, do të kremtoni të shtunën tuaj”. 33 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i
thënë: 34 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Dita e pesëmbëdhjetë e këtij
muaji të shtatë do të jetë festa e kasolleve për shtatë ditë, për nder të Zotit.
35Ditën e parë do të bëhet një mbledhje e shenjtë; nuk do të bëni gjatë kësaj
dite asnjë punë të rëndë. 36 Shtatë ditë me radhë do t’i ofroni Zotit një flijim
të bërë me zjarr. Ditën e tetë do të keni një mbledhje të shenjtë dhe do t’i
ofroni Zotit një flijim të bërëme zjarr. Éshtë dita e kuvendit madhështor, nuk
do të bëni gjatë kësaj dite asnjë punë të rëndë. 37 Këto janë festat e Zotit që
ju do t’i shpallni si mbledhje të shenjta, për t’i ofruar Zotit një flijim të bërë
me zjarr, një olokaust dhe një blatim ushqimi, një viktimë dhe libacione, çdo
gjë në ditën e caktuar, 38 përveç të shtunave të Zotit, përveç dhuratave dhe
kushteve tuaja sipas dëshirës që do t’i paraqisni Zotit. 39 Përveç kësaj ditën
e pesëmbëdhjetë të muajit të shtatë, kur të keni vjelur prodhimet e tokës,
do të kremtoni një festë për Zotin shtatë ditë me radhë; dita e parë do të
jetë një ditë pushimi dhe dita e tetë do të jetë gjithashtu një ditë pushimi.
40 Ditën e parë do të mblidhni frutat e drurëve madhështorë: degë palme,
degë me gjethe të dendura dhe shelgje përrenjsh, dhe do të gëzoheni përpara
Zotit, Perëndisë tuaj, shtatë ditë me radhë. 41 Do ta kremtoni këtë festë për
nder të Zotit shtatë ditë për çdo vit. Éshtë një ligj i përjetshëm për të gjithë
brezat tuaj. Do ta kremtonimuajin e shtatë. 42Do të banoni në kasolle shtatë
ditëme radhë; të gjithë ata që kanë lindur në Izrael do të banojnë në kasolle,
43me qëllim që pasardhësit tuaj të dinë që unë i kam detyruar bijtë e Izraelit
të banojnë në kasolle, kur i nxora nga vendi i Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia
juaj”. 44KështuMoisiu u njoftoi bijve të Izraelit festat e Zotit.

24
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 2 “Urdhëro bijtë e Izraelit të të

sjellin vaj të pastër ullinjsh të shtypur për dritën e shandanit, për t’i mbajtur
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llambat vazhdimisht të ndezura. 3 Në çadrën e mbledhjes, jashtë velit që
është përpara dëshmisë, Aaroni do të kujdeset për vazhdimësinë ngambrëmja
deri nëmëngjes para Zotit. Éshtë një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj.
4Ai do të kujdeset për llambat e shandanit prej floriri të pastër që janë para
Zotit, për vazhdimësinë. 5Do të marrëshmajë mielli dhe me të do të pjekësh
dymbëdhjetë kulaç; çdo kulaç do të jetë dy të dhjetat e efës. 6Do t’i vendosësh
në dy radhë, gjashtë në çdo radhë, mbi tryezën prej ari të pastër, përpara
Zotit. 7Dhe në çdo radhë do të vësh temjan të pastër, i cili ka për të qenë një
kujtim mbi bukën, si një flijim i bërë me zjarr për Zotin. 8 Çdo të shtunë ai
do t’i vendosë bukët përpara Zotit, në vazhdimësi; ato do të merren nga bijtë
e Izraelit; kjo është një besëlidhje e përjetshme. 9Bukët i përkasin Aaronit dhe
bijve të tij, dhe këta do t’i hanë në një vend të shenjtë, sepse do të jenë një
gjë shumë e shenjtë për atë midis flijimeve të bërame zjarr para Zotit. Éshtë
një ligj i përjetshëm”. 10Ndërkaq biri i një gruaje izraelite dhe i një egjiptasi
doli në mes të bijve të Izraelit; dhe ndërmjet djalit të gruas izraelite dhe një
izraeliti plasi një grindje. 11 Biri i izraelites blasfemoi emrin e Zotit dhe e
mallkoi atë; kështu e çuan teMoisiu. (Nëna e tij quhej Shelomith, ishte e bija e
Dibrit, nga fisi i Danve). 12E futënnë burg, deri sa t’u tregohej vullneti i Zotit.
13Dhe Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 14 “Çoje atë blasfemues jashtë kampit;
të gjithë ata që e kanë dëgjuar të vënë duart e tyre mbi kokën e tij dhe gjithë
asambleja ta vrasë me gurë. 15Pastaj folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre:
“Kushdo që mallkon Perëndinë e tij, do të mbajë fajin e mëkatit të tij. 16Dhe
kushdo që e shan emrin e Zotit do të dënohetmevdekje; tërë asambleja do ta
vrasë me gurë. I huaj apo i lindur në vend, ai që blasfemon emrin e Zotit do
të dënohetmevdekje. 17Kush ia heq jetënnjë njeriu, do të vritet. 18Kush rreh
për vdekje një kafshë, do ta paguajë: jetë për jetë. 19Kur dikush i shkakton
një dëmtim fqinjit të tij, ai do të pësojë po atë që i ka bërë tjetrit; 20 thyerje për
thyerje, sy për sy, dhëmb për dhëmb; ai do të pësojë po atë gjymtim që u ka
shkaktuar të tjerëve. 21Kush rreh për vdekje një kafshë, do ta paguajë; por ai
që ia heq jetën një njeriu do të vritet. 22Do të keni të njëjtin ligj për të huajin
dhe për atë që ka lindur në vend; sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj”. 23Pastaj
Moisiu u foli bijve të Izraelit, të cilët e çuan jashtë kampit atë blasfemues dhe
e vranë me gurë. Kështu bijtë e Izraelit vepruan ashtu si e kishte urdhëruar
Zoti Moisiun.

25
1 Zoti i foli akoma Moisiut në malin Sinai, duke i thënë: 2 “Folu bijve të

Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të hyni në vendin që unë po ju jap, toka do
të respektojë një të shtunë pushimi për Zotin. 3Gjashtë vjet me radhë do të
mbjellësh arën tënde, gjashtë vjet me radhë do të krasitësh vreshtin tënd dhe
do tëmbledhësh prodhimet; 4por viti i shtatë do të jetë një e shtunë pushimi
për tokën, një e shtunë për nder të Zotit; nuk do të mbjellësh as arën tënde,
as do të krasitësh vreshtin tënd. 5Nuk do të korrësh atë që rritet vetvetiu në
prodhimin tënd dhe nuk do të vjelësh rrushin e vreshtit të pakrasitur; do të
jetë një vit pushimi për tokën. 6 Atë që toka do të prodhojë gjatë pushimit
të saj do të shërbejë si ushqim për ty, për shërbëtorin ose shërbëtoren, për
punëtorin tënd dhe për të huajin, me një fjalë për ata që banojnë me ty, 7për
bagëtinë dhe kafshët që ndodhen në vendin tënd; tërë prodhimi i saj do të
shërbejë si ushqim i tyre. 8 Gjithashtu do të llogaritësh për vete shtatë të
shtuna vitesh: shtatë herë shtatë vjet; këto shtatë javë vitesh do të bëjnë për
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ty një periudhë prej dyzet e nëntë vjetësh. 9Ditën e dhjetë të muajit të shtatë
do t’i biesh burisë; ditën e shlyerjes do të bëni që të bjerë buria në të gjithë
vendin. 10Dhe do të shenjtëroni vitin e pesëdhjetë dhe do shpallni në vend
lirinë për të gjithë banorët e tij. Do të jetë për ju një jubile; secili prej jush
do të kthehet në pronën e vet dhe secili prej jush do të kthehet në familjen
e vet. 11 Viti i pesëdhjetë do të jetë për ju një jubile; nuk do të mbillni dhe
nuk do të korrni atë që rritet vetiu dhe nuk do të vilni vreshtat e pakrasitur.
12 Sepse është jubileu; ai do të jetë i shenjtë për ju; do të hani prodhimet që
ju japin arat. 13Në këtë vit të jubileut secili do të kthehet në pronën e vet.
14Në rast se i shisni diçka fqinjit tuaj, ose blini diçka nga fqinji juaj, nuk do
t’i bëni asnjë të padrejtë njëri tjetrit. 15 Do të blesh nga fqinji yt në bazë të
numrit të viteve që kanë kaluar mbas jubileut, dhe ai do të të shesë në bazë
të numrit të viteve të korrjes. 16 Sa më tepër vite mbeten, aq më tepër do ta
ngresh çmimin; samëpakvitembeten, aqmë shumëdo taulësh çmimin; sepse
ai të shet në bazë të numrit të korrjeve. 17Asnjë nga ju tëmos dëmtojë fqinjin
e tij, por të keni frikëngaPerëndia juaj; sepse unë jamZoti, Perëndia juaj. 18 Ju
do të vini në zbatim statutet emia, do të respektoni dekretet emia dhe do t’i
zbatoni; kështu do të banoni të sigurt në vendin tuaj. 19Toka do të prodhojë
frytet e saj dhe ju do t’i hani sa të ngopeni, dhe do të banoni të sigurt në të.
20Por në rast se thoni: “Çfarë do të hamë vitin e shtatë, po nuk mbollëm dhe
nuk korrëm prodhimet tona?”. 21 Unë kam urdhëruar që bekimi im të vijë
mbi ju vitin e gjashtë, dhe ai do t’ju japë një korrje që do të mjaftojë për tre
vjet. 22Kështu vitin e tetë do tëmbillni dhe do të hani nga korrja e vjetër deri
në vitin e nëntë; do të hani nga korrja e vjetër deri sa të vijë e reja. 23 Tokat
nuk do të shiten për gjithnjë, sepse toka është imja; sepse ju jeni të huaj dhe
qiramarrës tekunë. 24Prandajnë të gjithëvendinqëkenipronëdo të jepni të
drejtën e shpengimit të tokës. 25Nëqoftë se yt vëlla bëhet i varfër dhe shet një
pjesë të pronës së tij, ai që ka të drejtën e shpengimit, i afërti i tijmë i ngushtë,
do të vijë dhe do të shpengojë atë që vëllai i tij ka shitur. 26Dhe në qoftë se
dikush nuk ka njeri që të mund ta shpengojë pronën e tij, por arrin të gjejë
vetë shumën e nevojshme për shpengimin, 27do të numërojë vitet që kaluan
dhe do t’i japë blerësit shumën e viteve që mbeten akoma, dhe do të rifitojë
kështupronën e tij. 28Pornëqoftë senukështënëgjëndje ta shpengojëpronën
e tij, ajo që ka shitur do të mbetet në dorë të blerësit deri në vitin e jubileut;
atëvit do të shpengohetdhedo tëkthehetnëzotërim të tij. 29Nërast sedikush
shet një shtëpi në një qytet të rrethuarmemure, ai ka të drejtë ta shpengojë
gjatë një viti të tërë mbas shitjes se saj; e drejta e riblerjes zgjat një vit të
tërë. 30Por në qoftë se shtëpiaqëndodhet në qytetin e rrethuarmemurenuk
është riblerë para se të ketë kaluar një vit i tërë, ajo do të mbetet për gjithnjë
pronë e blerësit dhe e trashëgimtarëve të tij; nuk do të shpengohetme rastin e
jubileut. 31Shtëpitë e fshatrave të parrethuaramemure do të konsiderohen
përkundrazi si tokë bujqësore; mund të shpengohen dhe me rastin e jubileut
do të jenë të shpenguara. 32Përsa u përket qyteteve të Levitëve, Levitët do të
mund të riblejnë gjithnjë shtëpitë e qyteteve që ishin pronë e tyre. 33Në rast
se pastaj dikush ble një shtëpi nga Levitët, shtëpia e shitur në qytet që është
pronë e tyre do të shpengohet vitin e jubileut, sepse shtëpitë e qyteteve të
Levitëve janë pronë e tyre, në mes të bijve të Izraelit. 34 Por tokat e kullotës
të qyteteve të tyre nuk mund të shiten, sepse janë pronë e përjetshme e tyre.
35 Në rast se vëllai yt varfërohet dhe ndodhet ngushtë në mes tuaj, ti do ta
përkrahësh si të huaj dhe si mik që të mund të jetojë pranë teje. 36Mos nxirr
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nga ai asnjë përfitim ose dobi; por ki frikë nga Perëndia yt, dhe vëllai yt do
të jetojë pranë teje. 37Nuk do t’i japësh hua paratë e tua me kamatë, as do t’i
japëshushqimet e tuapër të nxjerrëndonjë përfitim. 38Unë jamZoti, Perëndia
juaj, që ju nxori nga vendi i Egjiptit që t’ju jap vendin e Kanaanit dhe që të
jem Perëndia juaj. 39Në rast se vëllai yt që jeton pranë teje bëhet i varfër dhe
shitet te ti, nuk do ta detyrosh të të shërbejë si skllav, 40por do të rrijë pranë
teje si argat dhe si mik; do të të shërbejë deri në vitin e jubileut. 41 Atëherë
do të largohet prej teje, ai dhe bijtë e tij, dhe do të kthehet në familjen e tij;
kështu do të rifitojë pronën e etërve të tij. 42 Sepse ata janë shërbëtorët e mi,
që unë i kam nxjerrë nga vendi i Egjiptit; nuk duhet, pra, të shiten si shiten
skllevërit. 43Nuk do ta sundoshme ashpërsi, por të kesh frikë Perëndinë tënd.
44 Sa për skllavin dhe skllaven që mund të kesh, do t’i marrësh nga kombet
që ju rrethojnë; prej tyre do të blini skllavin dhe skllaven. 45Mund të blini
gjithashtu skllevër ndër bijtë e të huajve që jetojnë midis jush dhe midis
familjeve të tyreqëgjendenmidis jushdheqëkanë lindurnëvendin tuaj; ata
do të jenëpronëe juaj. 46Dhemund t’ua lini si trashëgimbijve tuaj pas jush, si
pronë e tyre; mund t’i shfrytëzoni si skllevër për gjithnjë; por, sa për vëllezërit
tuaj, bijtë e Izraelit, askush nuk do të sundojë mbi tjetrin me ashpërsi. 47Në
rast se një i huaj që jeton pranë teje pasurohet dhe vëllai yt që jeton pranë tij
varfërohet, dhe i shitet të huajit ose mikut që ndodhet pranë teje, ose dikujt
nga familja e të huajit, 48 pas shitjes së tij, mund të blihet përsëri; mund ta
riblejë një nga vëllezërit e tij. 49Mund ta riblejë ungji i tij ose biri i ungjit të
tij; mund të riblihet nga një i afërt i po atij gjaku; ose po të ketëmjetet, mund
të shpengohet vet. 50Do të bëjë llogarinë me blerësin e tij, qysh prej vitit që
iu shit atij deri në vitin e jubileut; dhe çmimi që do të paguhet do të llogaritet
në bazë të numrit të viteve, duke i vlerësuarditët e tij si ato të një argati. 51Në
qoftë sembeten akoma shumë vjet, do ta paguajë shpengimin e tij në bazë të
numrit të tyre dhe çmimit me të cilin qe blerë; 52 po të jetë se mbeten vetëm
pak vite për të arritur në jubile, do ta bëjë llogarinë me blerësin e tij dhe do
ta paguajë çmimin e shpengimit të tij në bazë të pak viteve që kanë mbetur.
53 Si argat le të mbetet bashkë me të zotin një vit pas tjetrit, por ky nuk do
ta trajtojë me ashpërsi përpara syve të tua. 54 Dhe po nuk u shpengua me
asnjë nga këto mënyra, do të lihet i lirë në vitin e jubileut, ai dhe bijtë e tij.
55Sepse bijtë e Izraelit janë shërbëtorët emi; janë shërbëtorët emi, që i nxora
nga vendi i Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj”.

26
1 “Nuk do të bëni idhuj, nuk do të ngrini figura të gdhendura ose ndonjë

kolonë dhe nuk do të vendosni në vendin tuaj asnjë gur të stolisurmefigura,
me qëllim që të përuleni para tij; sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. 2 Do të
respektoni të shtunat emia dhe do të respektoni shenjtëroren time. Unë jam
Zoti. 3 Në rast se silleni simbas statuteve të mia, në se respektoni urdhrat
e mia dhe i zbatoni në praktikë, 4 unë do t’ju jap shirat simbas stinëve, toka
do të japë prodhimin e saj dhe drurët e fshatit do të japin frytet e tyre. 5 Të
shiratdo tëvazhdojnëderinëkohënevjeljes së rrushit dhevjelja e rrushit do
të vazhdojë deri në kohën e mbjelljeve; do të hani bukën tuaj sa të ngopeni
dhe do të banoni të sigurt në vendin tuaj. 6 Unë do të bëj që të mbretërojë
paqja në vend; do të bini në shtrat dhe askush nuk ka për t’ju trembur; do të
zhduk nga vendi juaj kafshët e këqia dhe shpata nuk ka për të kaluar nëpër
vendin tuaj. 7 Ju do t’i ndiqni armiqtë tuaj dhe ata do të bien para jush të
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shpuar tej për tej nga shpata. 8Pesë prej jush do të ndjekin njëqind prej tyre,
dhe njëqind prej jush do të ndjekin dhjetëmijë prej tyre, dhe armiqtë tuaj do
të bien para jush të shpuar tej për tej nga shpata. 9Unë do të kthehemnga ju,
do t’ju bëj pjellorë dhe do t’ju shumzoj, dhe kështu do të vërtetoj besëlidhjen
time me ju. 10 Ju do të hani nga prodhimi i vjetër, i ruajtur për një kohë të
gjatë dhe do ta hiqni atë për t’i bërë vend prodhimit të ri. 11Unë do ta vendos
banesën timemidis jush dhe nuk do t’ju përzë. 12Do të eci midis jush dhe do
të jem Perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli im. 13 Unë jam Zoti, Perëndia
juaj, që ju nxori nga vendi i Egjiptit, që të mos ishit më skllevërit e tij; e kam
thyer zgjedhën tuaj dhe kam bërë që të ecni me kokën lart. 14 Por në rast
se nuk më dëgjoni dhe nuk zbatoni në praktikë të gjitha urdhërimet e mia,
15 në rast se përçmoni statutet e mia dhe shpirti juaj hedh poshtë dekretet e
mia, duke mos zbatuar në praktikë të gjithë urdhërimet e mia, duke shkelur
besëlidhjen time, 16 edhe unë do ta bëj këtë për ju: do të çoj kundër jush
tmerrin, ligështimin dhe ethet, të cilët do të konsumojnë sytë tuaj dhe do ta
bëj jetën tuaj të meket; dhe do ta mbillni kot farën tuaj, sepse do ta hanë
armiqtë tuaj. 17 Do ta kthej fytyrën time kundër jush dhe armiqtë tuaj do
t’ju mundin; do të sundoheni prej atyre që ju urrejnë dhe do t’ua mbathni
këmbëve pa qenë të ndjekur nga askush. 18Dhe në qoftë se edhe mbas kësaj
nukmëdëgjoni,unëdo t’ju dënoj shtatë herëmë tepërpërmëkatet tuaja. 19Do
ta thyej kryelartësinë e forcës suaj, do ta bëj qiellin tuaj si hekur dhe tokën
tuaj si bakër. 20Forca juaj do të konsumohetmë kot, sepse toka juaj nuk do të
japëmë prodhimet e saj, dhe drurët e fushësnuk do të japinmë frutat e tyre.
21Dhe në rast se silleni si armiq tëmi dhe nuk doni të më dëgjoni, unë do t’ju
godas shtatë herë më tepërme plagë, simbas mëkateve tuaja. 22Do të dërgoj
kundër jush bishat e fushës, që do të rrëmbejnë fëmijët tuaj, do të shfarosin
bagëtinë tuaj, do t’ju pakësojnë shumëdhe do t’i bëjnë të shkreta rrugët tuaja.
23Dhe në se, me gjithë këto gjëra, nuk do të ndreqeni për t’u kthyer tek unë,
por me sjelljen tuaj 24 silleni si armiq të mi, edhe unë do të bëhem armiku
juaj, dhe do t’ju godas shtatë herë më tepër për mëkatet tuaja. 25 Dhe do të
sjell kundër jush shpatën që do të kryejë hakmarrjen e besëlidhjes sime; ju
do të mblidheni në qytetet tuaja, por unë do të dërgoj në mes jush murtajën
dhe do të bini në duart e armikut. 26Kur do t’ju heq bukën e gojës, dhjetë gra
do të pjekin bukën tuaj në të njëjtën furrë dhe do të racionojnë bukën tuaj,
duke e shpërndarë me peshë; ju do të hani, por nuk do të ngopeni. 27 Dhe
në se, me gjithë këtë nuk do të më dëgjoni, por do të silleni si armiq të mi,
28 edhe unë do të bëhem armiku i juaj plot mëri dhe do t’ju dënoj shtatë herë
më shumë përmëkatet tuaja. 29Do të hani mishin e bijve tuaj dhe do të hani
mishin e bijave tuaja. 30Unëdo të shkatërrojvendet tuaja të larta, do të rrëzoj
idhujtë tuaj dhe do t’i hedh kufomat tuaja mbi gërmadhat pa jetë të idhujve
tuaj; dhe do t’ju urrej. 31 Do t’i katandis qytetet tuaja në shkretëtira, do të
shkretoj vendet tuaja të shenjta dhe nuk do të thith më erën e këndshme të
parfumeve tuaja. 32Do të shkretoj vendin; dhe armiqtë tuaj që banojnë në të
do të mbeten të habitur. 33Do t’ju shpërndajmidis kombeve dhe do të nxjerr
shpatën kundër jush; vendi juaj do të shkretohet dhe qytetet tuaja do të jenë
të shkretuara. 34 Atëherë toka do të gëzojë të shtunat e saj për gjithë kohën
që do të jetë e shkretuar dhe ju do të jeni në vendin e armiqve tuaj; kështu
toka do të pushojë dhe do të gëzojë të shtunat e saj. 35Për gjithë kohën që do
të mbetet e shkretuar do të gëzojë pushimin që nuk pati në të shtunat tuaja,
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kur banonit në të. 36Atyre prej jush që do të shpëtojnë do t’u kall në zemër
tmerrin në vendin e armiqve të tyre; fërfërima e një gjethi që lëviz do t’i bëjë
që t’uambathin këmbëve; do të turren ashtu siç iket përpara shpatës dhe do të
bien pa i ndjekur askush. 37Do të përplasen njërime tjetrin, ashtu si përpara
shpatës,pa indjekuraskush; dhenukdo tëmundtëqëndronipërparaarmiqve
tuaj. 38Do të shuhenimidis kombeve dhe vendi i armiqve tuaj do t’ju gëlltisë.
39Ata prej jush që do tëmbijetojnë do të përgjërohen për shkak të paudhësisë
së tyre në vendin e armiqve; edhe do të përgjërohen gjithashtu për shkak të
paudhësisë së etërve të tyre. 40 Por në se do të pranojnë paudhësinë e tyre
dhe paudhësinë e etërve të tyre në shkeljet që kanë kryer kundër meje dhe
gjithashtu sepse janë sjellë si armiq të mi, 41 sa që më kanë shtyrë të bëhem
armik i tyre dhe t’i çoj në vendin e armiqve të tyre; në rast se zemra e tyre e
parrethprerë do të përulet dhe do të pranojë ndëshkimin e paudhësisë së tyre,
42atëherë unë do të kujtohempër besëlidhjen time të lidhurme Jakobin, do të
kujtohem për besëlidhjen time të lidhur me Isakun dhe për besëlidhjen time
meAbrahamin dhe do të kujtohempër vendin; 43 sepse vendi do të braktiset
prej tyre dhe do të gëzojë të shtunat e tij, ndërsa do të jetë i shkretuar pa ta;
kështu ata do të pranojnë ndëshkimin e paudhësisë së tyre për faktin se kanë
përçmuar dekretet e mia dhe kanë kundërshtuar statutet e mia. 44Megjithatë
kur do të ndodhen në vendin e armiqve të tyre, unë nuk do t’i përçmoj dhe
nuk do t’i urrej aq sa t’i asgjësoj krejt dhe të prish besëlidhjen time që kam
lidhur me ta; unë jam Zoti, Perëndia i tyre; 45 por për dashuri ndaj tyre do
të kujtohem për besëlidhjen e lidhur me stërgjyshërit e tyre, që i nxora nga
vendi i Egjiptit para syve të kombeve për të qënë Perëndia i tyre. Unë jam
Zoti”. 46 Këto janë statutet, dekretet dhe ligjet që Zoti vendosi midis tij dhe
bijve të Izraelit, mbi malin Sinai me anë të Moisiut.

27
1Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 2 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj

atyre: Kur një njeri lidh një kusht të rëndësishëm për t’i shenjtëruar Zotit një
person dhemendon t’i japë një barasvlerë, 3në rast se vlerësimi yt ka të bëjë
menjëmashkull njëzetvjeç e lart, deri në gjashtëdhjetë vjeç, atëherë vlerësimi
yt do të jetë pesëdhjetë sikla argjendi, simbas siklit të shenjtërores. 4Po të jetë
se ka të bëjë me një grua, vlerësimi yt do të jetë tridhjetë sikla. 5 Për ata që
janë pesë vjeç e lart, deri njëzet vjeç, vlerësimi yt do të jetë njëzet sikla për
një mashkull dhe dhjetë sikla për një femër. 6Nga një muajsh e lart deri në
pesë vjeç, vlerësimi yt do të jetë pesë sikla argjendi për një mashkull dhe tri
sikla argjendi për një femër. 7Nga gjashtëdhjetë vjeç e lart vlerësimi yt do të
jetë pesëmbëdhjetë sikla përnjëmashkull dhedhjetë sikla përnjë femër. 8Por
në se ai është tepër i varfër për të paguar shumën e kërkuar nga vlerësimi yt,
atëherë do të paraqitet para priftit dhe ky do të bëjë vlerësimin. Prifti do ta
bëjëvlerësimindukepasurparasyshmjetet qëkaai qëka lidhurkushtin. 9Në
rast se është puna për kafshë qëmund t’i paraqiten si ofertë Zotit, çdo kafshë
e ofruar Zotit do të jetë gjë e shenjtë. 10Ai nuk do të mund as ta zëvendësojë,
as ta këmbejë, as një të mirë me një të keqe, as një të keqe me një të mirë;
por, edhe sikur të këmbente një kafshë me një tjetër, që të dyja do të jenë gjë
e shenjtë. 11 Por në qoftë se është puna për një kafshë të papastër, që mund
t’i ofrohet Zotit, atëherë ai do ta paraqesë kafshën para priftit; 12 dhe prifti
do të bëjë vlerësimin, qoftë kafsha emirë apo e keqe; çfarëdo vlerësimi të bëjë
prifti, ai do të vlejë. 13Por në qoftë se dikush dëshiron ta shpengojë, duhet të
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shtojë një të pestën e vlerësimit. 14Në rast se dikush shenjtëron shtëpinë e tij
për ta bërë gjë të shenjtë përZotin, prifti do të bëjë vlerësimin,qoftë ajo emirë
apo e keqe; çfarëdo vlerësimi të bëjë prifti ai do të vlejë. 15Dhe në se ai që ka
shenjtëruar shtëpinë e tij dëshiron ta shpengojë, duhet t’i shtojë një të pestën e
vlerësimit dhe ajo do të bëhet e tij. 16Në qoftë se dikush i shenjtëron Zotit një
arë, pronë e tij, vlerësimi i saj do të bëhet në bazë të farës së nevojshme për
të: pesëdhjetë sikla argjendi për një omer farë elbi. 17Në rast se e shenjtëron
arën e tij nga viti i jubileut, çmimi do të mbetet ai i caktuar nga vlerësimi yt;
18pornë rast se e shenjtëronarëne tij pas jubileut, prifti do tëvlerësojë çmimin
e saj duke llogaritur vitet që mbeten deri në jubile, duke pasur parasysh
vlerësimin tënd. 19Dhe në qoftë se ai që ka shenjtëruar arën do ta shpengojë,
duhet t’i shtojë një të pestën vlerësimit tënd dhe ajo do të mbetet e tij. 20 Por
në rast se nuk dëshiron ta shpengojë arën e tij ose ia ka shitur një tjetri, nuk
do tëmund ta shpengojëmë; 21dhe ara, kur shpengohet në jubile, do të jetë e
shenjtë për Zotin si një arë që i është caktuar Perëndisë, dhe do të bëhet pronë
e priftit. 22Në rast se dikush i shenjtëron Zotit një arë të blerë prej tij dhe që
nuk bën pjesë në pronën e tij, 23prifti do të caktojë vlerësimin e tij për të deri
në vitin e jubileut, dhe ai person do të paguajë po atë ditë çmimin e caktuar,
si një gjë të shenjtë për Zotin. 24Vitin e jubileut ara do t’i kthehet atij që i qe
blerë dhe pasurisë së cilës ajo bënte pjesë. 25 Të gjitha vlerësimet e tua do të
bëhen në sikla të shenjtërores; një sikël vlen njëzet gere. 26 Por asnjeri nuk
mund t’i shenjtërojë pjelljet e para të bagëtisë, sepse si të parëlindur i përkasin
Zotit; qoftë ka apo qengj, ai i takon Zotit. 27 Në rast se është puna për një
kafshë të papastër, do ta shpengojë simbas çmimit të caktuar nga vlerësimi yt,
duke i shtuar një të pestën; në rast se nuk shpengohet, do të shitetme çmimin
e caktuar simbas vlerësimit tënd. 28Megjithatë nuk do të mund të shitet a të
shpengohet asgjë nga atoqë i janë caktuar Zotit dheqëdikushka caktuar për
Zotin, midis tërë gjërave që i përkasin, qoftë një person, një kafshë o një copë
tokengapasuria e tij; çdogjë e caktuarPerëndisëështënjë gjë shumëeshenjtë
për Zotin. 29Asnjë person i caktuar të shfaroset nukmund të shpengohet; ai
duhet të vritet. 30 Çdo e dhjetë e tokës, qoftë nga prodhimet e tokës, qoftë
nga pemët e drurëve, i takon Zotit; është një gjë e shenjtëruar Zotit. 31 Në
se dikush do të shpengojë një pjesë të së dhjetës së vet, do t’i shtojë një të
pestën. 32Dhe për të dhjetën e bagëtive të trasha dhe të imta, koka e dhjetë e
të gjitha kafshëve që kalojnë nën shufrën do t’i shenjtërohet Zotit. 33Nuk do
të bëjë dallim midis së mirës dhe të keqes, as do të bëjë këmbime; dhe po të
këmbejë njërënme tjetrën, të dyja do të jenë gjë e shenjtë; nuk do të mund të
shpengohen. 34Këto janë urdhërimet që Zoti i dhaMoisiut për bijtë e Izraelit
në malin Sinai.
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Numrat
1 Zoti i foli akoma Moisiut në shkretëtirën e Sinait, në çadrën e mbledhjes,

ditën e parë të muajit të dytë, gjatë vitit të dytë nga dalja e tyre nga vendi i
Egjiptit, dhe i tha: 2 “Bëni regjistrimin e gjithë asamblesë së bijve të Izraelit
nëbazë të familjeve të tyredhe të shtëpive të etërve të tyre, dukenumëruarnjë
për një emrat e çdomashkulli. 3Ngamosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që
në Izrael mund të shkojnë në luftë; ti dhe Aaroni do t’i regjistroni, grup pas
grupi. 4Dheme ju do të jetë një burrë për çdofis, një që të jetë i pari i shtëpisë
së atit të tij. 5 Këta janë emrat e burrave që do të jenë me ju. nga Ruben,
Elitsur, bir i Shedeurit; 6 nga Simeoni, Shelumieli, bir i Tsurishadait; 7 nga
Juda, Nahshoni, bir i Aminadabit; 8 nga Isakari, Nethaneeli, bir i Tsuarit;
9 nga Zabuloni, Eliabi, bir i Helonit; 10 nga bijtë e Jozefit, për Efraimin,
Elishama, bir i Amihudit; për Manasën, Gamalieli, bir i Pedahtsurit; 11 nga
Beniamini, Abidani, bir i Gideonit; 12nga Dani, Ahiezeri, bir i Amishadaidit;
13nga Asheri, Pagieli, bir i Okranit; 14nga Gadi, Eliasafi, bir i Deuelit; 15nga
Neftali, Ahira, bir i Enanit”. 16 Këta janë ata që u zgjodhën nga asambleja,
prijësit e fiseve të etërve të tyre, krerët e divizioneve të Izraelit. 17Moisiu dhe
Aaroni morën, pra, këta burra që ishin caktuar me emër, 18 dhe thirrën tërë
asamblenë,ditën e parë tëmuajit të dytë; ata u treguanfisin e tyre, në bazë të
familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar personatme
moshë njëzet vjeç e lart, një për një. 19Ashtu si Zoti pat urdhëruar Moisiun,
ai bëri regjistrimin e tyre në shkretëtirën e Sinait. 20 Nga bijtë e Rubenit, i
parëlinduri i Izraelit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të
shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat e të gjithëmeshkujve, një për
një, nga mosha njëzet vjeç e lart, tërë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
21ata që u regjistruan nga fisi i Rubenit ishin dyzet e gjashtëmijë e pesëqind.
22Nga bijtë e Simeonit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe
të shtëpive të etërve të tyre, ata që u regjistruan duke numëruar emrat e të
gjithë meshkujve, një për një, nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që
ishin të aftë të shkonin në luftë: 23 ata që u regjistruan nga fisi i Simeonit
ishin pesëdhjetë e nëntë mijë e treqind. 24Nga bijtë e Gadit, trashëgimtarët
e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke
numëruar emrat e atyre që ishin njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të
aftë të shkonin në luftë: 25 ata që u regjistruan nga fisi i Gadit ishin dyzet
e pesë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë. 26 Nga bijtë e Judës, trashëgimtarët
e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i
numëruar emrat e tyre nga njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të
shkonin në luftë: 27 ata që u regjistruan nga fisi i Judës ishin shtatëdhjetë e
katërmijë e gjashtëqind. 28Nga bijtë e Isakarit, trashëgimtarët e tyre në bazë
të familjeve të tyredhe të shtëpive të etërve të tyre, duke inumëruaremratnga
njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë: 29 ata që u
regjistruan nga fisi i Isakarit ishin pesëdhjetë e katërmijë e katërqind. 30Nga
bijtë e Zabulonit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të
etërve të tyre duke i numëruar nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që
ishin të aftë të shkonin në luftë: 31 ata që u regjistruan nga fisi i Zabulonit
ishin pesëdhjetë e shtatë mijë e katërqind. 32Ndër bijtë e Jozefit: nga bijtë e
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Efraimit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të
tyre, duke i numëruar emrat ngamoshanjëzetvjeç e lart, të gjithë ata që ishin
të aftë për të shkuar në luftë: 33 ata që u regjistruan nga fisi i Efraimit ishin
dyzet mijë e pesëqind. 34Nga bijtë e Manasit, trashëgimtarët e tyre në bazë të
familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat ngamosha
njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë: 35 ata që u
regjistruan nga fisi iManasit ishin tridhjetë e dymijë e dyqind. 36Nga bijtë e
Beniaminit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të etërve të
tyre, duke i numëruar emrat ngamoshanjëzetvjeç e lart, të gjithë ata që ishin
të aftë të shkonin në luftë: 37 ata që u regjistruan nga fisi i Beniaminit ishin
tridhjetë e pesë mijë e katërqind. 38 Nga bijtë e Danit, trashëgimtarët e tyre
në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat
nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
39ataqëuregjistruanngafisi iDanit ishingjashtëdhjetëedymijëe shtatëqind.
40Nga bijtë e Asherit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe
të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e
lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë: 41 ata që u regjistruan
nga fisi i Asherit ishin dyzet e një mijë e pesëqind. 42 Nga bijtë e Neftalit,
trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të
tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që
ishin të aftë të shkonin në luftë: 43ata që u regjistruan nga fisi i Neftalit ishin
pesëdhjetë e tre mijë e katërqind. 44Këta ishin të regjistruarit ngaMoisiu dhe
Aaroni, së bashkumedymbëdhjetë burrat, prijës të Izraelit, secili përfaqësues
i shtëpisë së atit të tij. 45Kështu tërë bijtë e Izraelit që u regjistruan në bazë të
shtëpive të etërve të tyre, ngamoshanjëzet vjeç e lart, domethënë tërë njerëzit
që në Izrael ishin të aftë të shkonin në luftë, 46 të gjithë ata që u regjistruan
ishin gjashtëqind e tre mijë e pesëqind e pesëdhjetë. 47 Por Levitët nuk u
regjistruan bashkë me të tjerët, simbas fisit të etërve të tyre, 48 sepse Zoti i
kishte folur Moisiut, duke i thënë: 49 “Vetëm në fisin e Levit nuk do të bësh
regjistrimin dhe nuk do të llogaritëshnumrin e tyreme bijtë e Izraelit; 50por
besoju Levitëve kujdesin për tabernakullin e dëshmisë, për të gjitha orenditë
e tij dhe për çdo gjë që i përket. Ata do të mbartin tabernakullin dhe tërë
orenditë e tij, do të bëjnë shërbimin dhe do të fushojnë rreth tabernakullit.
51Kur tabernakulli duhet të zhvendoset, Levitët do ta bëjnë pjesë-pjesë; kur
tabernakulli duhet të ndalet, ata do ta ngrenë; dhe i huaji që do të afrohet
do të dënohet me vdekje. 52 Bijtë e Izraelit do t’i ngrenë çadrat e tyre secili
në kampin e vet, secili pranë flamurit të vet, simbas renditjes së tyre. 53Por
Levitët do t’i ngrenë çadrat e tyre rreth tabenakullit të dëshmisë me qëllim që
mëria ime tëmos bjerëmbi asamblenë e bijve të Izraelit; kështu Levitët do të
kujdesen për tabernakullin e dëshmisë”. 54Bijtë e Izraelit iu binden gjithçkaje
që Zoti kishte urdhëruarMoisiun, dhe kështu bënë.

2
1 Zoti i foli akoma Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë: 2 “Bijtë e Izraelit

do të vendosen secili pranë flamurit të vet nën shenjat e shtëpisë së etërve
të tyre; do të vendosen rreth e rrotull çadrës së mbledhjes, por në një farë
largësie prej saj. 3Në krahun lindor, ndaj diellit që po ngrihet, do të vendoset
flamuri i kampit të Judës simbas renditjes së tij; prijësi i bijve të Efraimit
ështëNashoni, bir i Aminadabit; 4ataqëu regjistruannëdivizionin e tij ishin
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shtatëdhjetë e katërmijë e gjashtëqind. 5Pranë tij do të vendoset fisi i Isakarit;
prijësi i bijve të Isakarit është Nethaneeli, bir i Tsuarit; 6 ata që u regjistruan
në divizionin e tij ishin pesëqind e katër mijë e katërqind. 7 Pastaj do të vijë
fisi i Zabulonit; prijësi i bijve të Zabulonit është Eliabi, bir i Helonit; 8ata që u
regjistruan në divizionin e tij ishin pesëdhjetë e shtatë mijë e katërqind. 9 Të
gjithë ata që u regjistruan në kampin e Judës, simbas ndarjeve të tij, ishin
njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind. Ata do ta fillojnë marshimin
të parët. 10Në krahun jugor do të vihet flamuri i kampit të Rubenit simbas
renditjes së ushtarëve të tij; dhe prijësi i bijve të Rubenit është Elitsuri, bir i
Shedeurit; 11dhe ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin dyzet e gjashtë
mijë e pesëqind. 12 Pranë tij do të vendoset fisi i Simeonit; dhe prijësi i bijve
të Simeonit është Shelumjeli, bir i Tsurishadait; 13 ata që u regjistruan në
divizionin e tij ishin pesëdhjetë e nëntëmijë e treqind. 14Pastaj do të vijë fisi i
Gadit; prijësi i bijve të Gadit është Eliasafi, bir i Reuelit, 15ata që u regjistruan
në divizionin e tij ishin dyzet e pesë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë. 16 Tërë
ataqë janë regjistruarnëkampineRubenit, simbasdivizioneve të tyre, ishin
njëqind e pesëdhjetë e një mijë e katërqind e pesëdhjetë. Këta do ta fillojnë
marshimin të dytët. 17 Pastaj do të niset për marshim çadra e mbledhjes
bashkë me kampin e Levitëve në mes të kampeve të tjera. Do ta fillojnë
marshimin në po atë rend të sistemimit të tyre, duke qëndruar secili në
vendin e tij, pranë flamurit të vet. 18Në krahun perëndimor do të jetë flamuri
i kampit të Efraimit simbas renditjes së tij, prijësi i bijve të Efraimit është
Elishama, bir i Amihudit; 19 ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin
dyzet mijë e pesëqind. 20 Pranë tij do të zërë vend fisi i Manasit; prijësi i
bijve të Manasit është Gamalieli, bir i Pedahtsurit; 21 ata që u regjistruan në
divizionin e tij ishin tridhjetë e dy mijë e dyqind. 22 Pastaj do të vijë fisi i
Beniaminit; prijësi i bijve të Beniaminit është Abidan, bir i Gideonit; 23 ata
që u regjistruan në divizionin e tij ishin tridhjetë e pesë mijë e katërqind.
24Të gjithë ata që janë regjistruar në kampin e Efraimit, simbas divizioneve
të tyre, ishin njëqind e tetë mijë e njëqind. Këta do ta fillojnë marshimin të
tretët. 25Në krahun perëndimor do të jetë flamuri i kampit të Danit simbas
renditjes së tij; prijësi i bijve të Danit është Ahiezeri, bir i Amishadait; 26 ata
që u regjistruan në divizionin e tij ishin gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind.
27Pranë tij do të zërë vend fisi i Asherit; prijësi i bijve të Asherit është Pagieli,
bir i Okranit; 28 ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin dyzet e një mijë
e pesëqind. 29 Pastaj do të vijë fisi i Neftalit; prijësi i bijve të Neftalit është
Ahira, bir i Enanit; 30 ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin pesëdhjetë
e tre mijë e katërqind. 31 Të gjithë ata që u regjistruan në divizionin e Danit,
ishin njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind. Ata do të nisen për
marshim të fundit, pranë flamujve të tyre”. 32Këta janë bijtë e Izraelit që u
regjistruan në bazë të shtëpive të etërve të tyre. Të gjithë ata që u regjistruan
nëkampet endryshmesimbasdivizioneve të tyre ishin gjashtëqind e tremijë
e pesëqind e pesëdhjetë. 33 Por Levitët nuk u regjistruan me bijtë e Izraelit,
sepse kështu e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 34 Bijtë e Izraelit iu bindën të
gjitha urdhrave që Zoti i kishte dhënë Moisiut: kështu ata fushuan pranë
flamurëve të tyre dhe kështu e nisnin marshimin, secili simbas familjes së
tij dhe simbas shtëpisë së etërve të tij.
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3
1 Këta janë pasardhësit e Aaronit dhe të Moisiut në kohën kur Zoti i foli

Moisiut në malin Sinai. 2 Këta janë emrat e bijve të Aaronit: Nadabi, i
parëlinduri,Abihu, Eleazaridhe Ithamari. 3Këta janëemratebijve tëAaronit,
të vajosur si priftërinj, që ai i shenjtëroi për të shërbyer si priftërinj. 4Nadabi
dhe Abihu vdiqën para Zotit, kur ofruan një zjarr të palejueshëm para Zotit
në shkretëtirën e Sinait; ata nuk patën bij. Kështu Eleazari dhe Ithamari
shërbyen si priftërinj në prani të Aaronit, atit të tyre. 5 Pastaj Zoti i foli
Moisiut, duke i thënë: 6 “Afro fisin e Levitëve dhe paraqite para priftit Aaron,
që të vihet në shërbim të tij. 7 Ata do të zbatojnë të gjitha udhëzimet e
tij dhe do të kryejnë të gjitha detyrat që lidhen me tërë asamblenë para
çadrës së mbledhjes, duke kryer shërbimin e tabernakullit. 8Do të kujdesen
për të gjitha orenditë e çadrës së mbledhjes dhe do të përmbushin të gjitha
detyrimet e bijve të Izraelit, duke kryer shërbimin e tabernakullit. 9 Levitët
do t’ua japësh Aaronit dhe bijve të tij; ata duhet t’u jepen plotësisht nga
gjiri i bijve të Izraelit. 10 Ti do të vendosësh Aaronin dhe bijtë e tij në
mënyrë që ata të kryejnë funksionet e priftërisë së tyre; por çdo i huaj tjetër
që afrohet do të dënohet me vdekje”. 11 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i
thënë: 12 “Ja, unë i mora Levitët nga gjiri i bijve të Izraelit në vend të çdo të
parëlinduri që çel barkun e nënës midis bijve të Izraelit; prandaj Levitët do
të jenë të mitë, 13 sepse çdo i parëlindur është imi; ditën që godita të gjithë
të parëlindurit në vendin e Egjiptit, unë ia shenjtërova vetvetes të gjithë të
parëlindurit në Izrael, qoftë të njerëzve, qoftë të kafshëve; ata do të jenë të
mitë. Unë jam Zoti. 14Pastaj Zoti i foli Moisiut në shkretëtirën e Sinait, duke
i thënë: 15 “Bëj regjistrimin e bijve të Levit në bazë të shtëpive të etërve të
tyre dhe të familjeve të tyre; do të bësh regjistrimin e të gjithë meshkujve
njëmuajsh e lart”. 16KështuMoisiu bëri regjistrimin simbas urdhërit të Zotit
ashtu siç ishte urdhëruar. 17 Këta janë bijtë e Levit, simbas emrave të tyre:
Gershon, Kehat dhe Merari. 18Këta janë emrat e bijve të Gershonit, simbas
familjeve të tyre: Libni dhe Shimei; 19 bijtë e Kehathit, simbas familjeve të
tyre, ishin Amrami, Itsehari, Hebroni dhe Uzieli; 20 bijtë e Merarit, simbas
familjeve të tyre, ishin Mahli dhe Mushi. Këto janë familjet e Levitëve,
në bazë të shtëpive të etërve të tyre. 21 Nga Gershoni rrjedhin familja e
Libnitëve dhe familja e Shimetëve; këto janë familjet e Gershonitëve. 22 Ata
që u regjistruan, duke numëruar tërë meshkujt e moshës një muajsh e lart,
ishin shtatë mijë e pesëqind. 23 Familjet e Gershonitëve duhet të zinin vend
prapa tabernakullit, në drejtim të perëndimit. 24 I pari i shtëpisë së etërve
të Gershonitëve ishte Eliasafi, bir i Laelit. 25 Detyrat e bijve të Gershonit
në çadrën e mbledhjes kishin të bënin me tabernakullin, me çadrën dhe
mbulesën e saj, me perden e hyrjes në çadrën e mbledhjes, 26me perdet e
oborrit, me perden në hyrjen e oborrit rreth tabernakullit dhe rreth altarit
dhe litarët e tij për tërë shërbimin që u takonte. 27 Nga Kehathi rrjedhin
familja e Amramitëve, familja e Itseharit, familja e Hebronitëve dhe familja
eUzielitëve; këto janë familjet e Kehathitëve. 28Dukenumëruar tërëmeshkujt
që ishin në moshë një muajsh e lart, kishte tetë mijë e gjashtëqind vetë,
që kujdeseshin për shenjtëroren. 29 Familjet e bijve të Kehathit duhet të
zinin vend në krahun jugor të tabernakullit. 30 I pari i shtëpisë së etërve të
Kehathit ishte Elitsafani, bir i Uzielit. 31 Detyrat e tyre kishin të bënin me
arkën,me tryezën,me shandanin, me altarët dheme orenditë e shenjtërores
me të cilat ata kryenin shërbimin, me velin dhe gjithë punën që lidhet me
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këto gjëra. 32 Princi i princave të Levitëve ishte Eleazari, bir i priftit Aaron;
ai mbikqyrte ata që kujdeseshin për shenjtëroren. 33 Nga Merari rrjedhin
familja e Mahlitëve dhe familja e Mushitëve; këto janë familjet e Merarit.
34Ata që u regjistruan, duke numëruar tërëmeshkujt ngamosha një muajsh
e lart, ishin gjashtë mijë e dyqind. 35 Prijësi i shtëpisë së etërve të familjeve
të Merarit ishte Tsurieli, bir i Abihailit. Ata duhet të zinin vend në krahun
verior të tabernakullit. 36 Detyrat e caktuara për bijtë e Merarit kishin të
bënin me dërrasat e tabernakullit, me traversat e tij, me shtyllat dhe bazat
e tyre, me tërë veglat e tij dhe tërë punën që ka të bëjë me këto gjëra, 37me
shtyllat e oborrit rreth e qark, me bazat e tyre, me kunjat dhe me litarët
e tyre. 38 Përpara tabernakullit, në krahun e tij lindor, përballë çadrës së
mbledhjes, nga ana lindjes së diellit, duhet të zinin vendMoisiu, Aaroni dhe
bijtë e tij; ata kujdeseshin për shenjtëroren duke plotësuar detyrat e bijve
të Izraelit; por çdo i huaj tjetër që do të afrohej, do të dënohej me vdekje.
39 Tërë Levitët e regjistruar nga Moisiu dhe Aaroni në bazë të familjeve të
tyre simbas urdhrit të Zotit, të gjithë meshkujt që nga mosha një muajsh e
lart ishin njëzetmijë. 40Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Bëj regjistrimin e të gjithë
të parëlindurvemeshkuj ndër bijtë e Izraelit ngamosha njëmuajsh e lart dhe
llogarit edhe emrat e tyre. 41Do t’i marrësh Levitët përmua, unë jam Zoti, në
vend të të gjithë të parëlindurve ndër bijtë e Izraelit dhe bagëtinë e Levitëve
në vend të të parëlindurve ndër bagëtitë e bijve të Izraelit”. 42Kështu Moisiu
bëri regjistrimin e të gjithë të parëlindurve ndër bijtë e Izraelit, ashtu siç e
kishte urdhëruar Zoti. 43 Të gjithë të parëlindurit meshkuj që u regjistruan
duke numëruar emrat e tyre nga mosha një muajsh e lart, ishin njëzet e dy
mijë e dyqind e shtatëdhjetë e tre. 44 Pastaj Zoti i foli Moisiut, duke i thënë:
45 “Merr Levitët në vend të të gjithë të parëlindurve të Izraelit, dhe bagëtinë
e Levitëve në vend të bagëtisë së tyre; Levitët do të jenë të mitë. Unë jam
Zoti. 46 Për shpengimin e dyqind e shtatëdhjetë e tre të parëlindur të Izraelit
që e kalojnë numrin e Levitëve, 47do tëmarrësh pesë sikla për frymë, simbas
siklit të shenjtërores; sikli ka njëzet gere. 48 Paratë do t’ia japësh Aaronit dhe
bijve të tij për të shpenguar ata që e kalojnë numrin e tyre”. 49KështuMoisiu
mori paratë e shpengimit nga ata që e kalonin numrin e të parëlindurve të
shpenguar nga Levitët; 50 mori paratë e të parëlindurve të bijve të Izraelit;
një mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë sikla, simbas siklit të shenjtërores.
51 Pastaj Moisiu paratë e atyre që ishin shpenguar ia dha Aaronit dhe bijve
të tij, simbas urdhërit të Zotit, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun.

4
1 Zoti i foli akoma Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë: 2 “Numëroni bijtë e

Kehathit, midis bijve të Levit, në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të
etërve të tyre, 3ngamosha tridhjetë vjeç e lart deri nëmoshënpesëdhjetëvjeç,
të të gjithë atyre që hyjnë në shërbim për të punuar në çadrën e mbledhjes.
4 Ky është shërbimi i bijve të Kehathit në çadrën e mbledhjes, që ka të bëjë
me gjërat shumë të shenjta. 5 Kur kampi duhet lëvizur, Aaroni dhe bijtë e
tij do të vinë për të hequr velin e ndarjes dhe do të mbulojnë me të arkën
e dëshmisë; 6 pastaj do të vënë mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës, do
të shtrijnë mbi të një cohë krejt ngjyrë vjollce dhe do të fusin në të shtizat e
saj. 7Do të shtrijnë një cohë ngjyrë vjollcembi tryezën e bukëve të paraqitjes
dhe do të vënë mbi të pjatat, gotat, legenët dhe kupat e libacioneve; mbi të
do të jetë edhe buka e përjetshme. 8 Mbi këto gjëra do të shtrijnë një cohë
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të kuqe të ndezur dhe mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës, dhe do të
fusin në të shtizat. 9 Pastaj do të marrin një mbulesë ngjyrë vjollce, me të
cilën do tëmbulojnë shandanin e ndriçimit, llambat e tij dhe gërshërët e tij, të
gjitha enët e vajit të caktuara për shërbimin; 10 pastaj do ta vënë shandanin
me të gjithë veglat e tij në një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do ta
vendosin mbi një bartinë. 11 Do të shtrijnë mbi altarin prej ari një pëlhurë
ngjyrë vjollce dhe mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do të futin
në të shtizat. 12 Pastaj do të marrin të gjitha veglat e shërbimit që përdoren
në shenjtëroren, do t’i fusin në një cohë ngjyrë vjollce, do t’i mbështjellin
me një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do t’i vendosin mbi një bartinë.
13 Pastaj do të heqin hirin nga altari dhe do të shtrijnë mbi të një cohë të
kuqe; 14mbi të do të vendosen të gjitha veglat që përdoren për shërbimin e tij,
mangallet, mashat, lopatëzat, legenat, të gjitha veglat e altarit; do të shtrijnë
mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do të futin në të shtizat.
15 Pasi që Aaroni dhe bijtë e tij të kenë mbaruar së mbuluari shenjtëroren
dhe tërë orenditë e saj, kur kampi është bërë gati të niset, bijtë e Kehathit do
të vijnë për t’i mbartur, por ata nuk do të prekin gjërat e shenjta, që të mos
vdesin. Këto janë gjërat nga çadra e mbledhjes të cilat bijtë e Kehathit duhet
të trasportojnë. 16 Eleazari, bir i priftit Aaron, do të ngarkohet me vajin e
shandanit, me temjanin aromatik, me ofertën e përjetshme të ushqimit dhe
të vajit të vajosjes; ai do të ngarkohet edhe me tërë tabernakullin dhe tërë
gjërat që përmban ai, me shenjtëroren dhe pajisjet e saj”. 17 Pastaj Zoti u foli
Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë: 18 “Kini kujdes që klani i familjeve të
Kehathitëve të mos shfaroset në mes të Levitëve; 19 bëni, pra, këtë për ta, me
qëllim që ata të jetojnë dhe të mos vdesin kur u afrohen gjërave shumë të
shenjta: Aaroni dhe bijtë e tij do të hyjnë dhe do t’i caktojnë secilit shërbimin
e tij dhe detyrën e tij. 20 Por ata nuk do të hyjnë për të parë në kohën kur
gjërat e shenjta pombulohen, që tëmos vdesin”. 21Zoti i foli akomaMoisiut,
duke i thënë: 22“Numëroedhebijtë eGershonit, nëbazë të shtëpive të etërve të
tyre dhe të familjeve të tyre. 23Do ta bësh regjistrimin nga mosha tridhjetë
vjeç e lart, deri në moshën pesëdhjetë vjeç të të gjithë atyre që hyjnë për të
bërë shërbimin, për të punuar në çadrën e mbledhjes. 24 Kjo është detyra e
familjeve të Gershonitëve, shërbimi që duhet të kryejnë dhe gjërat që duhet
të sjellin: 25 do të bartin pëlhurat e tabernakullit dhe çadrën e mbledhjes,
mbulesën e saj, mbulesën prej lëkure të baldosës që është sipër dhe perden
në hyrje të çadrës së mbledhjes, 26 perdet e oborrit me perden për hyrjen
në oborr, perdet që janë rreth tabernakullit dhe altarit, litarët e tyre dhe të
gjitha veglat e caktuara për shërbimin e tyre; ç’të jetë e nevojshme të bëhet
ata do ta bëjnë. 27 Tërë shërbimi i bijve të Gershonitëve, të gjitha gjërat që
duhet të bartin dhe të gjitha gjëratqëduhet të kryejnë,do të bëhenmeurdhër
të Aaronit dhe të bijve të tij; ju do t’u ngarkoni atyre përgjegjësinë për tërë
gjërat që duhet të bartin. 28Ky është shërbimi i familjeve të Gershonitëve në
çadrën embledhjes; dhe detyrat e tyre do t’i kryejnë nënurdhrat e Ithamarit,
birit të priftit Aaron. 29Do të bësh regjistrimin e bijve të Merarit në bazë të
familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre; 30 do të bësh regjistrimin
nga mosha tridhjetë vjeç e lart, deri në moshën pesëdhjetë vjeç të të gjithë
atyre që hyjnë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbime. 31Kjo është ajo
që i është besuar përgjegjësisë së tyre në pajtim me gjithë shërbimin e tyre
në çadrën e mbledhjes; dërrasat e tabernakullit, traversat, shtyllat dhe bazat
e tij, 32 shtyllat që ndodhen rreth e rrotull oborrit, bazat e tyre, kunjat e
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tyre, litarët e tyre, me të gjitha veglat e tyre dhe tërë shërbimet që këto gjëra
përmbajnë; dhe do t’i caktoni secilit personalisht objektet që duhet të mbajë.
33 Ky është shërbimi i familjeve të bijve të Merarit, në pajtim me detyrat e
tyre në çadrën e mbledhjes, nën urdhërat e Ithamarit, birit të priftit Aaron”.
34Moisiu, Aaroni dhe prijësit e asamblesë kryen, pra, regjistrimin e bijve të
Kehathitëvenë bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, 35e të
gjithë atyre që ngamosha tridhjetë vjeç e lart, deri pesëdhjetë vjeç hynin për
të shërbyer në çadrën embledhjes. 36Ata që u regjistruan simbas familjeve të
tyre ishin dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë. 37Këta qenë ata që u regjistruan
nga familjet e Kehathitëve, të gjithë ata që shërbenin në çadrën e mbledhjes;
Moisiu dhe Aaroni bënë regjistrimin e tyre simbas urdhrit që Zoti kishte
dhënëmeanë tëMoisiut. 38Ataqëu regjistruanngabijtë eGershonit nëbazë
të familjeve të tyredhe të shtëpive të etërve të tyre, 39ngamosha tridhjetë vjeç
e lart, deri në moshën pesëdhjetë vjeç, tërë ata që hynin për të shërbyer në
çadrën embledhjes; 40ata që u regjistruan në bazë të familjeve të tyre dhe të
shtëpive të etërve të tyre, ishin dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë. 41Këta qenë
ata që u regjistruan nga familjet e Gershonit, të gjithë ata që bënin shërbim
në çadrën e mbledhjes; Moisiu dhe Aaroni kryen regjistrimin e tyre simbas
urdhrit të Zotit. 42Ata që u regjistruannga familjet e bijve tëMerarit në bazë
të familjeve të tyredhe të shtëpive të etërve të tyre, 43ngamosha tridhjetë vjeç
e lart, deri në moshën pesëdhjetë vjeç, tërë ata që hynin për të shërbyer në
çadrën e mbledhjes; 44 ata që u regjistruan simbas familjeve të tyre ishin tre
mijë e dyqind. 45Këta janë ataqëu regjistruannga familjet e bijve tëMerarit;
ata që u regjistruan ngaMoisiu dheAaroni, simbas urdhërit të Zotit të dhënë
me anë të Moisiut. 46 Të gjithë ata që u regjistruan nga Levitët, që Moisiu,
Aaroni dhe prijësit e Izraelit i regjistruan, në bazë të familjeve të tyre dhe të
shtëpive të etërve të tyre, 47 nga mosha tridhjetë vjeç e lart deri në moshën
pesëdhjetë vjeç, tërë ata që hynin për të shërbyer dhe për të mbajtur pesha
në çadrën e mbledhjes; 48 ata që u regjistruan ishin tetë mijë e pesëqind e
tetëdhjetë. 49Ata u regjistruan, simbas urdhrit të Zotit përMoisiun, secili në
bazë të shërbimit që duhet të bënte dhe të asaj që duhet tëmbante. Kështu ata
u regjistruan nga ai, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Moisiun.

5
1Pastaj Zoti i foliMoisiut, duke i thënë: 2“Urdhërobijtë e Izraelit tënxjerrin

jashtëkampit çdo lebroz, këdoqëkanjëfluksoseështë ipapastërngakontakti
që ka pasur me një trup të vdekur. 3 Dëboni jashtë kampit qoftë meshkujt,
qoftë femrat; do t’i dëboni jashtë kampit për të mos ndotur kampin në mes
të të cilit unë banoj”. 4Dhe bijtë e Izraelit vepruan ashtu dhe i nxorën jashtë
kampit. Ashtu si i kishte folur Zoti Moisiut, kështu vepruan bijtë e Izraelit.
5 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 6 “Thuaju bijve të Izraelit: Kur një
burrë apo një grua bën çfarëdo lloj fyerje kundër një njeriu, duke vepruar
kështu kryen një mëkat kundër Zotit, dhe ky person bëhet fajtor; 7 ai do ta
njohë fyerjen që ka bërë dhe do të shpërblejë plotësisht dëmin e bërë, duke
i shtuar një të pestën dhe duke ia dhënë personit që ka fyer. 8 Por në rast
se ky nuk ka ndonjë të afërm person të një gjaku të cilit mund t’i bëhet
shpërblimi për fyerjen e kryer, shpërblimi do t’i shkojë Zotit për priftin, veç
dashit fajshlyes, me të cilin do të bëhet shlyerja për të. 9Çdo ofertë e ngritur e
çfarëdo gjëje të shenjtëruar që bijtë e Izraelit i paraqesin priftit, do t’i përkasë
këtij. 10 Sendet që dikush shenjtëron do të jenë të priftit; atë që dikush i jep



Numrat 5:11 140 Numrat 6:3

priftit, do t’i përkasë këtij”. 11 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 12 “Folu
bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Në qoftë se një grua i dredhon burrit të saj
dhe kryen një pabesi kundrejt tij, 13 dhe një burrë ka marrëdhënie seksuale
me të, por kjo gjë është bërë fshehurazi nga burri i saj; kur fëlliqësia e saj
mbetet e fshehtë, sepse nuk ka asnjë dëshmitar kundër saj dhe nuk është
kapur në flagrancë, 14në qoftë se një ndjenjë zilie e zë dhe bëhet xheloz për
gruan e tij që është fëlliqur; ose në qoftë se një ndjenjë zilie e zë dhe ai bëhet
xheloz për gruan e tij edhe sikur ajo të mos jetë fëlliqur, 15 burri do ta çojë
gruan e tij te prifti dhe do t’i japë atij një ofertë për atë: një të dhjetën enjë efe
miell elbi; nuk do t’i derdhë sipër vaj ulliri as do t’i vërë sipër temjan, sepse
është një blatimushqimor për xhelozi, një blatimpërkujtimor, i caktuar për të
kujtuar një faj. 16Prifti do ta afrojë gruan dhe do tambajëmë këmbë përpara
Zotit. 17 Pastaj prifti do të marrë ujë të shenjtë nga një enë prej dheu; do të
marrë gjithashtu ca pluhur që ndodhet mbi dyshemenë e tabernakullit dhe
do ta hedhë në ujë. 18 pastaj prifti do ta mbajë në këmbë gruan para Zotit,
do t’i zbulojë kokën dhe do të vërë në duart e saja blatimin përkujtimor, që
është blatimi ushqimor për xhelozinë, ndërsa prifti do të mbajë në dorë ujin
e hidhur që sjellmallkimin. 19Pastaj prifti do ta vërë gruan të betohet dhe do
t’i thotë: “Nëqoftë se asnjë burrë s’ka rënë në shtratme ty dhe nuk je larguar
nga rruga e drejtë për t’u fëlliqur, ndërsa ishe e martuar me burrin tënd, je
e përjashtuar nga çdo efekt i dëmshëm i këtij uji të hidhur që sjell mallkimin.
20Pornë se ti je shthurur, ndërsa ishe emartuarmeburrin tënd,dhe je fëlliqur
menjë burrë që nuk është bashkëshorti yt ka pasurmarrëdhënie seksualeme
ty”, 21 atëherë prifti do ta vërë gruan të betohet me një betim mallkimi dhe
do t’i thotë: “Zoti të bëftë objekt mallkimi dhe nëmemidis popullit tënd, kur
do të bëjë të të dobësohen ijet dhe të fryhet barku yt; 22 dhe ky ujë që sjell
mallkimin hyftë në zorrët e tua, të bëftë të fryhet barku yt dhe dobësoftë ijet
e tua!”. Dhe gruaja do të thotë: “Amen! Amen!”. 23Pastaj prifti do t’i shkruajë
këtomallkimembi një rrotull dhe do t’i zhdukë në ujin e hidhur. 24Pas kësaj
do t’i japë gruas për të pirë ujë të hidhur që sjell mallkimin dhe ky ujë që
sjell mallkimin do të hyjë në të për të prodhuar hidhërim; 25 pastaj prifti do
të marrë nga duart e gruas blatimin e ushqimit për xhelozinë, do ta tundë
blatimin para Zotit dhe do t’ia ofrojë në altar; 26prifti do të marrë nga duart
e gruas një grusht të blatimit ushqimor si kujtim dhe do ta tymosëmbi altar;
pastaj do t’i japë gruas ujë për të pirë. 27Mbas pirjes së ujit, do të ndodhë që,
në se ajo është fëlliqur dhe ka kryer një pabesi ndaj burrit të saj, uji që sjell
mallkimin do të hyjë në trupin e saj për të prodhuar hidhërim; barku i saj do
të fryhet, ijët e saj do të dobësohen dhe ajo grua do të bëhet një mallkim në
mes të popullit të saj. 28 Por në qoftë se gruaja nuk është fëlliqur dhe është e
pastër, ajo do të njihet si e pafajshme dhe do të ketë fëmijë. 29 Ky është ligji
për xhelozinë, në rastin kur gruaja, duke qenë emartuarmenjë burrë,merr
rrugë të keqe dhe fëlliqet, 30 ose në rastin kur ndjenja e xhelozisë e zë një
burrë dhe ky bëhet xheloz për gruan e tij; ai do ta paraqesë gruan e tij para
Zotit dhe prifti do të zbatojë me të plotësisht këtë ligj. 31Bashkëshorti nuk do
të ketë asnjë faj, por e shoqja do të marrë dënimin e paudhësisë së saj”.

6
1Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 2 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj

atyre: Kur një burrë a një grua do të lidhin një kusht të veçantë, kushtin
e nazireatit, për t’iu shenjtëruar Zotit, 3 do të heqin dorë nga vera dhe nga
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pije të tjera që të dehin, nuk do të pinë uthull të bërë nga vera, as uthull
të përgatitur me pije dehëse; nuk do të pinë asnjë lëng rrushi dhe nuk do të
hanë rrush, as të freskët as të thatë. 4Gjatë gjithë kohës së shenjtërimit të tij,
ai nuk do të hajë asnjë prodhim të vreshtit, as kokrrat as lëkurën e rrushit.
5 Gjatë gjithë kohës së kushtit të shenjtërimit, brisku nuk do të kalojë mbi
kokën e tij; deri sa të mbushen ditët për të cilët iu shenjtërua Zotit do të jetë
i shenjtë; do t’i lërë flokët e tij të rriten të gjatë mbi kokën e tij. 6 Për gjithë
kohën që i është shenjtëruar Zotit nuk do t’i afrohet ndonjë trupi të vdekur;
7 as sikur të ishte i ati apo e ëma, i vëllai ose e motra, ai nuk do të ndotet për
ta kur vdesin, sepse mban mbi krye shenjën e shenjtërimit të tij Perëndisë.
8 Për gjithë kohën e shenjtërimit të tij, ai do të jetë i shenjtë për Zotin. 9Në
rast se dikush vdes papritmas afër tij dhe koka e tij e shenjtëruar mbetet e
ndotur, ai do ta rruajë kokënditën epastrimit të tij; do ta rruajë ditën e shtatë;
10 ditën e tetë do t’i çojë dy turtuj ose dy pëllumba të rinj priftit, në hyrje të
çadrës së mbledhjes. 11Prifti do të ofrojë njërin prej tyre si flijim përmëkatin
dhe tjetrin si olokaust dhe do të bëjë shlyerjen për të, sepse ka mëkatuar për
shkak të trupit të vdekur; dhe po atë ditë do të shenjtërojë kokën e tij. 12Do t’i
shenjtërojë përsëri Zotit ditët e nazireatit të tij dhe do të çojë një qengj motak
si fli shlyerjeje; porditët emëparshmenukdo të llogaritenmë, sepsenazireati
i tij është ndotur. 13Ky është ligji i nazireatit: kur ditët e shenjtërimit të tij do
të plotësohen, atë njeri do ta sjellin në hyrjen e çadrës së mbledhjes; 14 dhe
ai do t’ia paraqesë ofertën e tij Zotit: një qengj mashkull motak pa të meta
për olokaustin, një qengj femër motak pa të meta për flijimin për mëkatin
dhe një dash pa të meta për flijimin e falënderimit; 15 një shportë me bukë
të ndorme të përgatituramemajë mielli, me kuleç të zëname vaj, një revani
pa maja të lyer me vaj, me ofertat e tyre ushqimore dhe libacionet e tyre.
16 Prifti do t’i paraqesë këto gjëra përpara Zotit dhe do të ofrojë flijimin e tij
përmëkatindheolokaustin e tij; 17do tëofrojëdashin siflijim falënderimindaj
Zotit, bashkë me shportën e bukëve të ndorme; prifti do të ofrojë gjithashtu
blatimin e tij ushqimor dhe libacionin e tij. 18Nazireu do të rruajë kokën e tij
të shenjtëruarnëhyrje të çadrës sëmbledhjesdhedo tëmarrëflokëtekokës së
tij të shenjtëruardhedo t’i vërëmbi zjarrinqë ështënënflijimin e falënderimit.
19 Prifti do të marrë shpatullën e pjekur të dashit, një kulaç pa maja nga
shporta dhe një revani pa maja dhe do të vërë në dorë të nazireut, mbasi
ky të ketë rruar kokën e tij të shenjtëruar. 20 Prifti do t’i tundë si oferta para
Zotit; është një gjë e shenjtë që i përket priftit, bashkë me gjoksin e ofertës
së tundur dhe me kofshën e ofertës së ngritur. Pas kësaj nazireu do të mund
të pijë verë. 21 Ky është ligji për nazireun që i ka premtuar Zotit një ofertë
për shenjtërimin e tij, veç atyre që mjetet e tij do t’i lejojnë të bëjë. Në bazë
të kushtit të lidhur, ai duhet të sillet në pajtimme ligjin e shenjtërimit të tij”.
22Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 23 “Folu Aaronit dhe bijve të tij, dhe
u thuaj atyre: Ju do t’i bekoni kështu bijtë e Izraelit, duke u thënë: 24 “Zoti të
të bekojë dhe të të ruajë! 25Zoti të bëjë që të shkëlqejë fytyra e tij mbi trupin
tënd dhe të tregohet i mbarëme ty! 26Zoti të kthejë fytyrën e tij mbi ty dhe të
të sjellë paqe!”. 27Kështu do ta vënë emrin timmbi bijtë e Izraelit dhe unë do
t’i bekoj”.

7
1 Kur Moisiu mbaroi ndërtimin e tabernakullit, e vajosi dhe e shenjtëroi

me gjithë pajisjet e tij, ai vajosi gjithashtu altarin dhe të gjitha orenditë e tij;
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kështu ai i vajosi dhe i shenjtëroi. 2Pastaj prijësit e Izraelit, të parët e shtëpive
të etërve të tyre, që ishin prijësit e fiseve dhe ishin në krye të atyre që u
regjistruan, paraqitënnjë ofertë 3dhe e çuan ofertën e tyre para Zotit: gjashtë
qerre të mbuluara dhe dymbëdhjetë qe, një qerre për çdo dy prijës dhe një
ka për secilin prej tyre; dhe i ofruan para tabernakullit. 4Atëherë Zoti i foli
Moisiut, duke i thënë: 5 “Prano këto gjëra prej tyre për t’i përdorur në shërbim
të çadrës së mbledhjes, dhe do t’ua japësh Levitëve, secilit simbas shërbimit
që ka”. 6Moisiu mori, pra, qerret dhe qetë dhe ua dha Levitëve. 7Dy qerre
dhe katër qe ua dha bijve të Gershonit simbas shërbimit të tyre; 8katër qerre
dhe tetë qeuadhabijve tëMerarit simbas shërbimit të tyre, nënmbikqyrjen e
Ithamarit, birit të priftit Aaron; 9por bijve të Kehathit nuk u dha asgjë, sepse
ishin ngarkuar me shërbimin e objekteve të shenjta, që ata i mbanin mbi
shpatulla. 10 Prijësit e paraqitën ofertën e tyre për kushtimin e altarit, ditën
kur u vajos; kështuprijësitparaqitën ofertën e tyre para altarit. 11Pastaj Zoti i
thaMoisiut: “Prijësit do ta paraqesin ofertën e tyre një në ditë për kushtimin
e altarit”. 12 Ai që e paraqiti ofertën e tij ditën e parë ishte Nahshoni, bir i
Aminadabit, nga fisi i Judës; 13 ai ofroi një pjatë argjendi me një peshë prej
njëqind e tridhjetë siklash dhe një legen argjendi prej shtatëdhjetë siklash,
simbas siklit të shenjtërores, që të dy të mbushur me majë mielli të përzier
me vaj, si blatim ushqimor, 14një kupë ari prej dhjetë siklash embushurme
temjan, 15një dem të vogël, një dash, një qengj motak si olokaust, 16një dhi
si flijim për mëkatin 17 dhe, si flijim falënderimi, dy qe, pesë desh, pesë cjep
dhe pesë qengja motakë. Kjo qe oferta e Nahshonit, djalit të Aminadabit.
18Ditën e dytë erdhi oferta e Nethaneelit, birit të Tsuarit, princit të Isakarit.
19 Ai paraqiti si ofertë të tij një pjatë argjendi me një peshë prej njëqind
e tridhjetë siklash dhe një legen argjendi prej shtatëdhjetë siklash, simbas
siklit të shenjtërores; që të dy të mbushur memajë mielli të përzierme vaj, si
blatim ushqimor, 20 një kupë ari prej dhjetë siklash e mbushur me temjan,
21një dem i vogël,një dash dhenjë qengjmotak si olokaust, 22një kec si flijim
për mëkatin 23 dhe, si flijim falënderimi dy qe, pesë desh, pesë cjep dhe pesë
qengjamotakë. kjo ishte oferta e Nethaneelit, birit të Tsuarit. 24Ditën e tretë
ishte radha e Eliabit, birit të Helonit, prijësit të bijve të Zabulonit. 25Oferta
e tij qe një pjatë argjendi me një peshë prej njëqind e tridhjetë siklash dhe
një legen i vogël shtatëdhjetë siklash, simbas siklit të shenjtërores, që të dy të
mbushur me majë mielli të përzier me vaj, si blatim i ushqimit; 26 një kupë
ari prej dhjetë siklash e mbushur me temjan, 27 një dem të vogël, një dash
dhe një qengj motak si olokaust, 28 një kec si flijim për mëkatin 29 dhe, si
flijim falënderimi, dy qe, pesë desh, pesë cjep dhe pesë qengjamotakë. Kjo qe
oferta e Eliabit, birit të Helonit. 30Ditën e katërt ishte radha e Elitsurit, birit
të Rubenit. 31Ai ofroi një pjatë argjendime një peshë prej njëqind e tridhjetë
siklash dhe një legen argjendime një peshë prej shtatëdhjetë siklash, simbas
siklit të shenjtërores, që të dy të mbushur memajë mielli të përzierme vaj, si
blatim i ushqimit, 32një kupë ari prej dhjetë siklash të mbushur me temjan,
33 një dem të vogël, një dash dhe një qengj motak si olokaust, 34 dhe një
kec si flijim për mëkatin 35 dhe, si flijim falënderimi, dy qe, pesë desh, pesë
cjep dhe pesë qengja motakë. Kjo qe oferta e paraqitur nga Elitsuri, bir
i Shedeurit. 36 Ditën e pestë qe radha e Shelumielit, birit të Tsurishadait,
prijësit të bijve të Simeonit. 37Ai ofroi një pjatë argjendi me një peshë prej
njëqind e tridhjetë siklash dhe një legen argjendi prej shtatëdhjetë siklash,
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simbas siklit të shenjtërores, që të dy të mbushur me majë mielli të përzier
me vaj, si blatim ushqimor, 38 një kupë ari prej dhjetë siklash të mbushur
me temjan, 39 një dem të vogël, një dash dhe një qengj motak si olokaust,
40 një kec si flijim për mëkatin 41 dhe, si flijim falënderimi, dy qe, pesë desh,
pesë cjep dhe pesë qengjamotakë. Kjo ishte oferta e bërë nga Shelumieli, bir
i Curishadait. 42Ditën e gjashtë ishte radha e Eliasafit, bir i Deuelit, prijësit
të bijve të Gadit. 43 Ai ofroi një pjatë argjendi me një peshë prej njëqind
e tridhjetë siklash dhe një legen prej shtatëdhjetë siklash, simbas siklit të
shenjtërores; si pjataashtudhe legeni ishinmbushurmemajëmielli tëpërzier
mevaj, si blatim i ushqimit, 44një kupë ari prej dhjetë siklash embushurme
temjan, 45një dem i vogël,një dashdhenjë qengjmotak si olokaust, 46një kec
si flijimpërmëkatin 47dhe, si flijim falënderimi,dyqe, pesëdesh, pesë cjepdhe
pesë qengja motakë. Kjo qe oferta e bërë nga Eliasafi, bir i Deuelit. 48Ditën
e shtatë qe radha e Elishamit, birit të Amihudit, prijësit të bijve të Efraimit.
49Ai ofroi një pjatë argjendime një peshë prej njëqind e tridhjetë siklash dhe
një legenme një peshë prej shtatëdhjetë siklash, simbas siklit të shenjtërores,
që të dy të mbushur me majë mielli të përzier me vaj, si blatim i ushqimit,
50një kupë ari prej dhjetë siklash e mbushur me temjan, 51një dem i vogël,
një dash dhe një qengj motak si olokaust, 52 një kec si flijim për mëkatin,
53 dhe, si flijim falënderimi, dy qe, pesë desh, pesë cjep dhe pesë qengja
motakë. Kjoqeoferta ebërëngaElishama, bir iAmihudit. 54Ditëne tetë ishte
radha e Gamalielit, birit të Pedahtsurit, prijësit të bijve të Manasit. 55Oferta
e tij ishte një pjatë argjendi me një peshë prej njëqind e tridhjetë siklash dhe
një legen argjendi prej shtatëdhjetë siklash, simbas siklit të shenjtërores, që
të dy tëmbushurmemajëmielli të përzierme vaj, si blatim i ushqimit, 56një
kupë ari prej dhjetë siklash e mbushur me temjan, 57 një dem të vogël, një
dash dhe një qengj motak si olokaust, 58 një kec si flijim për mëkatin 59 dhe,
si flijim falënderimi, dy qe, pesë desh, pesë cjep dhe pesë qengja motakë.
Kjo qe oferta e bërë nga Gamalieli, bir i Pedahtsurit. 60 Ditën e nëntë i
erdhi radha Abidanit, birit të Gideonit, prijësit të Beniaminit. 61 Oferta e
tij ishte një pjatë argjendi me një peshë prej njëqind e tridhjetë siklash dhe
një legen argjendi me një peshë prej shtatëdhjetë siklash, simbas siklave të
shenjtërores, që të dy tëmbushurmemajëmielli të përzierme vaj, si blatim i
ushqimit, 62 një kupë ari prej dhjetë siklash të mbushur me temjan, 63 një
dem i vogël, një dash dhe një qengj motak si olokaust, 64 një kec si flijim
përmëkatin 65 dhe, si flijim falënderimi, dy qe, pesë desh, pesë cjep dhe pesë
qengja motakë. Kjo qe oferta e Abidanit, birit të Amishadait, prijësit të bijve
të Danit. 66Ditën e dhjetë i erdhi radhaAhiezerit, birit të Amishadait, prijësit
të bijve të Danit. 67 Oferta e tij ishte një pjatë argjendi me një peshë prej
njëqind e tridhjetë siklash dhe një legen argjendi prej shtatëdhjetë siklash,
simbas siklit të shenjtërores; që të dy ishinmbushurmemajëmielli të përzier
mevaj, si blatim i ushqimit, 68një kupë ari prej dhjetë siklash embushurme
temjan, 69një dem i vogël,një dashdhenjë qengjmotak si olokaust, 70një kec
si flijimpërmëkatin 71dhe, si flijim falënderimi,dyqe, pesëdesh, pesë cjepdhe
pesë qengja motakë. Kjo qe oferta e Ahiezerit, birit të Amishadait. 72Ditën e
njëmbëdhjetë i erdhi radhaPagielit, birit tëOkranit, prijësit të bijve tëAsherit.
73Oferta e tij ishte një pjatë argjendi prej njëqind e tridhjetë siklash dhe një
legen argjendi prej shtatëdhjetë siklash, simbas siklit të shenjtërores; që të dy
ishin mbushur me majë mielli të përzier me vaj, si blatim i ushqimit, 74 një
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kupë ari prej dhjetë siklash mbushur me temjan, 75 një dem të vogël, një
dash dhe një qengjmotak si olokaust, 76një kec si flijim përmëkatin 77dhe, si
flijim falënderimi, dy qe, pesë desh, pesë cjep dhe pesë qengjamotakë. Kjo qe
oferta e Pagielit, birit të Okranit. 78Ditën e dymbëdhjetë i erdhi radha Ahirit,
birit të Enanit, prijësit të bijve të Neftalit. 79 Ai ofroi një pjatë argjendi me
një peshë prej njëqind e tridhjetë siklash dhe një legen argjendi shtatëdhjetë
siklash, simbas siklit të shenjtërores, që të dy ishin mbushur me majë mielli
të përzier me vaj, si blatim i ushqimit, 80 një kupë ari prej dhjetë siklash e
mbushur me temjan, 81 një dem të vogël, një dash dhe një qengj motak si
olokaust, 82 një kec si flijim për mëkatin 83 dhe, si flijim falënderimi, dy qe,
pesë desh, pesë cjep dhe pesë qengja motakë. Kjo qe oferta e Ahirit, birit të
Enanit. 84Këto ishin dhuratat për kushtimin e altarit që u bënë nga prijësit e
Izraelit kur altari u vajos: dymbëdhjetë pjata argjendi, dymbëdhjetë legena
argjendi, dymbëdhjetë kupa ari; 85 çdo pjatë argjendi peshonte njëqind e
tridhjetë sikla dhe çdo legenargjendi shtatëdhjetë sikla; shumaeargjendit që
përmbanin enët arrinte dymijë e katërqind sikla, simbas siklit të shenjtërores;
86 të dymbëdhjetë kupat prej ari të mbushura me parfum peshonin dhjetë
sikla secila, simbas siklit të shenjtërores; gjithë ari i kupave peshonte njëqind
e njëzet sikla. 87Shuma e kafshëve për olokaustin ishte dymbëdhjetë dema të
vegjël, dymbëdhjetë desh, dymbëdhjetë qengjamotakë bashkëme blatimet e
ushqimit dhe dymbëdhjetë keca si flijim për mëkatin. 88 Shuma e kafshëve
si flijim falënderimi ishte njëzet e katër dema të vegjël, gjashtëdhjetë desh,
gjashtëdhjetë cjep dhe gjashtëdhjetë qengja motakë. Këto ishin dhuratat për
kushtimin e altarit pas vajosjes së tij. 89 Dhe kur Moisiu hynte në çadrën e
mbledhjes për të folur me Zotin, dëgjonte zërin e tij që i fliste nga pjesa e
sipërme e pajtuesit që ndodhet mbi arkën e dëshmisë midis dy kerubinëve;
kështu i fliste Zoti.

8
1Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 2 “Foli Aaronit dhe i thuaj: Kur do

të vendosësh llambat, shtatë llambat duhet të ndriçojnë pjesën e përparme të
shandanit”. 3Dhe Aaroni veproi kështu: i vendosi llambat në mënyrë që të
ndriçonin pjesën e përparme të shandanit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti
Moisiun. 4 Shandani ishte ndërtuar kështu: ishte prej ari të rrahur; ishte
punuar me çekiç nga këmba e tij deri tek lulet e tij. Moisiu e kishte bërë
shandanin simbasmodelit që i kishte treguar Zoti. 5Pastaj Zoti i foliMoisiut,
duke i thënë: 6 “Merr Levitëtndër bijtë e Izraelit dhe pastroji. 7Do të veprosh
kështu për t’i pastruar: do të spërkatësh ujë mbi ta për t’i pastruar; pastaj do
të heqin një brisk mbi tërë trupin e tyre, do të lajnë rrobat e tyre dhe do të
pastrohen. 8 Pastaj do të marrin një dem të vogël me blatimin e ushqimit
prej majë mielli të përzier me vaj ndërsa ti do të marrësh një dem tjetër si
flijim përmëkatin. 9Do t’i afrosh Levitët përpara çadrës së mbledhjes dhe do
të thërrasësh tërë asamblenë e bijve të Izraelit. 10Kështu do t’i afrosh Levitët
përpara Zotit dhe bijtë e Izraelit do të vënë duart e tyre mbi Levitët; 11pastaj
Aaroni do t’i paraqesë Levitët si ofertë të tundur para Zotit nga ana e bijve
të Izraelit, me qëllim që të kryejnë shërbimin e Zotit. 12 Pastaj Levitët do të
vënë duart e tyre mbi kokën e demave të vegjël, dhe ti do të ofrosh njërin
prej tyre si flijim për mëkatin dhe tjetrin si olokaust për Zotin, për të bërë
shlyerjen për Levitët. 13Do t’i mbash më këmbë Levitët përpara Aaronit dhe
parabijve të tij dhedo t’i paraqitësh si një ofertë të tundurpërZotin. 14Kështu
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do t’i ndash Levitët nga gjiri i bijve të Izraelit dhe Levitët do të jenë të mitë.
15 Pas kësaj Levitët do të hyjnë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbimin;
kështu ti do t’i pastrosh dhe do t’i paraqitësh si një ofertë të tundur, 16 sepse
më janë dhënë plotësisht nga gjiri i bijve të Izraelit; unë i mora për vete, në
vend të të gjithë atyre që çelin barkun e nënës, në vend të të parëlindurve të të
gjithë bijve të Izraelit. 17 Sepse të gjithë të parëlindurit e bijve të Izraelit, si të
njerëzve ashtu dhe të kafshëve,më takojnë mua; i shenjtërova për vete ditën
që godita tërë të parëlindurit në vendin e Egjiptit. 18Mora Levitët në vend
të të gjithë të parëlindurve të bijve të Izraelit. 19Dhe i dhurova Aaronit dhe
bijve të tij Levitët nga gjiri i bijve të Izraelitme qëllim që të kryejnë shërbimin
e bijve të Izraelit në çadrën e mbledhjes dhe që të bëjnë shlyerjen për bijtë e
Izraelit, që tëmos ndodhë asnjë fatkeqësimidis bijve të Izraelit kur i afrohen
shenjtërores”. 20 Kështu vepruan Moisiu, Aaroni dhe tërë asambleja e bijve
të Izraelit me Levitët; bijtë e Izraelit u bënë Levitëve të gjitha ato që Zoti i
kishte urdhëruar Moisiut lidhur me ta. 21Dhe Levitët u pastruan dhe i lanë
rrobat e tyre; pastaj Aaroni i paraqiti si një ofertë të tundur përpara Zotit dhe
bëri shlyerjen për ta, për t’i pastruar. 22 Pas kësaj Levitët hynë në çadrën e
mbledhjes për të bërë shërbimin e tyre në prani të Aaronit dhe të bijve të
tij. Ata u bënë Levitëve atë që Zoti i kishte urdhëruar Moisiut lidhur me ta.
23Pastaj Zoti i foli Moisiut duke i thënë: 24 “Kjo është ajo që u takon Levitëve;
ngamosha njëzet e pesë vjeç e lart Leviti do të hyjë në çadrën embledhjes për
të kryer shërbimet e rastit; 25në moshën pesëdhjetë vjeç do ta ndërpresë këtë
shërbim dhe nuk do të shërbejë më. 26Do të mund të ndihmojë vëllezërit e tij
në çadrën e mbledhjes, ndërsa këta kryejnë detyrat e tyre; por ai vetë nuk do
të kryejë asnjë shërbim. Kështu do të veprosh me Levitët lidhur me detyrat e
tyre”.

9
1Zoti i foli akomaMoisiut, në shkretëtirën e Sinait, muajin e parë të vitit të

dytë që kur kishin dalë nga vendi i Egjiptit, duke i thënë: 2 “Bijtë e Izraelit
do ta festojnë Pashkën në kohën e caktuar. 3 Do ta kremtoni në kohën e
caktuar, ditën e katërmbëdhjetë të këtij muaji, në të ngrysur; do ta kremtoni
simbas të gjitha statuteve dhe dekreteve të saj”. 4Kështu Moisiu u foli bijve
të Izraelit me qëllim që të kremtonin Pashkën 5 ditën e katërmbëdhjetë të
muajit të parë në të ngrysur, në shkretëtirën e Sinait; bijtë e Izraelit vepruan
simbas urdhrave të dhënaMoisiut nga Zoti. 6Por kishte disa njerëz që ishin
tëpapastër sepsekishinprekur trupin evdekur tënjëpersoni dhenukmund
ta kremtonin Pashkën atë ditë. Por këtanjerëzuparaqitënpo atë ditë përpara
Moisiut dhe Aaronit, 7 dhe i thanë Moisiut: “Ne jemi të papastër sepse kemi
prekur trupin e vdekur të një personi; pse vallë na pengohet të paraqesim
ofertën e Zotit në kohën e duhur, në mes të bijve të Izraelit?”. 8 Moisiu iu
përgjegj atyre: “Prisni që të dëgjoj çfarë do të urdhërojë Zoti lidhur me ju”.
9DheZoti i foliMoisiut, duke thënë: 10“Folubijve të Izraelit dheu thuaj atyre:
Në rast se dikushnga ju ose nga trashëgimtarët tuaj është i papastërpër shkak
të një trupi të vdekur, apo gjendet larg në udhëtim, do ta kremtojë njëlloj
Pashkën përnder Zotit. 11Do ta kremtojnë ditën e katërmbëdhjetë tëmuajit të
dytënë tëngrysur; do tëhanëbukë tëndormedhebarishte tëhidhura; 12nuk
do të lënë asnjë tepricë deri nëmëngjesdhenukdo të thyejnë asnjë kockë. Do
ta kremtojnë simbas të gjitha statuteve të Pashkës. 13Por ai që është i pastër
dhe nuk është në udhëtim, në rast se nuk e kremton Pashkën, do të shfaroset



Numrat 9:14 146 Numrat 10:16

në mes të popullit të tij, sepse nuk i paraqiti ofertën në kohën e duhur Zotit;
ky njeri do të mbajë dënimin e mëkatit të tij. 14Në rast se një i huaj që banon
në mes jush kremton Pashkën e Zotit, ai duhet ta bëjë mbas statuteve dhe
dekreteve tëPashkës. Judo tëkeninjë statut tëvetëmpër tëhuajindhepëratë
qëka lindurnëvend”. 15Porditënnë të cilën tabernakulli ungrit, rejambuloi
tabernakullin, perden e dëshmisë; dhe që nga mbrëmja deri në mëngjes reja
mbi tabernakullin kishtemarrë një pamje zjarri. 16Kështu ndodhte gjithnjë:
reja e mbulonte tabernakullin gjatë ditës dhe natën kishte pamjen e një
zjarri. 17 Sa herë që reja ngrihej mbi çadrën, bijtë e Izraelit niseshin për
rrugë pas kësaj; dhe aty ku ndalej reja, aty bijtë e Izraelit vendosnin kampin
e tyre. 18 Me urdhër të Zotit bijtë e Izraelit nisnin ecjen e tyre dhe me
urdhër të tij fushonin; rrinin në kampin e tyre aq kohë sa qëndronte rejambi
tabernakull. 19Kur reja qëndronte për shumë ditë mbi tabernakullin, bijtë e
Izraelit respektonin urdhrin e Zotit dhe nuk lëviznin. 20 Por në rast se reja
ndalej vetëm pak ditëmbi tabernakullin, me urdhër të Zotit ata qëndronin në
kampin e tyre dhe me urdhër të Zotit niseshin për rrugë. 21Në rast se reja
ndalej vetëm nga mbrëmja deri në mëngjes, kur ajo ngrihej në mëngjes, ata
niseshin për rrugë; si ditën ashtu dhe natën, kur reja ngrihej, ata viheshin
në lëvizje. 22Në qoftë se reja qëndronte e palëvizshme mbi tabernakullin dy
ditë, një muaj apo një vit, bijtë e Izraelit qëndronin në kampin e tyre dhe
nuk lëviznin; por kur ajo ngrihej, ata nisnin udhëtimin. 23Me urdhër të Zotit
fushonindhemeurdhër të tij viheshinnë lëvizje; respektoninurdhrineZotit,
simbas asaj që ai kishte urdhëruarme anë të Moisiut.

10
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë 2 “Bëj dy bori prej argjendi; do

t’i bësh me argjend të rrahur; do t’i përdorësh për të thirrur asamblenë dhe
për të lëvizur fushimet. 3 Nën tingullin e të dyjave gjithë asambleja do të
mblidhet pranë teje, në hyrje të çadrës së mbledhjes. 4Nën tingullin e njerës
bori, prijësit, krerët e divizioneve të Izraelit do tëmblidhen pranë teje. 5Kur
do t’i bini alarmit për herë të parë, ata që janë në lindje do të vihen në
lëvizje. 6 Kur do t’i bini alarmit për herë të dytë, ata që janë në jug do të
vihen në lëvizje; duhet t’i bini alarmit që të vihen në lëvizje. 7 Kur duhet të
mblidhet asambleja do t’i bini borisë, pa i rënë alarmit. 8Do t’u bien borive
bijtë e Aaronit, priftërinjtë; ky do të jetë një statut i përjetshëm për ju dhe
për trashëgimtarët tuaj. 9 Kur në vendin tuaj do të shkoni në luftë kundër
armikut që ju shtyp, do t’i bini alarmit me boritë; kështu do të kujtoheni
përpara Zotit Perëndisë tuaj, dhe do të çliroheni nga armiqtë tuaj. 10Po kështu
në ditët tuaja të gëzimit, në festat tuaja të caktuara dhe në fillim të muajve
tuaj të parë, do t’u bini borive me rastin e olokausteve dhe të flijimeve tuaja
të falënderimit; dhe kështu ato do të bëjnë që të kujtoheni përpara Perëndisë
tuaj. Unë jam Zoti, Perëndia juaj”. 11 Por ndodhi që në vitin e dytë, në
muajin e dytë, ditën e njëzetë të muajit, reja u ngrit mbi tabernakullin e
dëshmisë. 12 Dhe bijtë e Izraelit u nisën për rrugë, duke lënë shkretëtirën e
Sinait; pastaj reja undal në shkretëtirën e Paranit. 13Kështuunisënpër rrugë
herën e parë simbas urdhrit që Zoti kishte dhënëme anë tëMoisiut. 14 I pari
lëvizi flamuri i kampit të bijve të Judës, i ndarë simbas formacioneve të tij.
Divizionin e Judës e komandonte Nahshoni, bir i Aminadabit. 15Nethaneeli,
bir i Tsuarit, komandontedivizioninefisit tëbijve të Isakarit, 16ndërsaEliabi,
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bir i Helonit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Zabulonit. 17 Pastaj
u çmontua tabernakulli dhe bijtë e Merarit dhe të Gershonit u nisën për
rrugë, duke transportuar tabernakullin. 18 Pastaj u vu në lëvizje flamuri i
kampit të Rubenit, i ndarë simbas formacioneve të tij. Divizionin e Rubenit
e komandonte Elitsuri, bir i Shedeurit. 19 Shelumieli, bir i Tsurishadait,
komandonte divizionin e fisit të bijve të Simeonit, 20 ndërsa Eliasafi, bir i
Deuelit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Gadit. 21 Pastaj u vunë
në lëvizje Kehathitët, duke transportuar sendet e shenjta; ata do ta ngrinin
tabernakullin para ardhjes së tyre. 22 Pas kësaj u nis flamuri i kampit të
bijve të Efraimit, i ndarë simbas formacioneve të tij. Divizionin e Efraimit
e komandonte Elishama, bir i Amihudit. 23 Gamalieli, bir i Pedahtsurit,
komandonte divizionin e fisit të bijve të Manasit, 24 ndërsa Abidani, bir i
Gideonit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Beniaminit. 25Pastaj filloi
të lëvizëflamuri i kampit të bijve tëDanit, i ndarë simbas formacioneve të tij,
që përbënte praparojën e të gjitha kampeve. Divizioni i Danit komandohej
nga Ahiezieri, bir i Amishadait. 26 Pagieli, bir i Okranit, komandonte
divizionin e fisit të bijve të Asherit, 27ndërsaAhira, bir i Enanit, komandonte
divizionin e fisit të bijve të Neftalit. 28Kjo ishte radha emarshimit të bijve të
Izraelit, simbas divizioneve të tyre. Kështu u vunë në lëvizje. 29 Por Moisiu i
tha Hobabit, birit të Reuelit, Madianitit, vjehrri i Moisiut: “Ne po vihemi në
marshim drejt vendit për të cilin Zoti ka thënë “Unë do t’jua jap”. Eja me ne
dhe do të të bëjmë të mira, 30Hobabi iu përgjegj: “Unë nuk do të vij, por do
të kthehem në vendin tim te të afërmit e mi”. 31Atëherë Moisiu i tha: “Mos
na lërë, sepse ti e di ku duhet të fushojmë në shkretëtirë dhe ti do të jesh si
sytë për ne. 32Në qoftë se vjenme ne, çdo të mirë që do të na bëjë Zoti, ne do
të ta bëjmë ty”. 33Kështu u nisën nga mali i Zotit dhe ecën tri ditë; dhe arka
e besëlidhjes së Zotit shkoi para tyre gjatë një udhëtimi prej tri ditësh, për të
gjetur një vend ku ata të pushonin. 34Dhe reja e Zotit qëndrontembi ta gjatë
ditës, kur niseshin nga kampi. 35Kur nisej arka, Moisiu thoshte; “Çohu, o Zot,
me qëllim që të shkatërrohen armiqtë e tu dhe të ikin me vrap para teje ata
që të urrejnë!”. 36Dhe kur ndalej, thoshte: “Kthehu, o Zot, pranë morisë së
madhe të njerëzve të Izraelit!”.

11
1Porpopulli u ankuadhekjonuk tingëlloimirënëveshëteZotit; sa edëgjoi,

Zoti u zemërua, dhe zjarri i tij shpërtheu midis tyre dhe shkatërroi skajin e
kampit. 2Atëherëpopulli i bërtitiMoisiut;Moisiu iu lutZotit dhezjarriu shua.
3Kështu ky vend u quajt Taberah, sepse zjarri i Zotit ishte ndezurmidis tyre.
4Dhe fundërrinën heterogjene që ishte midis popullit e pushtoi një lakmi e
madhe; edhe bijtë e Izraelit filluan të ankohen dhe të thonë: “Kush do të na
japëmish për të ngrënë? 5Nuk i harrojmë peshqit që i hanim falas në Egjipt,
kastravecat, pjeprat, preshtë, qepët dhe hudhrat. 6Por tani e tërë qënia jonë
ka shteruar; para syve tanë nuk ka asgjë tjetër veç kësaj mane”. 7 Mana i
ngjante farës së koriandrit dhe kishte pamjen e bdelit. 8 Populli shkonte
rreth e rrotull për tambledhur; pastaj e bëntemiell memokrat ose e shtypte
në havan, e zinte në një tenxhere ose përgatiste kuleç, të cilët kishin shijen e
kuleçëveme vaj. 9Kur binte vesa mbi kamp natën, binte mbi të edhe mana.
10 Por Moisiu dëgjoi popullin që ankohej, në të gjitha familjet e tij, secili në
hyrje të çadrës së vet; zemërimi i Zotit shpërtheu me të madhe dhe kjo nuk i
pëlqeu aspak edhe Moisiut. 11Atëherë Moisiu i tha Zotit: “Pse e trajtove kaq
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keq shërbëtorin tënd? Pse nuk gjeta hir para syve të tu për ta vënë barrën
e gjithë këtij populli mbi mua? 12Mos vallë unë e kam gjeneruar tërë këtë
popull? Mosvallëkamqenëunëqëekamnxjerrënëdritë,që ti tëmë thuash:
“Mbaje në prehrin tënd, ashtu si taja mban fëmijën që pi sisë, deri në vendin
që ti u ke premtuar me betim etërve të tij”? 13 Ku mund të gjej mish për t’i
dhënë tërë këtij populli? Sepse vazhdon të qajë para meje, duke thënë: “Na
jep mish për të ngrënë!”. 14 Unë nuk mund ta mbaj vetëm tërë këtë popull;
është një barrë shumë e rëndë përmua. 15Në qoftë se kjo ështëmënyrame të
cilën ti dëshiron të më trajtosh, të lutem, më vrit menjëherë po të kem gjetur
hir para syve të tu; pormos lejo që unë të shoh fatkeqësinë time!”. 16Atëherë
Zoti i tha Moisiut: “Mblidhmë shtatëdhjetë njerëz nga pleqtë e Izraelit, që ti i
njeh si pleq të popullit dhe funksionarë të tij; silli në çadrën embledhjes dhe
të rrinë atyme ty. 17Unëdo të zbres dhe aty do të flasme ty; do tëmarr pastaj
nga Fryma që është mbi ty dhe do t’ua kaloj atyre, me qëllim që ta mbajnë
bashkë me ty barrën e popullit, dhe të mos e mbash ti vetëm. 18 Pastaj do t’i
thuashpopullit: Shenjtërohunipërnesër,dhedo tëhanimish, sepsekeniqarë
në veshët e Zotit, duke thënë: “Kush do të na japë mish për të ngrënë? Ishim
kaqmirë në Egjipt!”. Prandaj Zoti do t’ju japë mish dhe ju do ta hani. 19Dhe
do ta hani jo për një ditë, jo për dy ditë, jo për pesë ditë, jo për dhjetë ditë, jo
për njëzet ditë, 20por për njëmuaj të tërë, deri sa t’ju dalë nga hunda dhe t’ju
shkaktojëneveri, sepsekenihedhurposhtëZotindhekeniqarëpara tij, duke
thënë: “Pse vallë dolëm nga Egjipti?””. 21Atëherë Moisiu tha: “Ky popull, në
mes të të cilit ndodhem, ka gjashtëqindmijë të rritur, dhe ti ke thënë: “Unë do
t’u jap mish dhe ata do të hanë mish një muaj të tërë!”. 22Mos duhen therur
kope të tëra bagëtish të trasha dhe të imta që të kenë mjaft mish? Apo duhet
mbledhur për ta gjithë peshku i detit që ta kenë një sasi të mjaftueshme?”.
23 Zoti iu përgjegjMoisiut: “Krahu i Zotit është shkurtuar ndofta? Tani do të
shikosh në se fjala ime do të shkojë në vend apo jo”. 24 Pastaj Moisiu doli
dhe i njoftoi popullit fjalët e Zotit; mblodhi pastaj shtatëdhjetë njerëz pleq
të popullit dhe i vendosi rreth e qark çadrës së mbledhjes. 25 Atëherë Zoti
zbriti në renë dhe i foli atij, mori nga Fryma që qëndronte mbi të dhe e çoi
mbi të shtatëdhjetë pleqtë; por kur Fryma u vu mbi ta, ata bënë profeci, me
gjithë se më vonë nuk bënë më. 26Por dy njerëz, njëri quhej Eldad dhe tjetri
Medad, kishinmbetur në kamp; dhe Frymauvu edhembi ta; këta ishin ndër
të regjistruarit, por nuk kishin dalë për të shkuar në çadër; megjithatë bënë
profeci në kamp. 27Një djalë shkoime vrap t’ia referojë këtë gjëMoisiut dhe
i tha: “Eldadi dhe Medadi po bëjnë profeci në kamp”. 28Atëherë Jozueu, bir
i Nunit dhe shërbëtor i Moisiut, një nga të rinjtë e tij, filloi të thotë: “Moisi,
imzot, bëji që të heqin dorë!”. 29 Por Moisiu iu përgjegj: “Ndofta je xheloz
përmua? Ah, le të ishin të gjithë profetë në popullin e Zotit dhe dhëntë Zoti
që Fryma e tij të vihet mbi ta!”. 30 Pastaj Moisiu u kthye në kamp bashkë
me pleqtë e Izraelit. 31 Atëherë u ngrit një erë me urdhër të Zotit dhe solli
shkurta nga ana e detit, dhe i la të binin pranë kampit, një ditë ecjeje nga
një anë dhe një ditë ecjeje nga ana tjetër rreth e qark kampit, me 32 Populli
mbeti në këmbë gjithë atë ditë, tërë natën dhe tërë ditën vijuese, dhemblodhi
shkurtat. (Ai që mblodhi më pak pati dhjetë homer); dhe i shtrinë rreth e
qark kampit. 33Kishin akomamishin ndër dhëmbë dhe nuk e kishin përtypur
akoma, kur zemërimi i Zotit kundër popullit u ndez dhe ai e goditi popullin
me një plagë shumë të rëndë. 34 Kështu ky vend u quajt Kibroth-Hataavah
sepse aty u varrosën njerëzit që ishin dhënë pas epsheve. 35 Nga Kibroth-
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Hataavau populli u nis për në Haltseroth dhe u ndal në këtë vend.

12
1Miriami dhe Aaroni iu kundërvunë Moisiut me fjalë për shkak të gruas

etiopaseme të cilën qemartuar; në fakt ai qemartuarme një grua etiopase.
2 Dhe i thanë: “Mos vallë Zoti ka folur vetëm me anë të Moisiut? A nuk ka
folur ai edhe nëpërmjet nesh?”. Dhe Zoti dëgjoi. 3 (Sepse Moisiu ishte një
njeri shumë zemërbutë, më tepër se kushdo mbi faqen e dheut). 4 Zoti u
tha menjëherë Moisiut, Aaronit dhe Miriamit: “Ju të tre dilni dhe shkoni
në çadrën e mbledhjes”. Kështu ata të tre dolën. 5 Atëherë Zoti zbriti në një
kolonë reje, u ndal në hyrjen e çadrës dhe thirri Aaronin dhe Miriamin; që
të dy i erdhën përpara. 6 Pastaj Zoti tha: “Dëgjoni tani fjalët e mia! Në se ka
një profet midis jush, unë, Zoti i bëhem i njohur atij në vegim, flas me të në
ëndërr. 7 Por nuk veproj kështu me shërbëtorin tim Moisi, që është besnik në
tërë shtëpinë time. 8Me të unë flas sy për sy, duke bërë që ai tëmë shohë, dhe
jome shprehje të errëta; dhe ai sodit dukjen e Zotit. Pse nuk keni pasur frikë
të flisni kundër shërbëtorit tim, kundërMoisiut?”. 9Kështu zemërimi i Zotit u
ndez kundër tyre, pastaj ai u largua. 10Kur reja u tërhoqnga pjesa e sipërme e
çadrës,Miriami ishtebërë lebrozeebardhë si bora; Aaroni e shikoiMiriamin,
dhe ja, ajo ishte lebroze. 11Aaroni i tha Moisiut: “O zoti im, mos na ngarko
me fajinqëkemikryerngabudallallëkudhemëkatinqëkemibërë. 12Mos lejo
që ajo të jetë si një e vdekur,mishi i së cilës është gjysmë i konsumuar kur del
ngabarku inënës së saj!”. 13KështuMoisiu i thirri Zotit, duke i thënë: “Shëroje,
o Perëndi, të lutem!”. 14Atëherë Zoti iu përgjegjMoisiut: “Po ta kishte pështyrë
i ati në fytyrë, nuk do të ishte ndofta e turpëruar shtatë ditë? Izolojeni, pra,
jashtë kampit shtatë ditë; pastaj pranojeni përsëri”. 15Miriamin e izoluan
jashtë kampit për shtatë ditë; dhe populli nuk e filloi marshimin e tij deri sa
Miriami të ripranohej në kamp. 16 Pastaj populli u nis nga Hatserothi dhe
ngriti kampin e tij në Paran.

13
1 Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 2 “Dërgo njerëz të kqyrin vendin e

Kanaanit që unë po u jap bijve të Izraelit. Do të dërgoni një nga çdo fis i
etërve të tyre; të gjithë të jenë nga princat e tyre”. 3Kështu Moisiu i nisi nga
shkretëtira eParanit, simbasurdhrit të Zotit; të gjithë këta ishin krerë të bijve
të Izraelit. 4Këta ishin emrat e tyre: Shamua, bir i Zakurit, përfisin eRubenit;
5 Shafati, bir i Horit, për fisin e Simeonit; 6Kalebi, bir i Jefunehut, për fisin e
Judës; 7 Igali, bir i Jozefit, për fisin e Isakarit; 8Hoshea, bir i Nunit, për fisin e
Efraimit; 9 Palti, bir i Rafut, për fisin e Beniaminit; 10Gadieli, bir i Sodit, për
fisin e Zabulonit; 11 Gadi, bir i Susit, për fisin e Jozefit, domethënë për fisin
e Manasit; 12Amieli, bir i Gemalit, për fisin e Danit; 13 Seturi, bir i Mikaelit,
për fisin e Asherit; 14 Nahbi, bir i Vofsit, për fisin e Neftalit; 15 Geueli, bir i
Makit, për fisin e Gadit. 16Këto janë emrat e personave që Moisiu dërgoi për
të vëzhguar vendin. Moisiu i vuri Hosheas, birit të Nunit, emrin e Jozueut.
17 Moisiu, pra, i dërgoi për të vëzhguar vendin e Kanaanit dhe u tha atyre:
“Ngjituni që këtej në Negev dhe pastaj në krahinën malore, 18 për të parë si
është vendi, në qoftë se populli që banon aty është i fortë apo i dobët, i pakët
në numër apo i shumtë; 19 si është vendi ku banon, i mirë apo i keq, si janë
qytetet në të cilat jeton, a ka kampe ose vende të fortifikuara; 20dhe si është
toka, pjellore apo e varfër, në rast se ka pemë ose jo. Bëhuni trima dhe sillni
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frytet nga ky vend”. Ishte koha kur kishte filluar të piqej rrushi. 21 Ata u
ngjitën, pra, dhe vëzhguan vendin e Tsinit deri në Rehob, duke hyrë në të nga
ana e Hamathit. 22U ngjitën përmes Negevit dhe shkuan deri në Hebron, ku
ishinAhimani, Sheshai dheTalmai, pasardhës tëAnakut. (Hebroninekishin
ndërtuar shtatë vjet para Tsoanit në Egjipt). 23Arritën pastaj deri në luginën
e Eshkolit, ku prenë një degë me një vile rrushi, që e mbanin që të dy me
një purtekë; dhe morën gjithashtu shegë dhe fiq. 24Ky vend u quajt lugina e
Eshkolit, për shkak të viles së rrushit që bijtë e Izraelit prenë aty. 25Mbas
dyzet ditësh ata u kthyen nga vëzhgimi i vendit, 26 dhe shkuan të takojnë
Moisiun, Aaronin dhe tërë asamblenë e bijve të Izraelit në shkretëtirën e
Paranit, në Kadesh; para tyre dhe tërë asamblesë paraqitën një raport dhe u
treguan pemët e vendit. 27Kështu para tij raportuan duke thënë: “Ne arritëm
në vendin ku na dërgove; aty rrjedh me të vërtetë qumësht dhe mjaltë, dhe
këto janëpemëte tij. 28Porpopulli qëbanonnëkëtëvendështë i fortë,qytetet
janë të fortifikuara dhe shumë të mëdha; dhe aty pamë edhe pasardhësit
e Anakut. 29 Amalekitët banojnë në krahinën e Negevit; Hitejtë, Gebusejtë
dhe Amorejtë banojnë përkundrazi në krahinën malore, ndërsa Kananejtë
banojnë pranë detit dhe gjatë Jordanit”. 30Atëherë Kalebi e qetësoi popullin
që murmuriste kundër Moisiut dhe tha: “Le të ngjitemi menjëherë dhe ta
pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri”. 31 Por njerëzit që
kishin shkuar me të thanë: “Nukmund të sulemi kundër këtij populli, sepse
ështëmë i fortë sene”. 32Kështu i paraqitënnjë informacion tëkeqpërvendin
që kishin vëzhguarduke thënë: “Vendi që kemi përshkuarpër ta vëzhguar është
një vend që i ha banorët e tij; dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në të janë
njerëz me shtat të lartë. 33 Përveç kësaj aty pamë gjigantë (pasardhësit e
Anakut rrjedhin nga gjigantët), përballë të cilëvenadukej se ishimkarkaleca,
dhe kështu duhet t’u dukeshim atyre”.

14
1 Atëherë tërë asambleja ngriti zërin dhe filloi të bërtasë; dhe atë natë

populli qau. 2Dhe të gjithë bijtë e Izraelit murmurisnin kundërMoisiut dhe
kundër Aaronit dhe tërë asambleja u tha atyre: “Sikur të kishim vdekur në
vendin e Egjiptit ose të kishim vdekur në këtë shkretëtirë! 3 Pse Zoti na çon
në këtë vend që të biem nga goditja e shpatave? Gratë dhe fëmijët tanë do të
bëhenpreearmikut. Anukdo të ishtemëmirëpërne tëktheheminëEgjipt?”.
4 Dhe i thanë njëri tjetrit: “Të zgjedhim një kryetar dhe të kthehemi në
Egjipt!”. 5AtëherëMoisiu dhe Aaroni ranë përmbys përpara tërë asamblesë së
mbledhur të bijve të Izraelit. 6 Jozueu, bir i Nunit, dheKalebi, bir i Jenufehut,
që ishin ndër ata që kishin vëzhguar vendin, grisën rrobat e tyre, 7dhe i folën
kështu asamblesë së bijve të Izraelit: “Vendi që kemipërshkuarpër ta vëzhguar
është një vend i mirë, shumë i mirë. 8Në rast se Zoti kënaqetme ne, do të na
çojë në këtë vend dhe do të na japë neve, “një vend ku rrjedh qumësht dhe
mjaltë”. 9Vetëmmos ngrini krye kundër Zotit dhemos kini frikë nga populli
i vendit, sepse ai do të jetë ushqimi ynë;mbrojtja e tyre është larguar nga ata
dheZoti ështëmene;moskini frikëngaata”. 10Atëherë tërëasambleja foli për
t’i vrarë me gurë; por lavdia e Zotit iu shfaq në çadrën embledhjes tërë bijve
të Izraelit. 11Pastaj Zoti i thaMoisiut: “Deri kur do tëmë përçmojë ky popull?
Dhe deri kur do të refuzojnë të besojnë pas gjithë atyre mrekullive që kam
bërë nëmes të tyre? 12Unë do ta godas memurtajë dhe do ta shkatërroj, por
do të bëj prej teje një kombmë të madh dhemë të fuqishëm se ai”. 13Moisiu
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i tha Zotit: “Por do ta dëgjojnë Egjiptasit, ngamesi i të cilëve e ke ngritur këtë
popull për fuqinë tënde, 14 dhe do t’ia bëjnë të ditur banorëve të këtij vendi.
Ata kanë dëgjuar që ti, o Zot, je në mes të këtij populli, i shfaqesh atij sy për
sy, që reja jote qëndronmbi ta dhe që ecën para tyre ditën në një kolonë reje
dhe natën në një kolonë të zjarrtë. 15 Tani në se e bën këtë popull të vdesë
si një njeri të vetëm, kombet që kanë dëgjuar namin tënd do të flasin, duke
thënë: 16 “Me qenë se Zoti nuk ka qenë i zoti ta futë këtë popull në vendin
që ishte betuar t’i jepte, e vrau në shkretëtirë”. 17 Por tani, të lutem, le të
shfaqet fuqiaeZotit timnëmadhështinëe saj, ashtu si foleduke thënë: 18“Zoti
është i ngadaltë në zemërim dhe i madh në mëshirë; ai fal padrejtësinë dhe
mëkatin, por nuk lë pa ndëshkuar fajtorin, duke dënuar paudhësinë e etërve te
bijtë, deri në brezin e tretë ose të katërt”. 19 Fale paudhësinë e këtij populli,
me madhështinë e mëshirës sate, ashtu siç e ke falur këtë popull nga Egjipti
deri këtu”. 20 Atëherë Zoti tha: “Unë fal, ashtu si kërkove ti; 21 por, ashtu siç
është e vërtetë që unë jetoj, e gjithë toka do të jetë plot me lavdinë e Zotit,
22 dhe tërë këta njerëz që kanë parë lavdinë time dhe mrekullitë që kam
bërë në Egjipt e në shkretëtirë, dhe më kanë tunduar dhjetë herë dhe nuk
e kanë dëgjuar zërin tim, 23me siguri nuk kanë për ta parë vendin që u betova
t’u jap etërve të tyre. Askush nga ata që më kanë përçmuar nuk ka për ta
parë; 24por shërbëtorin timKaleb, duke qenë se veproi i shtyrë nga një frymë
tjetër e më ka ndjekur plotësisht, unë do ta fus në vendin ku ka shkuar; dhe
pasardhësit e tij do ta zotërojnë. 25 Amalekitët dhe Kananejtë banojnë në
luginë,nesërkthehuniprapadhenisuni drejt shkretëtirës,nëdrejtim tëDetit
të Kuq”. 26 Zoti u foli akoma Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë: 27 “Deri kur
do të duroj këtë asamble të keqe që murmurit kundër meje? Unë dëgjova
murmuritjet që bëjnë bijtë e Izraelit kundër meje. 28 U thuaj atyre: Ashtu
siç është e vërtetë që unë jetoj, thotë Zoti, unë do t’ju bëj atë që kam dëgjuar
prej jush. 29Kufomat tuaja do të bien në këtë shkretëtirë; ju të gjithë që jeni
regjistruar, nga mosha njëzet vjeç e lart, dhe që keni murmuritur kundër
meje, 30 nuk do të hyni me siguri në vendin ku u betova se do të banoni,
me përjashtim të Kalebit, birit të Jefunehut, dhe të Jozueut, birit të Nunit.
31 Të vegjlit tuaj përkundrazi, që ju thatë se do të ishin viktima të armiqve,
do t’i fus; dhe ata do të njohin vendin që ju keni përçmuar. 32 Por sa për ju,
kufomat tuaja do të bien në këtë shkretëtirë. 33Dhe bijtë tuaj do të kullosin
kopetë në shkretëtirë dyzet vjet me radhë dhe do të mbajnë ndëshkimin për
pabesitë tuaja, deri sa të treten kufomat tuaja në shkretëtirë. 34Në bazë të
numrit të ditëve që keni përdorur për të vëzhguar vendin, domethënë dyzet
ditë, për çdo ditë do të mbani fajin tuaj një vit, gjithsej, pra, dyzet vjet; dhe
kështu do të kuptoni se ç’do të thotë që unë jam tërhequr nga ju. 35Unë, Zoti,
fola; me siguri, kështu do të veproj kundër gjithë kësaj asambleje të keqe që u
mblodh kundërmeje; në këtë shkretëtirë do të treten dhe këtu do të vdesin”.
36Njerëzit që Moisiu kishte dërguar për të vëzhguar vendin, mbas kthimit të
tyre ekishin shtyrë tërëasamblenë tëmurmuriste kundër tij, dukeparaqitur
një raport të keq për vendin, 37 ata njerëz, që kishin përpiluar raportin e keq
për vendin, vdiqën nga një plagë përpara Zotit. 38Por Jozueu, bir i Nunit, dhe
Kalebi, bir i Jefunehut,mbetën të gjallëmidis gjithë atyre që kishin shkuar të
vëzhgonin vendin. 39Atëherë Moisiu u njoftoi këto fjalë tërë bijve të Izraelit,
dhe populli ndjeu një dhimbje të thellë. 40 U ngritën herët në mëngjes dhe
u ngjitën në majë të malit, duke thënë: “Ja ku jemi; ne do të ngjitemi në
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vendin për të cilin na foli Zoti, sepse kemi mëkatuar”. 41Por Moisiu tha: “Pse
e shkelni urdhrin e Zotit? Nuk ka për t’ju dalë mbarë. 42Mos u ngjitni, sepse
do t’ju mundin armiqtë tuaj, Zoti nuk është në mes jush. 43 Para jush në
fakt ndodhen Amalekitët dhe Kananejtë, dhe ju do të rrëzoheni nga shpatat
e tyre; sepse jeni larguar nga rruga e Zotit, Zoti nuk do të jetë me ju”. 44Me
gjithë atë ata patën guximin të ngjiten nëmajë tëmalit; por arka e besëlidhjes
së Zotit dhe Moisiu nuk lëvizën nga mesi i kampit. 45 Atëherë Amalekitët
dhe Kananejtë, që banonin mbi këtë mal, zbritën poshtë, i thyen dhe i vunë
përpara deri në Hormah.

15
1Pastaj Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 2 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj:

Kur do të hyni në vendin ku duhet të banoni dhe që unë ju jap, 3do t’i ofroni
Zotit një flijim të bërëme zjarr, një olokaust apo një flijim për kryerjen e një
kushti apo si ofertë vullnetare ose në festat tuaja të caktuara, për t’i bërë
një erë të këndshme Zotit me një kafshë, të marrë nga kopeja e kafshëve të
trasha a të imta, 4ai që do të paraqesë ofertën e tij Zotit, do të ofrojë si blatim
ushqimor një të dhjetën e efas majë mielli të përzier me një çerek hini vaji;
5 gjithashtu do t’i çosh një libacion prej një çerek hini verë së bashku me
olokaustin ose flijimin, për çdo qengj. 6Në qoftë se bëhet fjalë për një dash,
do të çosh si blatim ushqimi dy të dhjeta efe majë mielli të përzier me një të
tretë hini vaji, 7 dhe do të bësh një libacion vere prej një të trete hini si një
ofertë me erë të këndshme për Zotin. 8 Por në rast se në vend të olokaustit
ose të flijimit çon një dem të vogël, për kryerjen e një kushti apo të një flijimi
falënderimi për Zotin, 9 së bashku me demin e vogël do të ofrohet, si blatim i
ushqimit, majëmielli në një sasi tre të dhjeta të efas i përzierme gjysmë hini
vaji; 10 dhe do të çosh si libacion gjysmë hini verë; është një flijim që bëhet
me zjarr, me një erë të këndshme për Zotin. 11Kështu do të veprohet për çdo
dem të vogël, për çdo dash, për çdo qengj ose kec, simbas numrit që përgatitni.
12Do të veproni kështu për çdo kafshë që do të sillni. 13Të gjithë ata që kanë
lindur në vend do veprojnë kështu, kur do t’i ofrojnë një flijim me zjarr, me
erë të këndshme Zotit. 14Dhenë se një i huaj që banonme ju ose kushdo tjetër
që të ndodhetme ju në brezat e ardhshëm, dëshiron të ofrojë një flijim të bërë
me zjarr, me erë të këndshme për Zotin, do të veprojë si ju. 15Do të ketë një
statut të vetëm për gjithë asamblenë, për ju dhe për të huajin që banonmidis
jush; do të jetë një statut i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj; ashtu siç jeni
ju, ashtu do të jetë edhe i huaji përpara Zotit. 16Do të jetë po ai ligj dhe po ai
dekret për ju dhe për të huajin që banonme ju”. 17Zoti i foli akomaMoisiut,
duke i thënë: 18 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të arrini në
vendin ku po ju çoj unë, 19 dhe do të hani bukën e vendit, do t’i paraqisni
Zotit një ofertë të lartë. 20Nga prodhimi i parë i brumit tuaj do të paraqisni
një kulaç si ofertë e lartë; do ta paraqisni si një ofertë e lartë e lëmit. 21Nga
prodhimi i parë i brumit tuaj do t’i jepni Zotit një ofertë të lartë për gjithë
brezat tuaj. 22Në qoftë se keni kryer një mëkat nga padituria dhe nuk keni
respektuar të gjitha këto urdhërime që Zoti i ka dhënëMoisiut, 23 të gjitha ato
që Zoti ka urdhëruarme anë të Moisiut, nga dita që Zoti ju ka dhënë urdhra
dhe më vonë për të gjitha brezat tuaj, 24 në qoftë se mëkati është kryer nga
padituria, pa u marrë vesh nga asambleja, gjithë asambleja do të ofrojë një
dem të vogël si olokaustme erë të këndshme për Zotin së bashkume blatimin
e tij të ushqimit dhe libacionin e tij simbas asaj që është dekretuar, si dhe
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një kec si flijim përmëkatin. 25Kështu prifti do të bëjë shlyerjen për të gjithë
asamblenë e bijve të Izraelit dhe ky mëkat do t’u falet, sepse është një mëkat
i kryer nga padituria, dhe ata kanë sjellë ofertën e tyre, një flijim i bërë me
zjarr për Zotin, dhe flijimi i tyre përmëkatin, përmëkatin e tyre nga padituria
përpara Zotit. 26Do t’i falet tërë asamblesë së bijve të Izraelit dhe të huajit që
banon midis tyre, sepse tërë populli e kreu këtë mëkat nga padituria. 27Në
qoftë se është një person i vetëm që kryenmëkatin nga padituria, ai të ofrojë
një dhi motake si flijim përmëkatin. 28Dhe prifti do të bëjë shlyerjen përpara
Zotit për personin që ka mëkatuar nga padituria, kur e ka bërë pa njohjen e
duhur; prifti do të bëjë shlyerjen për të dhemëkati do t’i falet. 29Si për ata që
kanë lindur në vendmidis bijve të Izraelit ose përnjë të huaj që banonmidis
jush, do të keni një ligj të vetëm për atë që mëkaton nga padituria. 30 Por ai
që kryen një mëkat me qëllim, qoftë i lindur në vend apo i huaj, fyen Zotin;
ky njeri do të shfaroset në mes të popullit të tij. 31 Sepse ka përçmuar fjalën e
Zotit dhekadhunuarurdhërimet e tij; kynjeri duhet të shfaroset, do tëmbajë
barrënepaudhësisë së tij”. 32Ndërsabijtë e Izraelit ishinnë shkretëtirë, gjetën
një njeri që mblidhte dru ditën e shtunë. 33Ata që e gjetën duke mbledhur
dru, e çuan te Moisiu, tek Aaroni dhe para tërë asamblesë. 34Dhe e futën në
burg, sepse nuk ishte përcaktuar akoma se ç’duhet t’i bënin. 35Pastaj Zoti i tha
Moisiut: “Kynjeri duhet të vritet; e tërë asambleja do ta vrasëme gurë jashtë
kampit”. 36Kështu tërë asambleja e çoi jashtë kampit dhe e vraume gurë; dhe
ai vdiq, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. Qëllimi i thekëve në rrobat
37Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 38 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj
atyre që të bëjnë brez pas brezi thekë në cepat e rrobave të tyre dhe të vënë
në çdo cepnjë kordonnëngjyrëmanushaqeje. 39Do të jetënjë thek të cilin do
ta shikoni për të kujtuar të gjitha urdhërimet e Zotit dhe për t’i zbatuar, dhe
jo për të ndjekur zemrën tuaj dhe sytë tuaja që ju çojnë në kurvërim. 40Kështu
do të kujtoni të gjitha urdhërimet emia dhe do t’i zbatoni në praktikë, dhe do
të jeni të shenjtë për Perëndinë tuaj. 41Unë jam Zoti, Perëndia juaj që ju nxori
nga vendi i Egjiptit për të qenë Perëndia juaj. Unë jam Zoti, Perëndia juaj”.

16
1 Koreu, bir i Itsharit, bir i Kehathit, bir i Levit, tok me Dathanin dhe

Abiramin, birin e Eliabit, dhe me Onin, birin e Pelethit, bij të Rubenit, 2 u
ngritën para Moisiut, së bashku me disa bij të tjerë të Izraelit, dyqind e
pesëdhjetë prijës të asamblesë, anëtarë të emëruar të këshillit, njerëz që u
shkonte fjala. 3 Ata u mblodhën kundër Moisiut dhe Aaronit, dhe u thanë:
“Mjaft më me ju, sepse tërë asambleja është e shenjtë, secili nga anëtarët e
tij, dhe Zoti është në mes tyre; pse, pra, ngriheni mbi asamblenë e Zotit?”.
4 Me të dëgjuar këto fjalë, Moisiu ra përmbys me fytyrën për tokë; 5 pastaj i
foli Koreut dhe gjithë njerëzve të tij, duke u thënë: “Nesër në mëngjes Zoti do
të tregojë kush është i tij dhe kush është i shenjtë, dhe ai do ta afrojë pranë
vetes; do të afrojë pranë vetes atë që ai ka zgjedhur. 6 Bëni kështu: merrni
temjanica, ti Kore, dhe gjithë njerëzit e tu; 7 nesër i mbushni me zjarr dhe
u hidhni sipër temjan para Zotit; dhe ai që Zoti do të ketë zgjedhur do të
jetë i shenjtë. E kaluat masën, o bij të Levit!”. 8 Pastaj Moisiu i tha Koreut:
“Tani dëgjoni, o bij të Levit! 9A është gjë e vogël për ju që Perëndia i Izraelit
ju ka ndarë nga asambleja e Izraelit dhe ju ka afruar ndaj vetes që të kryeni
shërbimin e tabernakullit të Zotit dhe që të rrini përpara asamblesë dhe t’u
shërbeni atyre? 10 Ai ju ka afruar ndaj vetes ty dhe të gjithë vëllezërit e tu,
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bij të Levit bashkë me ty. Po tani kërkon të kesh edhe priftërinë? 11 Për këtë
arsye ti edhe tërë njerëzit e tu jeni mbledhur kundër Zotit. Dhe kush është
Aaroni që të murmurisni kundër tij?”. 12 Atëherë Moisiu dërgoi të thërrasin
Datanin dhe Abiramin, bij të Eliabit; por ata thanë: “Ne nuk do të ngjitemi.
13A është vallë gjë e vogël që na nxore nga një vend ku rrjedh qumësht dhe
mjaltë, për të na lënë të vdesimnë shkretëtirë,meqëllim që ti të sundoshmbi
ne? 14 Përveç kësaj nuk na çove në një vend ku rrjedh qumësht dhe mjaltë
dhe nuk na ke lënë si trashëgim fusha dhe vreshta! Dëshiron ti t’u nxjerrësh
sytë këtyrenjerëzve? Nukdo të ngjitemi”. 15AtëherëMoisiu u zemërua shumë
dhe i tha Zotit: “Mos prano blatimin e tyre; unë nuk kammarrë prej tyre as
edhe një gomar dhe nuk u kam bërë atyre asnjë padrejtësi”. 16Pastaj Moisiu
i tha Koreut: “Ti dhe gjithë njerëzit e tu paraqituni nesër para Zotit, ti dhe
ata bashkë me Aaronin; 17 dhe secili prej jush të marrë temjanicën e tij, t’i
shtjerë temjandhe secili të sjellë temjanicën e tij paraZotit; do të jenëdyqind
e pesëdhjetë temjanica. Edhe ti dhe Aaroni do të merrni secili temjanicën e
tij”. 18Dhe kështu secilimori temjanicën e tij, embushime zjarr, vuri përsipër
temjan dhe qëndroi në hyrjen e çadrës së mbledhjes bashkë meMoisiun dhe
Aaronin. 19 Koreu thirri tërë asamblenë kundër tyre në hyrje të çadrës së
mbledhjes; dhe lavdia e Zotit u shfaq para tërë asamblesë. 20 Atëherë Zoti
u foli Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë: 21 “Ndahuni nga kjo asamble dhe
unë do t’i zhduk në një çast”. 22Por ata ranë përmbysme fytyrën për tokë dhe
thanë: “O Perëndi, Perëndia i frymëve të çdomishi! Sepse një njeri i vetëm ka
mëkatuar, a duhet të zemërohesh ti me të gjithë asamblenë?”. 23Atëherë Zoti
i foli Moisiut, duke i thënë: 24 “Foli asamblesë dhe u thuaj: “Largohuni nga
afërsia e banesës së Koreut, të Dathanit dhe të Abiramit””. 25Pastaj Moisiu u
ngrit dhe shkoi te Datani dhe Abirami; atë e ndoqën pleqtë e Izraelit. 26 Pas
kësaj i foli asamblesë duke thënë: “Largohuni nga çadrat e këtyre njerëzve të
këqij, dhe mos prekni asgjë që u përket atyre që të mos treteni në të gjitha
mëkatet e tyre”. 27 Kështu ata u larguan nga afërsia e banesës së Koreut, të
Datanit dhe të Abiramit. Datani dhe Abirami dolën dhe u ndalën në hyrje
të çadrave të tyre bashkë me gratë e tyre, me bijtë e tyre dhe me të vegjëlit
e tyre. 28 Atëherë Moisiu tha: “Nga kjo do të mësoni që Zoti më ka dërguar
për të bërë tërë këto vepra dhe se nuk kam vepruar me kokën time. 29 Në
qoftë se këtanjerëz vdesin si vdesin gjithë njerëzit, në qoftë se fati i tyre është
fati i përbashkët i të gjithë njerëzve, Zoti nuk më ka dërguar; 30 por në qoftë
se Zoti bën diçka të re, në qoftë se toka hap gojën e saj dhe gëlltit ata dhe çdo
gjë që ata kanë, dhe ata zbresin të gjallë në Sheol, atëherë do të pranoni që
këta njerëz kanë përçmuar Zotin. 31 Por ndodhi që, posa mbaroi shqiptimi i
këtyre fjalëve, dheu u ça poshtë tyre, 32 toka hapi gojën e saj dhe i gëlltiti me
gjithë familjet e tyre, me të gjithë njerëzit që mbanin anën e Koreut, me të
gjitha pasuritë e tyre. 33Kështu zbritën të gjallë në Sheol; toka umbyll mbi ta
dhe ata u zhdukën nga asambleja. 34Tërë Izraeli që ndodhej rreth tyre, duke
dëgjuar britmat e tyre ua mbathi këmbëve, sepse thoshte: “Të mos na gëlltisë
toka edhe ne!”. 35 Dhe një zjarr doli nga prania e Zotit dhe gëlltiti dyqind
e pesëdhjetë veta që ofronin temjanin. 36 Pastaj Zoti i foli Moisiut, duke i
thënë: 37 “I thuaj Eleazarit, birit të priftit Aaron, të nxjerrë jashtë temjanicat
nga zjarri, sepse ato janë të shenjta dhe ta hedhë zjarrin larg; 38 dhe nga
temjanicat e atyre që kanë kryer mëkate duke vënë në rrezik jetën e tyre, të
bëhen aq petëza të rrahura për të veshur altarin, sepse i kanë paraqitur para
Zotit dhe për këtë arësye janë të shenjta; dhe do të shërbejnë si një qortim
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për bijtë e Izraelit”. 39 Kështu prifti Eleazar mori temjanicat prej bronzi të
paraqitura prej atyre që ishin djegur, dhe bëri petëza për të veshur altarin,
40meqëllim që t’u shërbenin si kujtim bijve të Izraelit, dhe asnjë i huaj që nuk
ishte nga fisi i Aaronit të afrohej për të ofruar temjan para Zotit dhe të mos
pësonte fatin e Koreut dhe të njerëzve të tij, ashtu si Zoti i kishte thënë me
anë të Moisiut. 41Të nesërmen gjithë asambleja e bijve të Izraelit murmuriti
kundër Moisiut dhe Aaronit, duke thënë: “Ju keni bërë të vdesë populli i
Zotit”. 42 Por ndodhi që, ndërsa asambleja po mblidhej kundër Moisiut dhe
Aaronit, ata u kthyen nga çadra e mbledhjes; dhe ja, reja e mbulonte atë dhe
u shfaq lavdia e Zotit. 43 Atëherë Moisiu dhe Aaroni shkuan përpara çadrës
së mbledhjes. 44Dhe Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 45 “Largohuni nga kjo
asamble dhe unë do t’i zhduk në një çast”. Dhe ata ranë përmbysme fytyrën
për tokë. 46 Kështu Moisiu i tha Aaronit: “Merr temjanicën, vër brenda saj
zjarr të marrë nga altari, vendos mbi të temjan dhe çoje shpejt në mes të
asamblesë, dhe bëj shlyerjen e fajit për ta, sepse ka shpërthyer zemërimi i
Zotit, dhe plaga ka filluar”. 47 Atëherë Aaroni mori temjanicën, ashtu siç
kishte thënëMoisiu, dhevrapoinëmes tëasamblesë;dhe ja, fatkeqësiakishte
filluar në mes të popullit; kështu ai vuri temjanin në temjanicën dhe bëri
shlyerjen për popullin. 48Dhe u ndal midis të gjallëve dhe të vdekurve, dhe
fatkeqësia u ndal. 49Ata që vdiqën nga fatkeqësia ishin katërmbëdhjetëmijë e
shtatëqind veta, përveç atyre që kishin vdekur përngjarjet e Koreut. 50Kështu
Aaroni u kthye te Moisiu në hyrje të çadrës së mbledhjes, sepse fatkeqësia
ishte ndalur.

17
1 Pastaj Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 2 “Folu bijve të Izraelit

dhe bëj që të të japin shufra, një për çdo shtëpi të etërve të tyre, domethënë
dymbëdhjetë shufra nga të gjithë prijësit e tyre simbas shtëpive të etërve të
tyre; do të shkruash emrin e secilit mbi shufrën e tij; 3 dhe do të shkruash
emrin e Aaronit mbi shufrën e Levit, sepse do të ketë një shufër për çdo
kryetar të shtëpive të etërve të tyre. 4Pastaj do t’i vësh në çadrën embledhjes,
përpara dëshmisë, ku unë takohem me ju. 5 Dhe do të ndodhë që shufra
e njeriut që unë zgjedh, do të lulëzojë dhe unë do të bëj që të pushojnë
murmuritjet e bijve të Izraelit kundër jush”. 6 Kështu Moisiu u foli bijve të
Izraelit dhe të gjithë prijësit e tyre i dhanë secili një shufër, simbas shtëpive
të etërve të tyre, domethënë dymbëdhjetë shufra; dhe shufra e Aaronit ishte
midis shufrave të tyre. 7 Pastaj Moisiu i vuri këto shufra përpara Zotit në
çadrën e dëshmisë. 8 Të nesërmen Moisiu hyri në çadrën e dëshmisë; dhe ja,
shufra e Aaronit për shtëpinë e Levit kishte lulëzuar; kishte nxjerrë lastarë,
kishte çelur lule dhe kishte prodhuar bajame. 9 Atëherë nxori tërë shufrat
jashtë pranisë së Zotit, përpara të gjithë bijve të Izraelit; dhe ata i panë dhe
secili mori shufrën e vet. 10Pastaj Zoti i thaMoisiut: “Ktheja shufrënAaronit
përpara çadrës së dëshmisë, me qëllim që të ruhet si një shenjë qortimi për
rebelët,meqëllim që tëmarrin fundmurmuritjet e tyre kundërmeje dhe ata
të mos vdesin”. 11Moisiu veproi ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. 12 Bijtë e
Izraelit i folën pastaj Moisiut, duke i thënë: “Ja, po vdesim, kemimarrë fund,
të gjithë kemimarrë fund! 13Kushdo që i afrohet tabernakullit të Zotit, vdes;
duhet të vdesim të gjithë?”.



Numrat 18:1 156 Numrat 18:22

18
1Pastaj Zoti i thaAaronit: “Ti, bijtë e tu, dhe shtëpia e atit tëndbashkëme ty,

do tëmbani barrën epaudhësive të kryera kundër shenjtërores,dhe ti e bijtë e
tudo tëmbani barrën epaudhësive të kryera gjatëushtrimit të priftërisë suaj.
2Do të afrosh gjithashtu vëllezërit e tu, fisin e Levit, fisin e atit tënd,meqëllim
që të bashkohenme ty dhe të të shërbejnë, kur ti dhe bijtë e tu do të jeni para
çadrës së dëshmisë. 3Ata do të të shërbejnë ty dhe do të kryejnë tërë detyrat e
çadrës; por nuk do t’u afrohen orendive të shenjtërores dhe altarit, përndryshe
do të vdisni së bashku, ti dhe ata. 4 Ata do të bashkohen me ty dhe do të
kryejnë të gjitha detyrat e çadrës së mbledhjes që lidhen me punën në çadër,
por asnjë i huaj nuk do t’ju afrohet juve. 5 Ju do të kryeni, pra, shërbimin e
shenjtëroresdhe të altarit, që tëmosketëmëzemërimkundërbijve të Izraelit.
6 Ja, unë vetë mora vëllezërit tuaj, Levitët, nga mesi i bijve të Izraelit; ata ju
janë dhënë dhuratë nga Zoti për të kryer shërbimet e çadrës së mbledhjes.
7Por ti dhe bijtë e tu do të ushtroni priftërinë tuaj për të gjitha gjërat që kanë
të bëjnëme altarin dhe që ndodhenmatanë velit; dhe do të kryeni shërbimin
tuaj. Unë ju jappriftërinë tuaj si një dhuratë për shërbimin,por i huaji që do të
afrohet do të vritet”. 8Zoti i foli akomaAaronit, duke i thënë: “Ja, unë të besoj
kujdesineofertave tëmia të larta, të të gjithagjërave të shenjtëruara tëbijve të
Izraelit; t’i jap tydhebijve të tu si një statut të përjetshëmpër shkak të vajosjes
suaj. 9 Kjo do të të takojë nga gjërat shumë të shenjta të pakonsumuara në
zjarr: të gjitha ofertat e tyre, domethënë çdo blatim ushqimor, çdo flijim për
mëkatin dhe çdo flijim për shkeljen e bërë që do të më paraqesin, janë gjëra
shumë të shenjtaqë tëpërkasin ty dhebijve të tu. 10Do t’i hashnëvend shumë
të shenjtë; do t’i hajë çdomashkull; do të jenëpër ty gjëra të shenjta. 11Do të të
përkasin ty edhe këto: dhuratat që bijtë e Izraelit do të paraqesin për ngritje
dhe të gjitha ofertat e tyre të tundura; unë t’i jap ty, bijve të tu dhe bijave
të tua, si një statut i përjetshëm. Kushdo që është i pastër në shtëpinë tënde
mund t’i hajë. 12 Pjesa më e mirë e vajit, e mushtit dhe e grurit, prodhimet
e para që i japin Zotit, unë t’i jap ty. 13 Prodhimet e para të të gjitha gjërave
që prodhon toka dhe që ata i paraqesin Zotit, do të jenë tuajat. Kushdo që
është i pastërnë shtëpinë tëndemund t’i hajë. 14Çdo gjë e shenjtëruarnë Izrael
do të jetë jotja. 15 Çdo pjellje e parë e çdo mishi që ata do t’i ofrojnë Zotit,
qoftë të njerëzve ashtu dhe të kafshëve, do të jetë jotja; por me siguri do të
shpengosh të parëlindurin e njeriut dhe do të shpengosh pjelljen e parë të
kafshëve të papastra. 16Dhe ata që duhet të shpengosh, do t’i shpengosh në
moshën një muajsh, simbas vlerësimit tënd, për pesë sikla argjendi, simbas
siklit të shenjtërores, që është njëzet gere. 17Por nuk do të shpengosh pjelljen
e parë të lopës, të deles dhe të dhisë; janë gjëra të shenjta; do të spërkatësh
gjakune tyrembi altarindhedo të tymosëshdhjamine tyre si flijim i bërëme
zjarr, me erë të këndshme për Zotin. 18Mishi i tyre do të jetë yti; do të jetë yti
si gjoksi i ofertës së tundur ashtu dhe kofsha e djathtë. 19Unë të jap ty, bijve
dhe bijave të tua bashkëme ty, si statut të përjetshëm, të gjitha ofertat e larta
të gjërave të shenjta që bijtë e Izraelit i paraqesin Zotit. Éshtë një besëlidhje e
kripës dhe e përjetshme përpara Zotit, për ty dhe për pasardhësit e tu”. 20 Zoti
i tha akoma Aaronit: “Ti nuk do të kesh asnjë trashëgimi në vendin e tyre
dhe nuk do të kesh pjesë nëmes tyre; unë jam pjesa jote dhe trashëgimia jote
në mes të bijve të Izraelit. 21 Ja, bijve të Levit unë u lë si trashëgim të gjitha
të dhjetat në Izrael në këmbim të shërbimit që kryejnë, shërbimin e çadrës së
mbledhjes. 22Dhe bijtë e Izraelit nuk do t’i afrohen më çadrës së mbledhjes,
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përndryshe do të ngarkoheshin me një mëkat dhe do të vdisnin. 23 Shërbimin
në çadrën embledhjes do tabëjnëvetëmLevitët;dhekëtado tëmbajnëbarrën
e paudhësive të tyre; do të jetë një statut i përjetshëm për gjithë brezat tuaj;
dhe nuk do të kenë asnjë trashëgimi midis bijve të Izraelit; 24 sepse unë u
jap si trashëgimi Levitëve të dhjetat që bijtë e Izraelit do t’i paraqesin Zotit si
një ofertë të lartë; prandaj u thashë atyre: “Nuk do të kenë asnjë trashëgimi
midis bijve të Izraelit””. 25 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 26 “Folu
Levitëve dhe u thuaj atyre: Kur do të merrni nga bijtë e Izraelit të dhjetat që
unë ju jap nga ana e tyre si trashëgiminë tuaj, do t’i bëni një ofertë të lartë
Zotit, një të dhjetën e së dhjetës; 27 dhe oferta juaj e lartë do t’ju llogaritet si
gruri që vjen nga lëmi dhe si bollëku i mushtit të butit. 28Kështu edhe ju do
t’i bëni një ofertë të lartë Zotit nga të gjitha të dhjetat që do të merrni nga
bijtë e Izraelit, dhe nga ato do të jepni ofertën e lartë të Zotit priftit Aaron.
29Nga të gjitha gjëratqë jukanëdhuruar, do t’i ofroni ofertën e lartë Zotit, nga
pjesa më e mirë, pjesën e shenjtëruar. 30Prandaj do t’u thuash atyre: “Kur të
keni ofruar më të mirën, ajo që mbetet do t’u llogaritet Levitëve si prodhim
i lëmit dhe si prodhim i mushtit të butit. 31Mund ta hani në çfarëdo vend,
ju dhe familja juaj, sepse është shpërblimi juaj për shërbimin tuaj në çadrën e
mbledhjes. 32Kështu nuk do të jeni fajtorë të asnjë mëkati, sepse keni ofruar
gjëratmë të mira; por nuk do të përdhosni gjërat e shenjta të bijve të Izraelit,
përndryshe do të vdisni””.

19
1 Zoti u foli akoma Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë: 2 “Ky është statuti i

ligjit qëZoti kaurdhëruar,duke thënë: “Uthuajbijve të Izraelit që të sjellinnjë
mëshqerrë të kuqe, pa të meta dhembi të cilën nuk është vënë asnjë zgjedhë.
3Do t’ia jepni priftit Eleazar, që do ta çojë jashtë kampit dhe do ta therë në
praninë tuaj. 4 Prifti Eleazar do të marrë me gisht pak gjak të saj dhe do ta
spërkasë shtatë herë përpara çadrës së mbledhjes; 5 pastaj do t’i vihet zjarri
mëshqerrës para syve të tij; lëkura e saj, mishi i saj, gjaku i saj dhe ndyrësirat
e saj do të digjen. 6 Pastaj prifti do të marrë dru kedri, hisopi dhe copë të
kuqërremtë dhe do t’i hedhë në mes të zjarrit që po djeg mëshqerrën. 7Pastaj
prifti do të lajë rrobat e tij dhe trupinmeujëdhedo tëkthehetnëkamp; prifti
do të jetë i papastër deri nëmbrëmje. 8Edhe ai që ka djegurmëshqerrën do të
lajë rrobat e tij dhe trupin me ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje.
9 Një njeri i pastër do të mbledhë hirin e mëshqerrës dhe do ta depozitojë
jashtë kampit në një vend të pastër, ku do të ruhet për asamblenë e bijve
të Izraelit si një pastrim: shërben për t’u pastruar nga mëkati. 10 Dhe ai që
ka grumbulluar hirin e mëshqerrës, duhet të lajë rrobat e tij dhe do të jetë
i papastër deri në mbrëmje. Ky do të jetë një statut i përjetshëm për bijtë
e Izraelit dhe për të huajin që banon midis tyre. 11 Kush prek një trup të
vdekur të çfarëdopersoni do të jetë i papastër shtatë ditë. 12Ai do të pastrohet
me atë ujë ditën e tretë dhe të shtatë, dhe do të jetë i pastër; por në rast se
nuk pastrohet ditën e tretë dhe të shtatë, nuk do të jetë i pastër. 13 Kushdo
që prek trupin e një personi të vdekur dhe nuk pastrohet, ndot banesën e
Zotit, ky person do të shfaroset nga gjiri i Izraelit. Me qenë se uji i pastrimit
nuk u spërkatmbi të, ai është i papastër; papastërtia e tij është akomambi të.
14Ky është një ligj për atë që vdes në një çadër: kushdo që hyn në çadër dhe
kushdo që është në çadër do të jenë të papastër për shtatë ditë. 15Dhe çdo enë
e hapur, mbi të cilën nuk është vënë kapaku, do të jetë e papastër. 16Kushdo
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që në fushë prek një person të vrarë me shpatë ose që ka pësuar vdekje të
natyrshme, ose prek një kockë njeriu ose një varr, do të jetë i papastër për
shtatë ditë. 17 Dhe për një person të papastër do të merret hiri i viktimës
së djegur për ta pastruar nga mëkati dhe nga një enë do të derdhet mbi të
ujë i rrjedhshëm; 18 pastaj një njeri i pastër do të marrë hisop, do ta fusë në
ujë dhe do të spërkatë çadrën, të gjitha veglat, tërë personat që ndodhen aty
dhe atë që ka prekur një kockë, ose të vrarin ose të vdekurin nga vdekja e
natyrshme ose varrin. 19Njeriu i pastër do të spërkatë të papastrin ditën e
tretë dhe ditën e shtatë; ditën e shtatë njeriu i papastër do të pastrohet; do të
lajë rrobat dhe veten e tij me ujë, dhe nëmbrëmje do të jetë i pastër. 20Por ai
që është i papastër dhe nuk pastrohet, do të shfaroset në mes të asamblesë,
sepse ka ndotur shenjtëroren e Zotit; uji i pastrimit nuk është spërkatur mbi
të; ai është i papastër. 21Ky do të jetë një statut i përjetshëm. Ai që spërkat ujin
e pastrimit do të lajë rrobat e tij, dhe ai që prek ujin e pastrimit do të jetë i
papastër deri në mbrëmje. 22 Çdo gjë që prek personi i papastër do të jetë e
papastër; dhe personi që prek atë do të jetë i pastër deri nëmbrëmje””.

20
1 Pastaj tërë asambleja e bijve të Izraelit arriti në shkretëtirën e Sinit

në muajin e parë dhe populli qëndroi në Kadesh. Këtu vdiq dhe u varros
Miriami. 2 Por mungonte uji për asamblenë, prandaj u mblodhën kundër
Moisiut dhe Aaronit. 3 Kështu populli u grind me Moisiun dhe i foli, duke
i thënë: “Të kishim vdekur kur vdiqën vëllezërit tanë para Zotit! 4 Pse e çuat
asamblenë eZotit në këtë shkretëtirëqë të vdesim, nedhebagëtia jonë? 5Dhe
psenabëtë të dalimngaEgjipti për të na sjellë në këtë vend të keq? Nuk është
një vend që prodhon grurë, fiq, rrush ose shegë dhemungon uji për të pirë”.
6AtëherëMoisiudheAaroni u larguanngaasambleja për të vajturnëhyrje të
çadrës së mbledhjes dhe ranë përmbysme fytyrën për tokë; dhe lavdia e Zotit
iu shfaq atyre. 7 Pastaj Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 8 “Merr bastunin; ti
dhe vëllai yt Aaron thirrni asamblenë dhe para syve të tyre i flisni shkëmbit,
dheai do të japëujin e tij; kështudo tënxjerrëshpër ta ujë nga shkëmbidhedo
t’u japësh të pinë njerëzve dhe bagëtisë së tyre”. 9Moisiu mori, pra, bastunin
që ishte përpara Zotit, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti. 10Kështu Moisiu dhe
Aaroni thirrën asamblenë përpara shkëmbit dhe Moisiu u tha atyre: “Tani
dëgjoni, o rebelë; a duhet të nxjerrim ujë për ju nga ky shkëmb?”. 11 Pastaj
Moisiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastunin e tij dy herë dhe prej tij
doli ujëmebollëk; kështu asambleja dhebagëtiapinëujë. 12Atëherë Zoti u tha
Moisiut dheAaronit: “Meqenë senukmëbesuat për tëmëmbuluarme lavdi
para syve tëbijve të Izraelit, junukdo ta futni këtëasamblenëvendinqëunë
u dhashë atyre”. 13Këto janë ujërat eMeribës ku bijtë e Izraelit u grindënme
Zotin, dhe ky u tregua i Shenjtë nëmes tyre. 14PastajMoisiu dërgoi lajmëtarë
në Kadesh te mbreti i Edomit për t’i thënë: “Kështu thotë Izraeli, vëllai yt: Ti i
njeh të gjitha fatkeqësitë që kemi pësuar, 15 si zbritën etërit tanë në Egjipt dhe
ne qëndruam një kohë të gjatë në atë vend, dhe Egjiptasit na keqtrajtuan ne
dhe etërit tanë. 16Por, kur i thirrëm Zotit, ai e dëgjoi zërin tonë dhe dërgoi një
EngjëlldhenanxoringaEgjipti; dhe tani jeminëKadesh, njëqytetnëafërsi të
kufijve tuaj. 17Po na lejo të kalojmë nëpër vendin tënd; ne nuk do të shkelim
as arat as vreshtat tuaja, nuk do të pijmë ujin e puseve; do të ndjekim rrugën
mbretërore, pa u kthyer as djathtas asmajtas, deri sa të kalojmë kufijtë e tu”.
18Por Edomi iu përgjigj: “Ti nuk do të kalosh nëpër territorin tim, përndryshe
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do të të kundërvihemme shpatë”. 19Bijtë e Izraelit i thanë: “Ne do të ngjitemi
nga rruga kryesore; dhe në rast se ne dhe bagëtia jonë do të pimë nga uji yt,
do të ta paguajmë; na lejo vetëm të kalojmë më këmbë dhe asgjë më tepër”.
20Por ai u përgjigj: “Nukdo të kaloni!”. 21aaapartmissingDheEdomi refuzoi
të lejojë kalimin e Izraelit nëpër territorin e tij; kështu Izraeli u largua prej tij.
22Atëherë bijtë e Izraelit, tërë asambleja u nisën nga Kadeshi dhe arritën në
malin Hor. 23Dhe Zoti i foli Moisiut dhe Aaronit në malin Hor, në kufijtë e
vendit të Edomit, duke thënë: 24 “Aaroni po bashkohet me popullin e tij, dhe
nuk ka për të hyrë në vendin që u kam dhënë bijve të Izraelit, sepse keni
ngritur krye kundër urdhrit tim në ujërat e Meribës. 25Merr Aaronin dhe
Eleazarin, birin e tij, dhe çoji lart, në malin e Horit. 26 Zhvishe Aaronin nga
rrobat e tij dhe vishja të birit, Eleazarit; dhe aty Aaroni do të bashkohet me
popullin e tij dhedo të vdesë”. 27Moisiubëri ashtu siç e kishte urdhëruarZoti;
dhe ata hipën mbi malin e Horit para syve të të gjithë asamblesë. 28Moisiu
ia zhveshi rrobat Aaronit dhe ia veshi Eleazarit, birit të tij; dhe Aaroni vdiq
aty, nëmajë tëmalit. Pastaj Moisiu dhe Eleazari zbritën ngamali. 29Kur tërë
asambleja pa që Aaroni kishte vdekur, e tërë shtëpia e Izraelit e qau Aaronin
për tridhjetë ditë.

21
1 Kur mbreti Kananeas i Aradit, që banonte në Negev, dëgjoi që Izraeli

po vinte nga rruga e Atharimit, luftoi kundër Izraelit dhe zuri disa robër.
2 Atëherë Izraeli i lidhi një kusht Zotit dhe tha: “Në rast se ti ma shtie në
dorë këtë popull, unë do të shkatërroj tërësisht qytetet e tyre”. 3 Zoti e dëgjoi
zërin e Izraelit dhe ia shtiu në dorë Kananejtë; dhe ai i shkatërroi plotësisht
ata bashkë me qytetet e tyre, dhe ky vend u quajt Hormah. 4 Pastaj bijtë
e Izraelit u nisën nga mali i Horit, dhe u drejtuan nga Deti i Kuq, për t’i
ardhur qark vendit të Edomit; dhe populli u dëshpërua për shkak të rrugës.
5 Populli, pra, foli kundër Perëndisë kundër Moisiut, duke thënë: “Pse na
nxorët nga Egjipti që të vdesim në këtë shkretëtirë? Sepse këtu nuk ka as
bukëasujë,navjenneveripërkëtëushqimtëkeq”. 6AtëherëZotidërgoimidis
popullit gjarpërinj flakërues, të cilët kafshonin njerëzit, dhe shumë Izraelitë
vdiqën. 7Dhe kështu populli shkoi te Moisiu dhe i tha: “Kemimëkatuar, sepse
kemi folur kundër Zotit dhe kundër teje; lutju Zotit që të largojë nga ne
këta gjarpërinj” Dhe Moisiu u lut për popullin. 8 Pastaj Zoti i tha Moisiut:
“Bëj një gjarpër flakërues dhe vëre mbi një shtizë; kështu çdo njeri që do të
kafshohet prej tij dhe do ta shikojë, ka për të jetuar”. 9Moisiu bëri atëherë një
gjarpërprej bronzi dhe e vurimbi një shtizë, dhendodhte që, kurnjë gjarpër
kafshonte dikë, në rast se ky shikonte gjarprin prej bronzi, ai vazhdonte të
jetonte. 10 Pastaj bijtë e Izraelit u nisën dhe u vendosën në Oboth. 11 Pasi u
nisën nga Obothi, u strehuan në Ije-Abarim, në shkretëtirën përballëMoabit,
nga ana ku lind dielli. 12Unisënqë këtejdheu vendosënnë luginën e Zeredit.
13Pastajunisënqëkëtejdheuvendosënnëkrahuntjetër tëArnonit, që rrjedh
në shkretëtirë dhe vjen nga kufijtë e Amorejve; sepse Arnoni është kufiri
i Moabit, midis Moabit dhe Amorejve. 14 Për këtë në Librin e Luftrave të
Zotit thuhet: “Vaheb në Sufah, luginat e Arnonit 15 dhe tatëpjeta e luginave
që shkon deri në banesat e Arit dhe që mbështetet në kufirin e Moabit”.
16 Dhe që këtej shkuan në Beer, që është pusi për të cilin Zoti i pat thënë
Moisiut: “Mblidhe popullin dhe unë do t’i jap ujë”. 17Atëherë Izraeli këndoi
këtë himn: “Buro o pus! I këndoni atij! 18 Pusit, ujin e të cilit princët e kanë
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kërkuar dhe fisnikët e popullit e kanë gërmuar, duke u mbështetur në fjalën e
ligjvënësve,me bastunët e tyre”. Pastaj nga shkretëtira shkuan në Matanah;
19 nga Matanahu në Nahaniel; dhe nga Nahanieli në Bamoth, 20 dhe nga
Bamothi në luginën që ndodhet në fushën e Moabit, në drejtim të lartësisë
së Pisgahut që sundon shkretëtirën. 21 Pastaj Izraeli dërgoi lajmëtarë të tij te
Sihoni, mbret i Amorejve, për t’i thënë: 22 “Na lejoni të kalojmë nëpër vendin
tënd; ne nuk do të hyjmë nëpër arat ose nëpër vreshtat, nuk do pimë ujin
e puseve; do të ndjekim rrugën Mbretërore deri sa t’i kalojmë kufijtë e tu”.
23Por Sihoni nuk e lejoi Izraelin të kalonte nëpër territorin e tij; përmë tepër
Sihoni mblodhi njerëzit e tij dhe doli kundër Izraelit në shkretëtirë; arriti në
Jahats dhe luftoi kundër Izraelit. 24 Izraeli e mundi, duke e kaluar në majën
e shpatës, dhe pushtoi vendin e tij nga Arnoni deri në Jakob, deri në kufijtë
e bijve të Amonit, sepse kufiri i bijve të Amonit ishte i fortë. 25Kështu Izraeli
pushtoi tërëatoqytetedhebanoinë të gjithaqytetet eAmorejve, nëHeshbon
dhe në të gjitha qytetet e territorit të tyre, 26 sepse Heshboni ishte qyteti i
Sihonit, mbretit të Amorejve, i cili i kishte bërë luftëmbretit tëmëparshëm të
Moabit dhe i kishtehequrngadora tërëvendin e tij deri nëArnon. 27Prandaj
poetët thonë: “Ejani në Heshbon! Qyteti i Sihonit duhet të rindërtohet dhe të
fortifikohet! 28 Sepse një zjarr ka dalë nga Heshboni, një flakë nga qyteti i
Sihonit; kjo ka përpirë Arin eMoabit, zotërit e lartësive të Arnonit. 29Mjerë ti,
o Moab! Je i humbur, o popull i Kemoshit! Bijtë e tij kanë marrë arratinë
dhe bijat e tij i janë dhënë si skllave Sihonit, mbretit të Amorejve. 30 Por
ne i qëlluam me shigjeta; Heshboni është shkatërruar deri në Dibon. Kemi
shkretuar gjithshka deri në Nofah, që ndodhet pranë Medebas”. 31 Kështu
Izraeli u vendos në vendin e Amorejve. 32 Pastaj Moisiu dërgoi njerëz për
të vëzhguar Jaazerin, dhe kështu Izraelitët pushtuan qytetet e territorit të tij
dhe përzunë Amorejtë që ndodheshin aty. 33 Pastaj ndryshuan drejtim dhe
u ngjitën në rrugën e Bashanit; dhe Ogu, mbreti i Bashanit, doli kundër tyre
me gjithë njerëzit e tij për t’undeshur nëEdrej. 34Por Zoti i thaMoisiut: “Mos
ki frikë nga ai, sepse unë e lë në duart e tuame gjithë njerëzit e tij dhe vendin
e tij; trajtoje ashtu siç ke trajtuar Sihonin, mbretin e Amorejve që banonte
në Heshbon. 35Kështu Izraelitët e mundën atë, bijtë e tij dhe tërë popullin e
tij, deri sa nukmbeti asnjë i gjallë, dhe pushtuan vendin e tij.

22
1Pastaj bijtë e Izraelit unisëndhengritënkampine tyrenë fushat eMoabit,

matanë Jordanit, në bregun e kundërt të Jerikos. 2Por Balaku, bir i Tsiporit,
pa të gjitha ato që Izraeli u kishte bërëAmorejve; 3dheMoabi pati një frikë të
madhe nga ky popull, që ishte kaq i madh; Moabin e zuri një frikë e madhe
për shkak të bijve të Izraelit. 4KështuMoabi u tha pleqve të Madianit: “Tani
kjo turmë do të gllabërojë gjithçka që kemi rreth nesh, ashtu si kau përlan
barin e fushave”. Balaku, bir i Tsiporit, ishtenë atë kohëmbreti iMoabit. 5Ai
idërgoi lajmëtarëBalaamit, birit tëBeorit, nëPethoriqëështëpranëLumit, në
vendin e bijve të popullit të tij, për ta thirrur dhe për t’i thënë: “Ja, një popull
ka dalë nga Egjipti; ai mbulon faqen e dheut dhe është vendosur përballë
meje. 6Eja, pra, të lutem, dhemallkoje përmuakëtë popull, sepse është tepër
i fuqishëm për mua; ndofta do t’ia dal ta mund dhe ta dëboj nga vendi im;
sepse unë e di mirë që ai që ti bekon është i bekuar dhe ai që ti mallkon
është i mallkuar”. 7 Atëherë pleqtë e Moabit dhe pleqtë e Madianit u nisën
duke mbajtur në dorë shpërblimin e shortarit dhe, kur arritën te Balaami,
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i treguan fjalët e Balakut. 8 Por Balaami u tha atyre: “Kalojeni natën këtu
dhe do t’ju njoftoj përgjigjen që Zoti do të më japë”. Kështu princët e Moabit
mbetënme Balaamin. 9Atëherë Perëndia i shkoi Balaamit dhe i tha: “Ç’janë
këtanjerëzqë janëme ty?”. 10DheBalaami iupërgjegjPerëndisë: “Balaku, bir i
Tsiporit, mbret iMoabit, më ka çuar fjalë: 11 “Ja, populli që ka dalë nga Egjipti
mbulon faqen e dheut; prandaj eja dhe mallkoje përmua; ndofta do t’ia dal
ta mund dhe ta dëboj””. 12Dhe Perëndia i tha Balaamit: “Ti nuk do të shkosh
me ta, nuk do ta mallkosh atë popull, se është një popull i bekuar”. 13Kështu
Balaami u ngrit në mëngjes dhe u tha princërve të Balakut: “Kthehuni në
vendin tuaj, sepse Zoti nuk më dha leje të vij me ju”. 14 Pas kësaj princët
e Moabit u ngritën, u kthyen te Balaku dhe thanë: “Balaami nuk pranoi të
vijë me ne”. 15 Atëherë Balaku dërgoi përsëri disa princa, në një numër më
të madh dhe më të rëndësishëm në krahasim me të parët. 16 Ata erdhën te
Balaami dhe i thanë: “Kështu thotë Balaku, bir i Tsiporit: “Asgjë nuk duhet
të të ndalë të vish tek unë, 17 sepse unë do të të mbush me nderime dhe do
të bëj të gjitha ato që do të më thuash ti; eja, pra, të lutem, dhemallkoje këtë
popull përmua””. 18Por Balaami u përgjegjdheu tha shërbëtorëve të Balakut:
“Edhe sikur Balaku tëmë jepte shtëpinë e tij të mbushurme argjend dheme
ar, nuk mund të shkel urdhrin e Zotit, Perëndisë tim, për të kryer veprime
të vogla apo të mëdha. 19 Prandaj, ju lutem, rrini këtu këtë natë, në mënyrë
që të mësoj çfarë do të më thotë tjetër Zoti”. 20Dhe Perëndia i shkoi atë natë
Balaamit dhe i tha: “Në rast se këta njerëz kanë ardhur të të thërresin, çohu
dhe shkome ta; por do të bësh vetëm ato gjëra që unë do të të them”. 21Kështu
Balaami u çuanëmëngjes, shaloi gomaricën e tij dhe shkoi bashkëmeprincat
eMoabit. 22Por zemërimi i Perëndisë u ndez sepse ai ishte nisur; dhe Engjëlli
i Zotit i doli rrugës si armik kundër tij. Ai i kishte hipur gomaricës së tij dhe
kishte me vete dy shërbëtorë. 23 Gomarica pa Engjëllin e Zotit që rrinte në
rrugë me shpatën e tij të zhveshur në dorë, doli nga rruga dhe hyri nëpër
ara. Atëherë Balaami e rrahu gomaricën për ta kthyer përsërinë rrugë. 24Por
Engjëlli i Zotit u ndal në një shteg të ngushtë midis vreshtave, ku kishte një
mur nga një anë dhe një mur nga ana tjetër. 25Kur gomarica pa Engjëllin e
Zotit, u shtrënguapasmurit dhe e shtypi këmbën e Balaamit pasmurit; kështu
Balaami e rrahupërsëri. 26AtëherëEngjëlli i Zotit shkoi tutje dheundal nënjë
vend të ngushtë, kunukmund të lëvizje as djathtas asmajtas. 27Gomarica pa
Engjëllin e Zotit dhe u shtri nën Balaamin; zemërimi i Balaamit u shtua dhe
ai rrahu gomaricënme bastunin e tij. 28Atëherë Zoti ia çeli gojën gomaricës
që i tha Balaamit: “Çfarë të kam bërë që më rreh në këtë mënyrë tri herë me
radhë?”. 29Dhe Balaami iu përgjegj gomaricës: “Pse je tallur me mua; sikur
të kisha një shpatë në dorë, tani do të të vrisja”. 30Gomarica i tha Balaamit:
“A nuk jam vallë gomaricame të cilën ke udhëtuar gjithnjë deri më sot? Mos
vallë jammësuar të sillem kështume ty?”. Ai u përgjegj: “Jo”. 31Atëherë Zoti ia
hapi sytë Balaamit dhe ai pa Engjëllin e Zotit që rrinte në rrugëme shpatën e
tij të zhveshur në dorë. Dhe Balaami u përkul dhe ra përmbysme fytyrën për
tokë. 32 Engjëlli i Zotit i tha: “Pse e rrahe plot tri herë gomaricën tënde? Ja,
unë kamdalë si armiku yt, sepse rruga që ndjek ti nuk pajtohetme vullnetin
tim; 33 gomarica më pa dhe më ka evituar plot tri herë; në rast se nuk do të
më kishte evituar, me siguri do të të kisha vrarë duke e lënë atë të gjallë”.
34Atëherë Balaami i tha Engjëllit të Zotit: “Unë kam bërë mëkat, sepse nuk e
dija që ti rrije në rrugë kundërmeje; prandaj tani, në se ajo që po bëj nuk të
pëlqen, atëherëunëdo tëkthehemprapa”. 35PorEngjëlli i Zotit i thaBalaamit:
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“Shko, pra, me këta njerëz; por do të thuash vetëm ato gjëra që do të të them
unë”. Kështu Balaami shkoi me princat e Balakut. 36 Kur Balaku dëgjoi që
Balaami po vinte, shkoi ta takojë në qytetin eMoabit që ndodhet në kufirin e
shënuarngaArnoni, në skajin e fundit të territorit të tij. 37KështuBalaku i tha
Balaamit: “A nuk të kisha dërguar të të thërrisjame urgjencë? Pse nuk erdhe
tek unë? A nuk jam vallë në gjendje të të nderoj?”. 38 Balaami iu përgjegj
Balakut: “Ja, erdha te ti; por tani a mund të them diçka? Fjalën që Perëndia
do të më vërë në gojën time, atë do të them unë”. 39 Balaami shkoi bashkë
me Balakun dhe arritën në Kirjath-Hutsoth. 40 Pastaj Balaku flijoi qe dhe
dele dhe u dërgoi disa prej tyre Balaamit dhe prijësve që ishin me të. 41Në
mëngjes Balaku mori Balaamin dhe u ngjit në Bamoth Baal, dhe këtej ai pa
pjesën skajore të popullit.

23
1PastajBalaami i thaBalakut: “Mëndërtokëtu shtatëaltarëdhemëpërgatit

këtu shtatë dema dhe shtatë desh”. 2 Balaku bëri ashtu siç i kishte thënë
Balaami, pastaj Balaku dhe Balaami ofruan një dem të vogël dhe një dash
mbi secilin altar. 3 Pastaj Balaami i tha Balakut: “Qëndro pranë olokaustit
tënd dhe unë do të shkoj; ndofta Zoti do të vijë të takohet me mua; dhe atë
që ka për të më treguar do të ta njoftoj”. Kështu ai shkoi në një bregore të
zhveshur. 4 Dhe Perëndia i doli përpara Balaamit, dhe Balaami i tha: “Unë
kampërgatitur shtatë altarë dhe kamofruar nga një dem të vogëldhe nga një
dash për çdo altar”. 5 Atëherë Zoti i vuri një mesazh në gojë Balaamit dhe i
tha: “Kthehu te Balaku dhe foli kështu”. 6U kthye tek ai, dhe ja, ai qëndronte
pranë olokaustit, ai dhe të gjithë prijësit eMoabit. 7Atëherë Balaami shqiptoi
orakullin e tij dhe tha: “Balaku, mbret i Moabit, më ka sjellë nga Arami,
nga malet e Lindjes: “Eja, mallko për mua Jakobin, eja dhe padit Izraelin!”.
8 Si mund të mallkoj atë që Zoti nuk e ka mallkuar? Si mund të padis atë
që Zoti nuk e ka paditur? 9 Unë e shoh nga maja e shkëmbinjve dhe e sodis
nga lartësitë; ja, është një popull që qëndron vetëm dhe nuk është përfshirë
në gjirin e kombeve. 10 Kush mund të llogarisë pluhurin e Jakobit apo të
numërojë çerekun e Izraelit? Vdeksha unë si njerëzit e drejtë dhe qoftë fundi
im i njëllojtë me atë të tyren!”. 11Atëherë Balaku i tha Balaamit: “Ç’më bëre?
Tëmora që të mallkosh armiqtë e mi, kurse ti i bekoveme të madhe”. 12Por
ai u përgjigj dhe tha: “A nuk duhet të kujdesem unë të them me të shpejtë
atë që Zoti më vë në gojë?”. 13 Pastaj Balaku i tha: “Eja, pra, me mua në një
vend tjetër, prej ku mund ta shikosh, megjithëse ke për të parë vetëm skajin
e tij dhe nuk e ke për ta parë të tërë, dhe që andej do ta mallkosh përmua”.
14Kështu e çoi në kampin e Tsofimit, në majë të Pisgahut; aty ndërtoi shtatë
altarë dhe ofroi një dem të vogël dhe një dash mbi çdo altar. 15 Balaami i
tha pastaj Balakut: “Qëndro këtu pranë olokaustit tënd dhe unë do të shkoj
të takohemme Zotin atje lart”. 16Dhe Zoti i doli përpara Balaamit, i vuri një
mesazhnëgojëdhe i tha: “Kthehu teBalakudhe foli kështu”. 17Kështuukthye
tek ai, dhe ja, që ai rrinte pranë olokaustit të tij me prijësit e Moabit. Balaku
i tha: “Çfarë ka thënë Zoti?”. 18Atëherë Balaami shqiptoi orakullin e tij dhe
tha: “Çohu, Balak, dhe dëgjo! Rri veshngrehur, bir i Tsiporit! 19 Perëndia nuk
është një njeri, që mund të gënjejë, as edhe bir njeriu që mund të pendohet.
Kur ka thënë një gjë, nuk do ta bëjë? Ose kur ka shpallur një gjë, nuk do ta
kryejë? 20 Ja, unëmora urdhrin që të bekoj; po, ai ka bekuar dhe unë nuk do
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ta heq bekimin e tij. 21Ai nuk ka vërejtur paudhësi te Jakobi dhe nuk ka parë
përdhosje tek Izraeli. Zoti, Perëndia i tij, ështëme të, dhe klithma e një mbreti
është midis tyre. 22 Perëndia, që e nxori nga Egjipti, është për të si brirët e
fuqishëm të buallit. 23Nuk ka magji kundër Jakobit, nuk ka shortari kundër
Izraelit. Tani duhet të themi ç’ka bërë Perëndia me Jakobin dhe Izraelin.
24 Ja, një popull do të ngrihet si një luaneshë dhe si një luan; dhe nuk do të
mblidhet para se të ketë gëlltitur prenë dhe të ketë pirë gjakun e atyre që ka
vrarë”. 25 Atëherë Balaku i tha Balaamit: “Mos e mallko aspak, por as mos
e beko”. 26 Por Balaami iu përgjigj dhe i tha Balakut: “A nuk të kam thënë
vallë që unë do të bëj tërë ato që do të thoshte Zoti?”. 27 Pastaj Balaku i tha
Balaamit: “Ejamemua, unëdo të të çojnënjë vend tjetër;ndofta do t’i pëlqejë
Perëndisëqë ti tamallkoshpërmuaqëandej”. 28KështuBalakueçoiBalaamin
nëmajë të Peorit, që sundon shkretëtirën. 29Dhe Balaami i tha Balakut: “Më
ndërtokëtu shtatë altarëdhemëpërgatitkëtu shtatë dema të vegjëldhe shtatë
desh”. 30Dhe Balaku bëri ashtu siç i kishte thënë Balaami, dhe ofroi një dem
të vogël dhe një dashmbi çdo altar.

24
1KurBalaamiubind senë sytë eZotit ishtenjë gjë emirë tëbekoje Izraelin,

nuk përdori si herët e tjeramagjinë, por ktheu fytyrën nga shkretëtira. 2Dhe,
me sytë e ngritur, Balaami pa Izraelin që kishte fushuar sipas fiseve, dhe
Fryma e Perëndisë e mbuloi atë. 3 Atëherë shqiptoi orakullin e tij dhe tha:
“Kështu thotë Balaami, bir i Beorit, kështu thotë njeriu, sytë e të cilit janë
hapur, 4 kështu thotë ai që dëgjon fjalët e Perëndisë, ai që kundron vizionin
e të Plotfuqishmit, ai që rrëzohet, por syçelë: 5 “Sa të bukura janë çadrat e tua,
o Jakob, banesat e tua o Izrael! 6Ato shtrihen si lugina, si kopshte gjatë një
lumi, si aloe që Zoti kambjellë, si kedra pranë ujërave. 7Do të derdhë ujë nga
kovat e tij, pasardhësit e tij do të banojnë pranë ujërave të shumta,mbreti i tij
do të ngrihet më lart se Agagu dhe mbretëria e tij do të lartësohet. 8Perëndia,
që e nxori nga Egjipti, është për të si brirët e fuqishëm të buallit. Ai do të
gëlltisë kombet armike për të, do të coptojë kockat e tyre dhe do t’i shpojë tej
për tej me shigjetat e tij. 9Ai përkulet,mblidhet kruspull si një luan dhe si një
luaneshë; kush do të guxojë ta çojë? Qoftë i bekuar ai që të bekon dhe qoftë
i mallkuar ai që të mallkon!””. 10Atëherë zemërimi i Balakut u ndez kundër
Balaamit; kështu ai rrahu duart dhe Balaku i tha Balaamit: “Unë të thirra për
të mallkuar armiqtë e mi, kurse ti i bekove tri herë me radhë. 11 Tani ik në
shtëpinë tënde! Kisha thënë se do të të mbushja me nderime; por ja, Zoti nuk
ka lejuar t’i marrësh”. 12 Balaami iu përgjigj kështu Balakut: “A nuk u kisha
folur lajmëtarëve qëmë kishe dërguar, duke u thënë: 13 “Edhe sikur Balaku të
më jepte shtëpinë e tij plotme argjend dheme ar, nukmund të shkel urdhrat
e Zotit për të bërë të mirë ose të keq me nismën time, por duhet të them atë
që Zoti do të thotë”?. 14Dhe ja, tani do të kthehem te populli im; eja, unë do
të njoftoj atë që ky popull do t’i bëjë popullit tëndnë ditët e fundit”. 15Atëherë
ai shqiptoi orakullin e tij dhe tha: “Kështu thotë Balaami, bir i Beorit; kështu
thotë njeriu sytë e të cilit janë hapur, 16kështu thotë ai që dëgjon fjalët e Zotit,
që njeh shkencën e të Lartit, që sodit vizionin e të Plotfuqishmit, ai që bie por
syçelë: 17E shoh, por jo tani; e sodis, por jo afër: një yll do të dalë nga Jakobi
dhenjë skeptërdo tëngrihetnga Izraeli, i cili do ta shtypëMoabin fundekrye
dhe do të rrëzojë tërë bijtë e Shethit. 18Edomi do të bëhet pronë e tij, po ashtu
edhe Seiri, armiku i tij, do të bëhet pronë e tij; Izraeli do të kryejë trimërira.
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19Nga Jakobi do të dalë një sundues që do të shfarosë ata qytetarë që kanë
mbijetuar. 20 Pastaj shikoi nga ana e Amalekut dhe shqiptoi orakullin e tij,
duke thënë: “Amaleku ishte i pari i kombeve, por fundi i tij do të kulmojë
në shkatërrim”. 21 Shikoi edhe nga Kenejtë dhe shqiptoi orakullin e tij, duke
thënë: “Banesa jote është e fortë dhe foleja jote është vendosur në shkëmb;
22megjithatë Keneu do të shkretohet, për deri sa Asiri do të të çojë në robëri”.
23Pastaj shqiptoi orakullin e tij dhe tha: “Medet! Kushdo tëmbetet gjallë kur
Zoti ta ketë kryer këtë? 24 Por anije do të vinë nga Kitimi, do të poshtërojnë
Asurin dhe Eberin, dhe ai do të shkatërrohet gjithashtu”. 25Pastaj Balaami u
ngrit, u nis dhe u kthye në shtëpinë e tij; edhe Balaku iku në rrugën e tij. e
Moabit

25
1 Ndërsa Izraeli ndodhej në Shitim, populli filloi të shthurret me bijat e

Moabit. 2 Ato e ftuan popullin të kryejë flijime për perënditë e tyre dhe
populli hëngri dhe ra përmbys përpara perëndive të tyre. 3 Kështu Izraeli u
bashkuameBaal-Peorin, dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër Izraelit. 4Pastaj
Zoti i tha Moisiut: “Merr të gjithë krerët e popullit, vriti e vari para Zotit
përjashta, në diell me qëllim që zemërimi i zjarrtë i Zotit të largohet nga
Izraeli”. 5 Kështu u foli Moisiu gjykatësve të Izraelit: “Secili nga ju të vrasë
ata njerëz të tij që janë bashkuar me Baal-Peorin”. 6 Dhe ja, që një nga
bijtë e Izraelit erdhi dhe u paraqiti vëllezërve të tij një grua madianite, para
syve të Moisiut dhe tërë asamblesë së bijve të Izraelit, ndërsa këta po qanin
në hyrjen e çadrës së mbledhjes. 7 Duke parë këtë skenë, Finehasi, bir i
Eleazarit, që ishte bir i priftit Aaron, u ngrit në mes të asamblesë dhe mori
në dorë një shtizë, 8 ndoqi pastaj burrin e Izraelit në alkovën e tij dhe i
shpoi që të dy, burrin e Izraelit dhe gruan, në pjesën e poshtme të barkut.
Kështu u ndal fatkeqësia në mes të bijve të Izraelit. 9 Nga kjo fatkeqësi
vdiqën njëzet e katër mijë veta. 10 Atëherë Zoti i foli Moisiut, duke i thënë:
11 “Finehasi, bir i Eleazarit, që ishte bir i priftit Aaron, e largoi zemërimin
tim nga bijtë e Izraelit, sepse ai ishte i frymëzuar nga po ajo xhelozia ime;
kështu në xhelozinë time nuk i kam shfarosur bijtë e Izraelit. 12 Prandaj i
thuaj: “Ja, unë po lidh një aleancë paqejeme të, 13që do të jetë për të dhe për
pasardhësit pas tij besëlidhja e një priftërie të përjetshme, sepse është treguar i
zellshëm për Perëndinë e tij dhe ka kryer shlyerjen e fajit për bijtë e Izraelit”.
14 Burri i Izraelit, që u vra bashkë me gruan madianite, quhej Zimri, bir i
Salut, i pari i një shtëpie patriarkale të Simeonitëve. 15Dhe gruaja që u vra,
Madianitja, quhej Kozbi, bijë e Tsurit, që ishte i pari i një shtëpie patriarkale
në Madian. 16Pastaj Zoti i foli Moisiut duke i thënë: 17 “Bjeruni Madianitëve
dhe i sulmoni, 18 sepse ju kanë rënë më qafë me dredhitë e tyre dhe ju kanë
mashtruarnërastinePeorit dhenëatë tëKozbit, bijë enjëprinci tëMadianit,
motër e tyre, që u vra ditën e fatkeqësisë për çështjen e Peorit”.

26
1Pas fatkeqësisë, ndodhi që Zoti u foli Moisiut dhe Eleazarit, birit të priftit

Aaron, duke u thënë: 2 “Bëni regjistrimin e tërë popullsisë së bijve të Izraelit,
nga mosha njëzet e një vjeç e lart, në bazë të shtëpive të etërve të tyre, të
të gjithë atyre që në Izrael mund të shkojnë në luftë”. 3 Kështu Moisiu dhe
prifti Eleazar u folën atyre në fushat e Moabit, pranë Jordanit, në bregun
e kundërt të Jerikos, duke u thënë: 4 “Të bëhet regjistrimi i njerëzve nga
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mosha njëzet e një vjeç e lart ashtu si e ka urdhëruar Zoti Moisiun dhe bijtë e
Izraelit, kur dolën nga vendi i Egjiptit”. 5Rubeni ishte i parëlinduri i Izraelit.
Bijtë e tij qenë: Hanoku, prej të cilit rrjedh familja e Hanokitëve; Palu, prej
të cilit rrjedh familja e Paluitëve; 6 Hetsroni, prej të cilit rrjedh familja e
Hetsronitëve; Karmi, prej të cilit rrjedh familja e Karmitëve. 7 Këto janë
familjet e Rubenitëve; ata që u regjistruan në radhët e tyre qenë dyzet e
tre mijë e shtatëqind e tridhjetë veta. 8 I biri i Palus ishte Eliabi. 9 Djemtë
e Eliabit qenë Nemueli, Dathani dhe Abirami. Këta janë po ai Datham dhe
ai Abiram, anëtarë të këshillit, që ngritën krye kundër Moisiut dhe Aaronit
së bashku me njerëzit e Koreut, kur ngritën krye kundër Zotit; 10 dhe toka
hapi gojën e saj dhe i gëlltiti bashkë me Koreun, kur këta njerëz vdiqën dhe
zjarri përpiu dyqind e pesëdhjetë njerëz në shenjë qortimi. 11 Por bijtë e
Koreut nuk vdiqën. 12 Bijtë e Simeonit simbas familjeve të tyre qenë: nga
Nemueli, familja e Nemuelitëve; nga Jamini, familja e Jaminitëve; nga Jakini,
familja e Jakinitëve; 13 nga Zerahu, familja e Zerahitëve; nga Sauli, familja
e Saulitëve. 14 Këto janë familjet e Simeonitëve: njëzet e dy mijë e dyqind
veta. 15 Bijtë e Gadit simbas familjeve të tyre qenë: nga Tsefoni, familja
e Tsefonitëve; nga Hagi, familja e Hagitëve; nga Shuni, familja e Shunitëve;
16ngaOzni, familja eOznitëve; nga Eri, familja e Eritëve; 17ngaArodi, familja
e Aroditëve; nga Areli, familja e Arelitëve. 18 Këto janë familjet e bijve të
Gadit, në bazë të regjistrimit: dyzet mijë e pesëqind veta. 19 Bijtë e Judës
ishin: Eri dheOnani; por Eri dheOnani vdiqënnë vendin eKanaanit. 20Bijtë
e Judës simbas familjeve të tyre qenë: nga Shelahu, familja e Shelanitëve;
nga Peretsi, familja e Peretsitëve; nga Zerahu, familja e Zerahitëve. 21 Bijtë
e Peretsit qenë: nga Hetsroni, familja e Hetsronitëve; nga Hamuli, familja e
Hamulitëve. 22Këto janë familjet e Judës në bazë të regjistrimit: shtatëdhjetë
e gjashtë mijë e pesëqind veta. 23 Bijtë e Isakarit simbas familjeve të tyre
ishin: nga Tola, familja e Tolaitëve; nga Puvahu, familja e Puvitëve; 24 nga
Jashubi, familja e Jashubitëve; nga Shimroni, familja e Shimronitëve. 25Këto
janë familjet e Isakarit në bazë të regjistrimit: gjithsej gjashtëdhjetë e katër
mijë e treqind. 26Bijtë e Zabulonit simbas familjeve të tyre qenë: nga Seredi,
familja e Sarditëve; nga Eloni, familja e Elonitëve; nga Jahleeli, familja e
Jahleelitëve. 27 Këto janë familjet e Zabulonitëve në bazë të regjistrimit:
gjithsej gjashtëdhjetë mijë e pesëqind. 28 Bijtë e Jozefit simbas familjeve
të tyre qenë: Manasi dhe Efraimi. 29 Bijtë e Manasit qenë: nga Makiri,
familja e Makiritëve. Makirit i lindi Galaadi; nga Galaadi rrodhi familja e
Galaaditëve. 30 Këta janë bijtë e Galaadit: nga Jezeri, familja e Jezeritëve;
nga Heleku, familja e Helekitëve; 31 nga Asrieli, familja e Asrielitëve; nga
Shekemi, familja e Shekemitëve; 32 nga Shemida, familja e Shemidaitëve;
nga Heferi, familja e Heferitëve. 33 Por Tselofehadi, bir i Heferit, nuk pati
meshkuj, por vetëm vajza; dhe emrat e vajzave të Tselihadit qenë: Mahlah,
Noah, Hoglah, Milkah dhe Thirtsah. 34Këto janë familjet e Manasit; ata që u
regjistruanqenëpesëdhjetëedymijë e shtatëqind. 35Këto janëbijtë eEfraimit
simbas familjeve të tyre; nga Shuthelahu, familja e Shuthelahitëve; nga
Bekeri, familja e Bekeritëve; nga Tahani, familja e Tahanitëve. 36 Këto janë
bijtë e Shuthelahut: nga Efrani, familja e Efranitëve. 37Këto janë familjet e
bijve tëEfraimitnëbazë të regjistrimit: gjithsej tridhjetë edymijë epesëqind.
Këta janë bijtë e Jozefit simbas familjeve të tyre. 38Bijtë e Beniaminit simbas
familjeve të tyre qenë: nga Bela, familja e Belaitëve; nga Ashbeli, familja e
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Ashbelitëve; nga Ahirami, familja e Ahiramitëve; 39 nga Shufami, familja e
Shufamitëve; nga Hufami, familja e Hufamitëve. 40 Bijtë e Belas qenë: Ardi
dhe Naamani; nga Ardi rrjedh familja e Arditëve; nga Naamani, familja e
Naamitëve. 41Këta janë bijtë e Beniaminit simbas familjeve të tyre. Ata që u
regjistruan ishin dyzet e pesë mijë e gjashtëqind. 42 Këta janë bijtë e Danit
simbas familjeve të tyre: nga Shuhami, familja e Shuhamitëve. Këta janë
bijtë e Danit simbas familjeve të tyre. 43 Shuma e familjeve të Shuhamitëve
në bazë të regjistrimit ishte gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind. 44 Bijtë
e Asherit simbas familjeve të tyre qenë: nga Jimna, familja e Jimnitëve;
nga Jishvi, familja e Jishvitëve; nga Beriahu, familja e Beriahitëve. 45 Nga
bijtë e Beriahut: nga Heberi, familja e Heberitëve; nga Malkieli, familja e
Malkialitëve. 46 Bija e Asherit quhej Serah. 47 Këto janë familjet e bijve të
Asherit në bazë të regjistrimit: pesëdhjetë e tre mijë e katërqind. 48 Bijtë e
Neftalit simbas familjeve të tyre qenë: nga Jahtseeli, familja e Jahtseelitëve;
nga Guni, familja e Gunitëve; 49nga Jetseri, familja e Jetseritëve; nga Shilemi,
familja e Shilemitëve. 50Këto janë familjet eNeftalit simbas familjeve të tyre.
Ataqëu regjistruanqenëdyzet epesëmijë ekatërqind. 51Ataqëu regjistruan
nga bijtë e Izraelit qenë: gjashtëqind e një mijë e shtatëqind e tridhjetë veta.
52Atëherë Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 53 “Vendi do të ndahet midis tyre
si trashëgimi, simbas numrit të personave. 54Atyre që janë më të shumtë do
t’u japësh në trashëgimi një pjesë më të madhe; atyre që janë në numër më
të vogël do t’u japësh një pjesë më të vogël; secili do të marrë pjesën e tij në
bazë të regjistrimit. 55 Por ndarja e vendit do të bëhet me short; ata do të
marrin trashëgiminë e tyre në bazë të emrave të fiseve atërore. 56Ndarja e
trashëgimisë do të bëhetme short midis të gjitha fiseve tëmëdha ose të vogla.
57 Dhe këta qenë ata që u regjistruan nga Levitët, simbas familjeve të tyre:
nga Gershoni, familja e Gershonitëve; nga Kohathi, familja e Kohathitëve;
nga Merari, familja e Meraritëve. 58 Këto janë familjet e Levit: familja e
Libnitëve, familja e Hebronitëve, familja e Mahlitëve, familja e Mushitëve,
familja e Korahitëve. Dhe Kohathit i lindi Amrami. 59 Gruaja e Amramit
quhej Jokebed; ishtebijë eLevit dhe i kishte lindurLevitnëEgjipt; nëAmram
ajo lindi Aaronin, Moisiun dhe Miriamin, motrën e tyre. 60Aaronit i lindën
Nadabi dhe Abihuri, Eleazari dhe Ithamari. 61Por Nadabi dhe Abihu vdiqën
kur i paraqitën Zotit një zjarr të palejueshëm. 62 Ata që u regjistruan në
radhëte tyreqenënjëzete tremijëveta; të gjithë ishinmeshkujmemoshënjë
muajsh e lart. Ata nuk u regjistruan bashkëme bijtë e tjerë të Izraelit, sepse
atyre nuk iu dha asnjë trashëgimimidis bijve të Izraelit. 63Këta janë ata që u
regjistruan nga Moisiu dhe nga prifti Eleazar, që regjistruan bijtë e Izraelit
në fushat e Moabit, pranë Jordanit, në bregun përballë Jerikos. 64Midis tyre
nuk kishte asnjë nga ata që u regjistruan nga Moisiu dhe nga prifti Aaron,
kur ata regjistruan bijtë e Izaelit në shkretëtirën e Sinait, 65 sepse Zoti pat
thënë për ata: “Ata do të vdesin, do të vdesin në shkretëtirë”. Dhe prej tyre
nuk mbeti as edhe një, me përjashtim të Kalebit, birit të Jenufehut, dhe të
Jozueut, birit të Nunit.

27
1 Pastaj u afruan bijat e Tselofehadit, birit të Heferit, bir i Galaadit, bir i

Makirit, bir i Manasit, i familjeve të Manasit, birit të Jozefit; dhe këto janë
emrat e bijave: Mahlah, Noah, Hoglah, Milkah dhe Thirtsah, 2 dhe ato u
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paraqitën para Moisiut, para priftit Eleazar, prijësve dhe tërë asamblesë në
hyrje të çadrës sëmbledhjes dhe thanë: 3“Ati ynëvdiqnë shkretëtirë,pornuk
bëntepjesënëgrupineatyreqëumblodhënkundërZotit, nëgrupineKoreut,
por vdiq për shkak tëmëkatit të tij pa patur bij. 4Pse duhet të humbasë emri i
atit tonënëmes të familjes së tij nga qënukpati bij? Na jep, pra, një pronënë
mes të vëllezërve të atit tonë”. 5AtëherëMoisiu e shtroi rastin e tyreparaZotit.
6Dhe Zoti i foli Moisiut duke i thënë: 7 “Bijat e Tselofehadit kanë hak. Po, do
t’u japësh atyre si trashëgimi një pronë midis vëllezërve të atit të tyre dhe do
t’u kalosh atyre trashëgiminë e atit të tyre. 8Do t’u flasësh gjithashtu bijve të
Izraelit dhedo t’u thuash: “Kurnjënjeri vdespa lënëndonjëbir, trashëgiminë
e tij do t’ia kaloni bijës së tij. 9Në qoftë se nuk ka asnjë bijë, trashëgiminë e
tij do t’ua jepni vëllezërve të tij. 10Në rast se nuk ka vëllezër, trashëgiminë e
tij do t’ua jepni vëllezërve të atit të tij. 11Dhe në rast se ai nuk ka asnjë vëlla,
trashëgiminë e tij do t’ia jepni fisit më të afërt të familjes së tij; dhe ai do ta
zotërojë”. Kjo do të jetë për bijtë e Izraelit një formë e së drejtës, ashtu si e
ka urdhëruar Zoti Moisiun. 12 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Ngjitu mbi malin e
Abarimit dhe sodit vendin që unë po ju jap bijve të Izraelit. 13Mbasi ta kesh
parë, edhe ti do të bashkoheshmepopullin tënd, ashtu siç u bashkuaAaroni,
vëllai yt, 14 sepse ngritët krye kundër urdhrit tim në shkretëtirën e Tsinit
kur asambleja kundërshtoi, dhe nuk më shenjtëruat në ujërat para syve të
tyre”. (Këto janë ujërat eMeribësnëKadesh, në shkretëtirën e Sinit). 15Pastaj
Moisiu i foli Zotit, duke i thënë: 16 “Zoti, Perëndia i frymëve të çdo mishi, le
të caktojë mbi këtë asamble një njeri 17që të hyjë dhe të dalë para tyre, dhe
t’i bëjë të hyjnë e të dalin, në mënyrë që asambleja e Zotit të mos jetë si një
kope pa bari”. 18 Atëherë Zoti i tha Moisiut: “Merr Jozueun, djalin e Nunit,
njeriun brenda të cilit është Fryma, dhe vërë dorën tëndembi të; 19pastaj do
ta paraqitësh para priftit Eleazar dhe para tërë asamblesë dhe do t’i japësh
disa urdhra në prani të tyre, 20dhe do ta bësh pjesëmarrës të autoritetit tënd
me qëllim që tërë asambleja e bijve të Izraelit t’i bindet. 21Ai do të paraqitet
përpara priftit Eleazar, i cili do të kërkojë për të mendimin e shprehur nga
Urimi përpara Zotit; me urdhër të tij do të hyjnë dhe do të dalin, ai dhe tërë
bijtë e Izraelit, tërëasambleja”. 22Moisiu, pra, bëriashtu si e kishteurdhëruar
Zoti; mori Jozueun dhe e paraqiti përpara priftit Eleazar dhe tërë asamblesë;
23pastaj vuri duart e tijmbi të dhe i dhaurdhra ashtu si kishte urdhëruarZoti
me anë të Moisiut.

28
1Zoti i foli akomaMoisiut, duke i thënë: 2 “Jepu këtë urdhër bijve të Izraelit

dhe u thuaj atyre: Do të kujdeseni të më paraqisni në kohën e caktuar
ofertën time,meushqimin e flijimeve tëmia të përgatituramezjarr,me erë të
këndshme përmua. 3Dhe do t’u thuash atyre: Ky është flijimi i bërë me zjarr,
që do t’i ofroni Zotit: dy qengja motakë pa të meta, si olokaust i përjetshëm.
4Një qengj do ta ofrosh nëmëngjes, ndërsa qengjin tjetër në të ngrysur; 5dhe,
si blatim i ushqimit, një të dhjetë efe majë mielli të përzierme një çerek hini
vaji të papërzier. 6Éshtë një olokaust i përjetshëm, i vendosur në malin Sinai,
një flijim i bërëme zjarr dheme erë të këndshme për Zotin. 7Libacioni i tij do
të jetë një çerek hini për çdo qengj; do t’ia derdhësh libacionin e pijeve dehëse
Zotit në vendin e shenjtë. 8Qengjin tjetër do ta ofrosh në të ngrysur; do ta
ofrosh si blatimin e ushqimit të mëngjesit dhe libacionin; është një flijim i
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bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin. 9Ditën e shtunë do të ofroni dy
qengja motakë, pa të meta dhe, si blatim i ushqimit, dy të dhjeta majë mielli
të përziera me vaj bashkë me libacionin. 10 Éshtë olokausti i së shtunës, për
çdo të shtunë, përveç olokaustit të përjetshëm dhe libacionit. 11 Në fillim të
muajve tuaj do t’i ofroni si olokaust Zotit dy dema të vegjël, një dash, shtatë
qengja motakë pa të meta 12 dhe tre të dhjeta majë mielli të përzier me vaj,
si blatim i ushqimit për çdo dem të vogël, dy të dhjeta lule mielli të përzier
me vaj, si blatim i ushqimit për dashin, 13 dhe një të dhjetë majë mielli të
përzierme vaj si blatim i ushqimit për çdo qengj. Éshtë një olokaustme erë të
këndshme, një flijim i bërëme zjarr për Zotin. 14Libacionet do të jenë gjysmë
hin vere për çdo dem të vogël, një e treta e hinit për çdo dash dhe një e katërta
e hinit për çdo qengj. Ky është olokausti i çdomuaji, për të gjithëmuajt e vitit.
15 Dhe do t’i ofrohet Zotit një kec si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të
përjetshëm dhe libacionit. 16 Ditën e katërmbëdhjetë të muajit të parë do të
jetë Pashka për nder të Zotit. 17Dhe ditën e pesëmbëdhjetë të atij muaji do të
jetë festë. Shtatë ditë me radhë do të hahet bukë e ndorme. 18Ditën e parë
do të mbahet një mbledhje e shenjtë; nuk do të bëni asnjë punë të rëndë;
19 por do t’i ofroni si flijim të bërë me zjarr një olokaust Zotit: dy dema të
vegjël, një dash dhe shtatë qengjamotakë, të cilët nuk duhet të kenë tëmeta,
20 së bashku me blatimin e ushqimit me majë mielli të përzier me vaj; do të
ofroni tre të dhjeta për çdodem të vogëldhe dy të dhjeta përnjë dash; 21Do të
ofroni një të dhjetë për secilin nga shtatë qengjat, 22dhe do të ofroni një cjap
si flijim për mëkatin, për të bërë shlyerjen për ju. 23Do të ofroni këto flijime
përveç olokaustit të mëngjesit, që është një olokaust i përjetshëm. 24Kështu do
të ofroni çdo ditë, për shtatë ditë me radhë, ushqimin e flijimit të përgatitur
me zjarr, me një erë të këndshme për Zotin. Do të ofrohet, përveç olokaustit të
përjetshëm, bashkëme blatimin e tij. 25Ditën e shtatë do të keni njëmbledhje
të shenjtë; nuk do të bëni asnjë punë të rëndë. 26Ditën emarrjes së prodhimit
të parë, kur do t’i paraqisni Zotit një blatim të ri ushqimor, në festën tuaj të
javëve, do bëni njëmbledhje të shenjtë; nuk do të kryeni asnjë punë të rëndë.
27Atëherë do të ofroni si olokaust me erë të këndshme për Zotin dy dema të
vegjël, një dash dhe shtatë qengjamotakë, 28me blatimin e tyre ushqimor të
përbërëngamajëmielli të përziermevaj; tre të dhjetapër çdodemtëvogël,dy
të dhjeta për dashin, 29dhe një të dhjetë për secilin nga shtatë qengjat; 30do
të ofroni edhenjë kecpër të kryer shlyerjenpër ju. 31Do tëofroni këtoflijime,
veç olokaustit të përjetshëmme blatimin e tyre të ushqimit dhe libacionet e
tyre. Duhet të jenë kafshë pa të meta.

29
1 Në muajin e shtatë, ditën e parë të muajit do të keni një mbledhje të

shenjtë; nuk do të bëni asnjë punë të rëndë; do të jetë për ju dita e rënies së
borive. 2Do të ofroni si olokaust, me erë të këndshme për Zotin, një dem të
vogël, një dash dhe shtatë qengja motakë pa të meta, 3 bashkë me blatimin
e tyre ushqimor prej majë mielli të përzier me vaj; tri të dhjeta për demin
e vogël, dy të dhjeta për dashin, 4 dhe një të dhjetë për secilin nga shtatë
qengjat; 5 dhe një kec, si flijim për mëkatin, për të bërë shlyerjen për ju,
6përveç olokaustitmujorme blatimin e tij ushqimor, olokaustit të përjetshëm
meblatimin e tij ushqimor, simbas normave të caktuara. Do të jetë një flijim
i bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin. 7Ditën e dhjetë të këtij muaji
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të shtatë do të keni njëmbledhje të shenjtë dhe do të përulni shpirtërat tuaja;
nuk do të bëni asnjë punë, 8 dhe do të ofroni si olokaust me erë të këndshme
për Zotin një dem të vogël, një dash dhe shtatë qengja motakë, që duhet të
jenë pa tëmeta, 9me blatimin e tyre ushqimor prej majëmielli të përzierme
vaj: tre të dhjeta për demin e vogël, dy të dhjeta për dashin, 10 një të dhjetë
për secilin nga të shtatë qengjat, 11 dhe një kec si flijim për mëkatin, përveç
flijimit për shlyerjen e fajit, olokaustit të përjetshëm me blatimin e tij dhe
libacionet e tyre. 12Ditën e pesëmbëdhjetë të muajit të shtatë do të keni një
mbledhje të shenjtë; nuk do të bëni asnjë punë të rëndë dhe do të kremtoni
një festë për Zotin shtatë ditë me radhë. 13Do të ofroni si olokaust, me erë të
këndshme për Zotin, një dem të vogël, një dash dhe shtatë qengja motakë, që
nukduhet të kenë tëmeta; 14meblatimin e tyre ushqimor prejmajemielli të
përziermevaj: tre të dhjeta për secilin nga trembëdhjetë demat e vegjël, dy të
dhjetapër secilinngadydeshtë, 15një tëdhjetëpër secilinngakatërmbëdhjetë
qengjat, 16 dhe një kec si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm,
blatimit të tij dhe libacionit. 17Ditën e dytë do të ofroni dymbëdhjetë dema të
vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengjamotakë pa tëmeta, 18me blatimin
e tyre ushqimor dhe libacionet e tyre për demat e vegjël, për deshtë dhe për
qengjat në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara, 19dhenjë kec
si flijim përmëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij ushqimor
dhe libacioneve të tyre. 20 Ditën e tretë do të ofroni njëmbëdhjetë dema të
vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengja motakë, pa të meta, 21 bashkë me
blatimet e tyre ushqimore dhe libacionet për demat e vegjël, për deshtë dhe
për qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara, 22 dhe
një cjap si flijim për mëkatin, përveç olokausti të përjetshëm, blatimit të tij të
ushqimit dhe libacionit të tij. 23 Ditën e katërt do të ofroni dhjetë dema të
vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengja motakë, pa të meta, 24 bashkë me
blatimin e tyre të ushqimit dhe të libacioneve për demat e vegjël, për deshtë
dhepërqengjat, nëbazë tënumrit të tyre simbasnormave të caktuara, 25dhe
një kec, si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij
ushqimor dhe libacionit të tij. 26 Ditën e pestë do të ofroni nëntë dema të
vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengjamotakë, pa tëmeta, 27meblatimin
e tyre ushqimor dhe libacionet e tyre për demat e vegjël, për deshtë dhe për
qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara, 28 dhe një
cjap, si flijimpërmëkatin,përveç olokaustit të përjetshëm,blatimit të ushqimit
dhe të libacionit të tij. 29Ditën e gjashtë do të ofroni tetë dema të vegjël, dy
desh dhe katërmbëdhjetë qengja pa tëmeta, 30me blatimet e tyre të ushqimit
dhe me libacionet e tyre për demat e vegjël, për deshtë dhe për qengjat,
në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara, 31 dhe një cjap, si
flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij ushqimor
dhe libacionit të tij. 32 Ditën e shtatë do të ofroni shtatë dema të vegjël, dy
desh dhe katërmbëdhjetë qengja motakë, pa të meta, 33 bashkë me blatimin
e ushqimit dhe të libacioneve të tyre për demat e vegjël, për deshtë dhe për
qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara, 34 dhe një
cjap, si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij të
ushqimit dhe libacionit të tij. 35Ditën e tetë do të keni një asamble solemne;
nuk do të kryeni atë ditë asnjë punë të rëndë, 36dhe do të ofroni si olokaust,
si flijim të përjetshëm të bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin, një
dem të vogël, një dash dhe shtatë qengja motakë, pa të meta, 37me blatimin
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e tyre të ushqimit dhe me libacionet e tyre për demin e vogël, për dashin
dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara,
38 dhe një cjap, si flijim përmëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit
ushqimor të tij dhe libacionit të tij. 39Këto janëflijimetqëdo t’i ofroniZotit në
festat tuaja të caktuara (përveç ofertave për kushtet tuaja dhe ofertave tuaja
vullnetare), si olokaustet dheblatimet tuajadhe si libacionedheflijime tuaja
të falënderimit”. 40DheMoisiu u referoi bijve të Izraelit të gjitha ato që Zoti i
kishte urdhëruar.

30
1PastajMoisiu u foli prijësve të fiseve të bijve të Izraelit, duke u thënë: “Kjo

është ajo që Zoti ka urdhëruar: 2 “Kur dikush lidh një kusht me Zotin ose lidh
një detyrim duke u betuar, nuk do ta shkelë fjalën e tij, por do të bëjë gjithçka
ka dalë nga goja e tij. 3 Kur një femër lidh një kusht me Zotin dhe lidh një
detyrim ndërsa është ende në shtëpinë e të atit, gjatë rinisë së saj, 4 në qoftë
se i ati, dukemësuar kushtin e saj dhe detyriminme të cilën është lidhur, nuk
thotë asgjë lidhurme këtë, tërë kushtet e saj do të jenë të vlefshme dhe do të
mbeten të vlefshme tërë detyrimet me të cilat është lidhur. 5 Por në qoftë se
i ati, ditën që e mëson, i kundërvihet asaj, të gjitha kushtet e saj dhe të gjitha
detyrimet me të cilat është lidhur, nuk do të jenë të vlefshme; dhe Zoti do
ta falë, sepse i ati iu kundërvu. 6 Por në qoftë se ajo martohet ndërsa është
e lidhur me kushte ose ka një detyrim të lidhur në mënyrë të paarsyeshme
me buzët e saja, 7 dhe në qoftë se bashkëshorti i saj e di dhe ditën që e merr
vesh nuk thotë asgjë lidhur me të, kushtet e saj do të mbeten të vlefshme
njëlloj si detyrimet me të cilat ajo është lidhur. 8Por në qoftë se bashkëshorti
i saj, ditën që emëson, i kundërvihet, ai do të anulojë kushtin që ajo ka lidhur
dhe detyrimin që ka marrë në mënyrë të paarsyeshme me buzët e saj; dhe
Zoti do ta falë. 9Por kushti i një gruaje të ve ose e një gruaje të ndarë, cilido
qoftë detyrimi me të cilin është lidhur, do të mbetet i vlefshëm 10 Në qoftë
se ajo lidh një kusht në shtëpinë e bashkëshortit të saj, ose merr përsipër një
detyrim me betim, 11 dhe i shoqi e ka marrë vesh, në qoftë se i shoqi nuk
thotë asgjë lidhur me këtë dhe nuk i kundërvihet, të gjitha kushtet e saj do
të mbeten të vlefshme ashtu si edhe detyrimet që ka marrë përsipër. 12 Por
në qoftë se i shoqi i anulon ditën që i ka marrë vesh të gjitha ato që kanë
dalë nga buzët e saj, qofshin kushte apo detyrime me të cilat është lidhur;
këto nuk do të jenë të vlefshme, bashkëshorti i saj i ka anuluar dhe Zoti do
ta falë. 13 Bashkëshorti mund të konfirmojë dhe të anulojë çfarëdo kushti
dhe çfarëdo betimi që lidh gruan e tij, që synon ta mundojë personin e saj.
14 Por në qoftë se bashkëshorti, çdo ditë që kalon, nuk thotë asgjë lidhur me
këtë, ai konfirmon në këtë mënyrë tërë kushtet dhe detyrimet me të cilat ajo
është lidhur; i konfirmon sepse nuk ka thënë asgjë lidhur me to ditën që i ka
marrë vesh. 15 Por në qoftë se i anulon mbasi i ka marrë vesh, do të mbajë
peshën e mëkatit të bashkëshortes së tij””. 16 Këto janë statutet që Zoti i ka
dhënë me porosi Moisiut lidhur me marrëdhëniet, midis bashkëshortit dhe
bashkëshortes, midis atit dhe bijës, kur ajo është akoma vajzë në shtëpinë e
atit të saj.

31
1 Pastaj Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: “Merrua hakun bijve të

Izraelit kundërMadianitëve; 2pas kësaj do të bashkoheshme popullin tënd”.
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3AtëherëMoisiu i foli popullit, duke thënë; “Disa njerëz ndër ju të armatosen
për luftë dhe të marshojnë kundërMadianit për të kryer hakmarrjen e Zotit
mbi Madianin. 4 Do të dërgoni në luftë një mijë burra nga çdo fis, nga të
gjitha fiset e Izraelit”. 5 Kështu u rekrutuan ndër divizionet e Izraelit një
mijë burra nga çdofis, domethënë dymbëdhjetëmijë burra, të armatosur për
luftë. 6 Pastaj Moisiu i nisi për luftë, njëmijë njerëz nga çdo fis, së bashku
me Finehasin, birin e priftit Eleazar, që kishte në dorë veglat e shenjta dhe
boritë e alarmit. 7Dhe luftuan kundërMadianit, ashtu si e kishte urdhëruar
Zoti Moisiun, dhe vranë tërë meshkujt. 8 Bashkë me viktimat që ata bënë,
ata vranë edhe mbretërit e Madianit: Evin, Rekemin, Tsurin, Hurin dhe
Reban, pesë mbretërit e Madianit; vranë gjithashtu me shpatë Balaamin,
birin e Beorit. 9 Bijtë e Izraelit zunë robinja edhe të gjitha gratë e Madianit
dhe fëmijët e tyre, rrëmbyen tërë bagëtinë e tyre, tërë kopetë e tyre dhe tërë
pasuritë e tyre; 10pastaj u vunë zjarrin të gjitha qyteteve ku ata banonin dhe
të gjitha kalave të tyre, 11 dhe morën gjithë plaçkën e luftës dhe tërë prenë,
njerëz dhe kafshë: 12 pastaj i çuan të burgosurit, prenë dhe plaçkën e luftës
Moisiut, priftit Eleazar dhe asamblesë së bijve të Izraelit, që ishin vendosur
në fushat e Moabit, pranë Jordanit, në bregun përballë Jerikos. 13 Moisiu,
prifti Eleazar dhe të gjithë prijësit e asamblesë dolën për t’i takuar jashtë
kampit. 14 Por Moisiu u zemërua me komandantët e ushtrisë, me krerët e
mijëshevedhe tëqindësheve,qëpoktheheshinngakjo fushatë lufte. 15Moisiu
u tha atyre: “Keni lënë gjallë të gjitha gratë? 16 Të nxitura nga Balaami, ato
i shtynë bijtë e Izraelit të mëkatojnë kundër Zotit, në ngjarjen e Peorit, kur
shpërtheu fatkeqësia në asamblenë e Zotit. 17 Prandaj vrisni çdo mashkull
nga fëmijët dhe vrisni çdo grua që ka marrëdhënie seksuale me një burrë,
18por ruajini të gjalla përvete të gjithavajzat qënukkanëpasurmarrëdhënie
seksuale me burra. 19 Ju do të qëndroni jashtë kampit shtatë ditë; kushdo që
ka vrarë dikë dhe kushdo që ka prekur një person të vrarë, do të pastrohet
ditën e tretë dhe ditën e shtatë; ky rregull vlen si për ju ashtu dhe për robërit
tuaj. 20Do të pastroni gjithashtu çdo rrobë, çdo send prej lëkure, çdo punë të
bërëme leshin e dhisë dhe çdo vegël prej druri”. 21Pastaj prifti Eleazar u tha
ushtarëve që kishin shkuar në luftë: “Kjo është rregulla e ligjit që Zoti i ka
përcaktuar Moisiut: 22 vetëm arin, argjendin, bronzin, hekurin, kallajin dhe
plumbin, 23çdogjëqë i rezistonzjarrit, do takaloninëpërzjarrdhedo tëbëhet
i pastër; por do të pastrohen edhe me ujin e pastrimit kundër papastërtisë;
ndërsa tërë gjërat që nuk mund t’i rezistojnë zjarrit, do t’i trajtoni me ujë.
24Dhe ditën e shtatë do të lani rrobat tuaja dhe do të jeni të pastër; pas kësaj
mund të hyni në kamp”. 25 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 26 “Ti,
me gjithë priftin Eleazar dhe me kryefamiljarët e asamblesë, llogarite tërë
plaçkënezënë,njerëzitdhebagëtinë; 27dhendajeplaçkënmidisatyreqëkanë
marrë pjesë në luftë dhe që kanë vajtur të luftojnë dhe gjithë asamblesë.
28Do tëmarrësh nga luftëtarët që kanë vajtur të luftojnë një haraç për Zotin;
domethënë një të pesëqindtën e personave, të bagëtive të imta dhe të trasha
dhe të gomarëve. 29Do tëmarrësh nga gjysma e tyre dhe do t’ia japësh priftit
Eleazar si një ofertë për Zotin. 30Dhe nga gjysma që u takon bijve të Izraelit
do tëmarrëshnjë të pesëdhjetën e personave, të bagëtisë së imëtdhe të trashë
dhe nga gomarët do t’u japësh Levitëve, që kanë përgjegjësinë e tabernakullit
të Zotit”. 31Dhe Moisiu e prifti Eleazar vepruan ashtu si e kishte urdhëruar
Zoti Moisiun. 32 Dhe plaçka që mbetej nga plaçkitja e kryer nga luftëtarët
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përbëhej nga gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë dele, 33 shtatëdhjetë e
dy mijë lopë, 34 gjashtëdhjetë e një mijë gomarë, 35 dhe tridhjetë e dy mijë
persona gjithsej, domethënë gra që nuk kishin pasur marrëdhënie seksuale
meburra. 36Gjysma, domethënëpjesapërataqëkishin shkuarnë luftë, ishte
treqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind dele, 37 nga të cilat gjashtëqind e
shtatëdhjetë e pesë për haraçin e Zotit; 38 tridhjetë e gjashtë mijë lopë, nga të
cilat shtatëdhjetë e dy për haraçin e Zotit; 39 tridhjetëmijë e pesëqind gomarë,
nga të cilët gjashtëdhjetë e një për haraçin e Zotit; 40 dhe gjashtëmbëdhjetë
mijë persona, nga të cilët tridhjetë e dy për haraçin e Zotit. 41KështuMoisiu i
dha haraçin, që ishte oferta e ngritur e Zotit, priftit Eleazar, ashtu si e kishte
urdhëruar Zoti. 42 Gjysma që u përkiste bijve të Izraelit, që Moisiu kishte
ndarë nga pjesa që u takonte njerëzve që kishin shkuar në luftë, 43 gjysma
që i përkiste asamblesë, ishte treqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind
dele, 44 tridhjetë e gjashtë mijë lopë, 45 tridhjetë mijë e pesëqind gomarë,
46 dhe gjashtëmbëdhjetë mijë persona. 47 Nga gjysma që u përkiste bijve të
Izraelit,Moisiumori një të pesëdhjetën enjerëzvedhe të kafshëve, dheuadha
Levitëve të cilët kanë përgjegjësinë e tabernakullit të Zotit, ashtu si e kishte
urdhëruar Zoti Moisiun. 48 Komandantët e mijësheve të ushtrisë, krerët e
mijësheve dhe të qindësheve, iu afruan Moisiut; 49 dhe ata i thanë Moisiut:
“Shërbëtorët e tu kanë bërë llogarinë e luftëtarëve që ishin nën urdhrat tona,
dhe nuk mungonte asnjëri prej tyre. 50 Prandaj ne po sjellim, si ofertë për
Zotin, sendet e arit që secili ka gjetur: zinxhirë, byzylykë, unaza, vathë dhe
gjerdanë për të bërë shlyerjen përnepërparaZotit. 51KështuMoisiu dhe prifti
Eleazar morën nga duart e tyre tërë objektet e punuara. 52 Tërë ari i ofertës
që ata i paraqitën Zotit nga ana e krerëve të mijësheve dhe nga ana e krerëve
të qindëshëve, peshonte gjashtëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë sikla.
53 (Njerëzit e ushtrisëmbajtën për vete plaçkën që kishin siguruar). 54Moisiu
dhe prifti Eleazarmorën pastaj arin nga krerët emijëshëve dhe të qindësheve
dhe e çuan në çadrën embledhjes, si kujtim i bijve të Izraelit përpara Zotit.

32
1Bijtë e Rubenit dhe bijtë e Gadit kishin një sasi jashtëzakonisht të madhe

bagëtish; dhe kur panë që vendi i Jazerit dhe vendi i Galaadit ishin një tokë
e përshtatshme për të rritur bagëti, 2 bijtë e Gadit dhe bijtë e Rubenit erdhën
për të folur meMoisiun, me priftin Eleazar dheme prijësit e asamblesë, dhe
thanë: 3 “Atarothi, Diboni, Jaazeri, Nimrahu, Heshboni, Elealehu, Sebami,
Nebo dhe Beoni, 4 vendi që Zoti ka goditur para asamblesë së Izraelit, është
një vend i përshtatshëm për të rritur bagëti, dhe shërbëtorët e tu kanë bagëti”.
5 Ata thanë akoma: “Në rast se kemi gjetur hirin tënd, jepua këtë vend
shërbëtorëve të tu në pronësi dhe mos na bëj të kalojmë Jordanin”. 6 Por
Moisiu iu përgjegj bijve të Gadit dhe bijve të Rubenit: “A duhet të shkojnë
në luftë vëllezërit tuaj, ndërsa ju po rrini këtu? 7 Pse duhet të demoralizoni
zemrat e bijve të Izraelit që të hyjnë në vendin që u ka dhënë Zoti? 8Kështu
vepruan etërit tuaj kur i nisa nga Kadesh-Barneu për ta vëzhguar vendin. 9U
ngjitën deri në luginën e Eshkolit; dhe, pasi e panë vendin, i demoralizuan
zemrat e bijve të Izraelit, dhe kështu këta nuk hynë në vendin që Zoti u
kishte dhënë. 10Kështu zemërimi i Zotit u ndez atë ditë dhe ai u betua, duke
thënë: 11 “Me siguri asnjë nga njerëzit, që kanë ardhur nga vendi i Egjiptit
në moshën njëzet e një vjeç e lart nuk do ta shohë kurrë vendin që jam
betuar t’u jap Abrahamit, Isaut dhe Jakobit, sepse ata nuk më kanë ndjekur
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plotësisht, 12 me përjashtim të Kalebit, birit të Jenufeut, i quajtur Kenizeu,
dhe të Jozueut, birit të Nunit, sepse këta e kanë ndjekur plotësisht Zotin”.
13Kështu zemërimi i Zotit u ndez kundër Izraelit; dhe ai bëri të enden dyzet
vjet në shkretëtirë, deri sa mbaroi gjithë brezi që kishte bërë të këqia para
Zotit. 14 Dhe ja, ju po zini vendin e etërve tuaj, një farë mëkatarësh, për të
rritur edhe më zemërimin e zjarrtë të Zotit kundër Izraelit. 15 Sepse, po të
refuzoni të shkoni pas tij, ai do të vazhdojë ta lërë Izraelin në shkretëtirë,
dhe ju do të shkaktoni humbjen e tërë këtij populli”. 16Atëherë ata iu afruan
Moisiut dhe i thanë: “Ne do të ndërtojmë këtu vathë për bagëtinë tonë dhe
qytete për të vegjlit tanë; 17por ne jemi gati të marshojmë me armë në krye
të bijve të Izraelit, deri sa t’i çojmë në vendin e tyre; ndërkaq të vegjlit tanë do
të banojnë në qytetet e fortifikuara për shkak të banorëve të vendit. 18Nuk
do të kthehemi në shtëpitë tona derisa secili nga bijtë e Izraelit të ketë shtënë
në dorë trashëgiminë e tij, 19 sepse nuk do të pranojë asnjë trashëgimi bashkë
me tamatanë Jordanit dhemë tutje, sepse trashëgimia jonë na ra nga kjo anë
e Jordanit, në drejtim të lindjes”. 20Atëherë Moisiu u tha atyre: “Në rast se
bëni këtë, në rast se armatoseni për luftë para Zotit, 21 dhe tërë njerëzit e
armatosur kalojnë Jordanin para Zotit, deri sa ai t’i ketë dëbuar armiqtë e
tij nga prania e tij 22 dhe toka të jetë nënshtruar para Zotit dhe mbas kësaj ju
ktheheni prapa, atëherë nuk do të jeni fajtorë para Zotit dhe para Izraelit,
dhe ky vend do të jetë prona juaj para Zotit. 23Dhe në qoftë se nuk veproni
kështu, atëherë do të mëkatoni kundër Zotit; dhe të jeni të sigurtë që mëkati
juaj do t’ju gjejë. 24Ndërtoni qytete për të vegjlit tuaj dhe vathë për kopetë
tuaja, dhe bëni atë që goja juaj ka thënë”. 25 Dhe bijtë e Gadit dhe bijtë e
Rubenit i folën Moisiut duke i thënë: “Shërbëtorët e tu do të bëjnë ashtu si
urdhëron zotëria im. 26 Të vegjlit tanë, bashkëshortet tona, kopetë tona dhe
tërë bagëtia jonë do të mbeten këtu në qytetet e Galaadit; 27 por shërbëtorët
e tu, tërë njerëzit e armatosur për luftë, do ta kalojnë Jordanin për të luftuar
para Zotit ashtu siç thotë zotëria ime”. 28Atëherë Moisiu u dha porosi për ta
priftit Eleazar, Jozueut, birit të Nunit, dhe kryefamiljarëve të fiseve të bijve
të Izraelit. 29Moisiu u tha atyre: “Në rast se bijtë e Gadit dhe bijtë e Rubenit e
kalojnë Jordanin bashkë me ju, tërë njerëzit e armatosur për të luftuar para
Zotit, dhe vendi do të nënshtrohetpara jush, do t’u jepni atyre si pronë vendin
e Galaadit. 30Por në rast se nuk e kalojnë Jordanin të armatosur bashkë me
ju, do të kenë prona në mes jush në vendin e Kanaanit”. 31 Atëherë bijtë e
Gadit dhe bijtë e Rubenit u përgjigjën duke thënë: “Do të veprojmë ashtu si
u ka thënë Zoti shërbëtorëve të tu. 32 Do ta kalojmë Jordanin të armatosur
para Zotit në vendin e Kanaanit, me qëllim që zotërimi i trashëgimisë sonë të
mbetet nga kjo anë e Jordanit”. 33Moisiu u dha kështu bijve të Gadit, bijve të
Rubenit dhe gjysmës së fisit të Manasit, birit të Jozefit, mbretërinë e Sihonit,
mbretit të Amorejve, dhe mbretërinë e Ogut, mbretit të Bashabit, vendin
me qytetet përreth. 34 Kështu bijtë e Gadit ndërtuan Dibonin, Atarothin,
Aroerin, 35 Atroth-Shofanin, Jaazerin, Jogbehahun, 36 Beth-Nimrahun dhe
Beth-Aranin, qytete të fortifikuara, dhe vathë për kopetë e bagëtive. 37Bijtë
e Rubenit ndërtuanHeshbonin, Elealehun, Kirjathaimin, 38Neboh dhe Baal-
Meonin (emrat e tyre janë ndryshuar) dhe Sibmahun; dhe u vunë emra të
tjerë qyteteve që ndërtuan. 39 Dhe bijtë e Makirit, birit të Manasit, shkuan
në vendin e Galaadit, e pushtuan dhe shpronësuanAmorejtë që banonin aty.
40Kështu Moisiu i dha Galaadin Makirit, birit të Manasit, i cili u vendos aty.
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41 Jairi, bir i Manasit, shkoi dhepushtoi fshatrat e tyre dhe i quajti Havoth-
Jair. 42 Nobahu përkundrazi shkoi dhe pushtoi Kenathin me lagjet e tij të
jashtme; dhe e quajti Nobah simbas emrit të tij.

33
1 Këto janë etapat e bijve të Izraelit që dolën nga vendi i Egjiptit, simbas

formacioneve të tyre, nën udhëheqjen e Moisiut dhe të Aaronit. 2 Moisiu
shënoi me shkrim vendet e tyre të nisjes, për çdo etapë, sipas urdhrave të
Zotit; dhe këto janë etapat e tyre, në bazë të vendnisjeve të tyre. 3 U nisën
nga Ramesesi në muajin e parë, ditën e pesëmbëdhjetë të muajit të parë. Një
ditë pas Pashkës bijtë e Izraelit u nisën me plot vetëbesim, para syve të të
gjithë Egjiptasve, 4 ndërsa Egjiptasit varrosnin tërë të parëlindurit e tyre që
Zoti kishte goditur midis tyre. Zoti kishte zbatuar gjykimin e tij edhe mbi
perënditë e tyre. 5 Kështu, pra, bijtë e Izraelit u nisën nga Ramesesi dhe e
ngritën kampin e tyre në Sukoth. 6 U nisën nga Sukothi dhe fushuan në
Etham, që ndodhet në skaj të shkretëtirës. 7Unisënnga Ethami dhe u kthyen
në drejtim të Pi-Hahirothit që ndodhet përballë Baal-Tsefonit, dhe e ngritën
kampin përpara Migdolit. 8 U nisën nga Hahirothi, kaluan detin në drejtim
të shkretëtirës, ecën tri ditë në shkretëtirën e Ethamit dhe e ngritën kampin
e tyre në Mara. 9 U nisën nga Mara dhe arritën në Elim; në Elim kishte
dymbëdhjetë burime uji dhe shtatëdhjetë palma; dhe fushuan aty. 10U nisën
nga Elimi dhe fushuan pranë Detit të Kuq. 11 U nisën nga Deti i Kuq dhe
fushuan në shkretëtirën e Sinit. 12U nisën nga shkretëtira e Sinit dhe ngritën
kampin e tyre në Dofkah. 13Unisën nga Dofkahu dhe fushuan në Alush. 14U
nisën nga Alushi dhe e ngritën kampin e tyre në Refidim, ku nuk kishte ujë
për të pirë për popullin. 15U nisën nga Refidimi dhe fushuan në shkretëtirën
e Sinait. 16 U nisën nga shkretëtira e Sinait dhe u vendosën në Kibroth-
Hataavah. 17 U nisën nga Kibroth-Hataavahu dhe fushuan në Hatseroth.
18U nisën nga Hatserothi dhe fushuan në Rithmah. 19U nisën nga Rithmahu
dhe fushuan në Rimon-Perets. 20U nisën nga Rimon-Peretsi dhe fushuan në
Libnah. 21U nisën nga Libnahu dhe fushuan në Risah. 22U nisën nga Risahu
dhe fushuan në Kehelathah. 23 U nisën nga Kehelathahu dhe fushuan në
malin Shefer. 24U nisën ngamali Shefer dhe fushuan në Haradah. 25U nisën
ngamali iHaradahutdhe fushuannëMakeloth. 26UnisënngaMakelothidhe
fushuan në Tahath. 27U nisën nga Tahahu dhe fushuan në Terah. 28U nisën
nga Terahu dhe fushuan në Mithkah. 29U nisën nga Mithkahu dhe fushuan
në Hashmonah. 30U nisën nga Hashmonahu dhe fushuan nëMozeroth. 31U
nisën nga Mozerothi dhe fushuan nga Bene-Jaakan. 32 U nisën nga Bene-
Jaakani dhe fushuan në Hor-Hagidgad. 33 U nisën nga Hor-Hagidgadi dhe
fushuan në Jotbathah. 34U nisën nga Jotbathahu dhe fushuan në Abronah.
35Unisënnga Abronahu dhe fushuan në Etsion-Geber. 36Unisën nga Etsion-
Geberi dhe fushuan në shkretëtirën e Sinit, domethënë në Kadesh. 37 Pastaj
u nisën nga Kadeshi dhe fushuan në malin Hor, në kufi të vendit të Edomit.
38Pastaj prifti Aaron u ngjit nëmalin Horme urdhër të Zotit dhe vdiq aty në
vitin e dyzetë prej kohës kur bijtë e Izraelit kishin dalë nga vendi i Egjiptit,
ditën e parë të muajit të pestë. 39 Aaroni ishte njëqind e njëzet e tre vjeç
kur vdiq në malin Hor. 40Mbreti i Aradit, Kananeu, që banonte në Negev,
në vendin e Kanaanit, dëgjoi se arritën bijtë e Izraelit. 41Kështu ata u nisën
nga mali Hor dhe fushuan në Tsalmonah. 42 U nisën nga Tsalmonahu dhe
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fushuan në Punon. 43U nisën nga Punoni dhe fushuan në Oboth. 44U nisën
ngaObothi dhe fushuannë Ije-Abarim, nëkufimeMoabin. 45Unisënnga Ije-
Abarimi dhe fushuan në Dibon-Gad. 46U nisën nga Dibon-Gadi dhe fushuan
në Almon-Diblathaim. 47 U nisën nga Almon-Diblathaimi dhe fushuan në
malet eAbarimit, përballëNebit. 48Unisënngamalet eAbarimit dhe fushuan
në fushat e Moabit, pranë Jordanit, mbi bregun përballë Jerikos. 49 Fushuan
pranë Jordanit, nga Beth-Jeshimoth deri në Abel-Shitim, në fushat eMoabit.
50 Pastaj Zoti i foli Moisiut, në fushat e Moabit, pranë Jordanit mbi bregun
përballë Jerikos, dhe i tha: 51 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur të
kaloni Jordanin, për të hyrë në vendin e Kanaanit, 52 do të dëboni të gjithë
banorët e vendit, do të shkatërroni të gjitha figurat e tyre dhe të tëra statujat e
tyre prej metali të shkrirë, do të rrënoni të gjitha vendet e larta të tyre. 53Do
ta shtini në dorë vendin dhe do të vendoseni në të, sepse jua kam dhënë në
pronësi. 54Do ta ndani me short vendin, simbas familjeve tuaja. Familjeve
më të mëdha do t’u jepni një pjesë më të madhe, dhe më të voglave një pjesë
më të vogël. Secili do tëmarrë atë qëdo t’i bjerëme short; ndarjet do të bëhen
në bazë të fiseve të etërve tuaj. 55Por në rast se nuk i dëboni banorët e vendit,
ata që do të lini do të jenë si hala në sy dhe do t’ju shqetësojnë në vendin që
do të banoni. 56Dhe do të ndodhë që unë t’ju trajtoj ashtu siç kishamenduar
t’i trajtoj ata”.

34
1 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë: 2 “Urdhëro bijtë e Izraelit dhe u

thuaj atyre: Kur do të hyni në vendin e Kanaanit, ky është vendi që ju takon
si trashëgimi, vendi i Kanaanit me këta kufij të veçantë: 3Kufiri juaj jugor do
të fillojë në shkretëtirën e Tsinit, gjatë kufirit të Edomit; kështu kufiri juaj do
të shtrihet nga skaji i Detit të Kripur në drejtim të lindjes; 4 kufiri juaj do të
shkojë pastaj nga e përpjeta e Akrabimit, do të kalojë nëpër Tsin dhe do të
shtrihetnë jug tëKadesh-Barneas; do tëvazhdojëpastajnëdrejtimtëHatsar-
Adarit dhe do të kalojë nëpërAtsmoni. 5Nga Atsmoni kufiri do të kthejë deri
në përroin e Egjiptit dhe do të përfundojë në det. 6Kufiri juaj në perëndim do
të jetë Deti i Madh; ky do të jetë kufiri juaj perëndimor. 7Ky do të jetë kufiri
juaj verior: duke u nisur nga Deti i Madh do të caktoni kufirin tuaj deri në
malinHor; 8ngamaliHordo të caktonikufirin tuajderinëhyrje tëHamathit,
dhe skaji i kufirit do të jetë në Tsedad; 9 kufiri do të vazhdojë pastaj deri në
Zifron dhe do të mbarojë në Hatsar-Enan; ky do të jetë kufiri juaj verior.
10Do ta vijëzonikufirin tuaj lindorngaHatsar-Enani deri në Shefam; 11kufiri
do të zbresë nga Shefami në drejtim të Riblahut, në lindje të Ainit; pastaj
kufiri do të zbresë dhe do të shtrihet deri sa të arrijë bregun lindor të detit të
Kinerethit; 12 pastaj kufiri do të zbresë në drejtim të Jordanit, për të arritur
deri në Detin e Kripur. Ky do të jetë vendi juaj me kufijtë e tij rreth e qark”.
13 Kështu Moisiu u njoftoi këtë urdhër bijve të Izraelit dhe u tha atyre: “Ky
është vendi që do të merrni si trashëgimi duke hedhur short, dhe që Zoti ka
urdhëruar t’u jepet nëntë fiseve e gjysmë, 14 sepse fisi i bijve të Rubenit, në
bazë të shtëpive të etërve të tyre, dhe fisi i bijve të Gadit, në bazë të shtëpive
të etërve të tyre, dhe gjysma e fisit të Manasit e kanë marrë trashëgiminë
e tyre. 15 Këto dy fise e gjysmë e kanë marrë trashëgiminë e tyre në lindje
të Jordanit, mbi bregun përballë Jerikos, në drejtim të lindjes”. 16 Zoti i foli
akoma Moisiut, duke i thënë: 17 “Këta janë emrat e burrave që do të kryejnë
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ndarjen e vendit midis jush: prifti Eleazar dhe Jozueu, bir i Nunit. 18 Do
të merrni edhe një prijës nga çdo fis, për të bërë ndarjen e vendit. 19 Këta
janë emrat e burrave: Kalebi, bir i Jefunehut, nga fisi i Judës; 20 Shemueli,
bir i Amihudit, nga fisi i bijve të Simeonit; 21 Elidadi, bir i Kislonit, nga fisi i
Beniaminit; 22prijësiBuki, bir i Joglit, ngafisi i bijve tëDanit; 23prijësiHaniel,
bir i Efodit, për bijtë e Jozefit, nga fisi i bijve të Manasit; 24 prijësi Kemuel,
bir i Shiftanit, për fisin e bijve të Efraimit; 25prijësi Elitsafan, bir i Parnakut,
për fisin e bijve të Zabulonit; 26 prijësi Paltiel, bir i Azanit, për fisin e bijve
të Isakarit; 27prijësiAhihud, bir i Shelomit, për fisin e bijve të Asherit; 28dhe
prijësiPedahel, bir iAmihudit, përfisinebijve tëNeftalit”. 29Këta janëburrat
të cilët Zoti i urdhëroi t’u jepnin trashëgiminë bijve të Izraelit në vendin e
Kananit.

35
1 Zoti i foli akoma Moisiut në fushat e Moabit pranë Jordanit, në bregun

përballë Jerikos, dhe i tha: 2 “Urdhëro bijtë e Izraelit që, nga trashëgimia
që do të zotërojnë, t’u japin Levitëve disa qytete për të banuar, do t’u jepni
gjithashtu kullota rreth qyteteve. 3Dhe ata do të kenë qytete për të banuar,
ndërsa kullotat do t’u shërbejnë për bagëtinë e tyre dhe për të gjitha kafshët e
tyre. 4Kullotat e qyteteve që do t’u jepni Levitëve do të shtrihen ngamuret e
qytetevee tutje, njëmijëkubitë, rretheqark. 5Do tëmasni, pra, jashtëqytetit
dy mijë kubitë nga ana e lindjes, dy mijë kubitë nga ana e jugut, dy mijë
kubitë nga ana perëndimore dhe dy mijë kubitë nga ana veriore; qyteti do të
ndodhet nëmes. Këto janë tokat për kullotë rreth qyteteve që do t’u përkasin
Levitëve. 6Ndër qyetet që do t’u jepni Levitëve do të caktoni qytete strehimi,
në të cilatmund të gjejë strehimaiqëkavrarëdikë;dhekëtyreqytetevedo t’u
shtoni dyzet e dy qytete të tjera. 7Gjithsej qytetet që do t’u jepni Levitëve do
të jenë, pra, dyzet e tetë bashkëme tokat për kullotë. 8Qytetet që do t’u jepni
Levitëve do të rrjedhin nga pronësia e bijve të Izraelit; nga fiset më të mëdha
do tëmerrnimë shumë, nga fisetmë të vogla do tëmerrnimë pak; çdo fis do
t’u japë Levitëve ndonjë nga qytetet e tij, në përpjestimme trashëgiminë që do
t’i takojë”. 9 Pastaj Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 10 “Folu bijve të Izraelit
dhe u thuaj atyre: Kur të kaloni Jordanin për të hyrë në vendin e Kanaanit,
11 do të caktoni disa qytete që do të jenë për ju qytete strehimi, ku mund
të ikë vrasësi që ka vrarë dikë pa dashje. 12 Këto qytete do t’ju shërbejnë si
vende strehimi kundër hakmarrësve, që vrasësi të mos vritet para se të ketë
dalë në gjyq përpara asamblesë. 13Nga qytetet që do të jepni, gjashtë do të
jenë, pra, qytete strehimi. 14 Do të jepni trie qytete në pjesën në lindje të
Jordanit dhe trie qytetenëvendineKanaanit; këtodo të jenëqytete strehimi.
15 Këto gjashtë qytete do të shërbejnë si vende strehimi për bijtë e Izraelit,
për të huajin dhe për atë që banon midis jush, me qëllim që ai që ka vrarë
dikë pa dashje të mund të strehohet. 16Por në rast se dikush godet një tjetër
me një vegël hekuri dhe ky vdes, ai person është vrasës dhe si i tillë do të
vritet. 17 Dhe në rast se e godet me një gur që kishte në dorë, që mund të
shkaktojë vdekjen, dhe i godituri vdes, ai person është vrasës; vrasësi do
të vritet. 18 Ose në rast se godet me një vegël druri që kishte në dorë, dhe
që mund të shkaktojë vdekjen, dhe i godituri vdes, ky person është vrasës;
vrasësi do të vritet. 19 Do të jetë vetë hakmarrësi i gjakut ai që do ta vrasë
vrasësin; kur do ta takojë, do ta vrasë. 20Në rast se dikush i jep një të shtyrë
një personi tjetër sepse e urren apo e qëllonme diçkame dashje, dhe ai vdes,
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21 ose e godet për armiqësi me dorën e vet dhe ai vdes, ai që ka goditur do
të vritet; ai është vrasës; hakmarrësi i gjakut do ta vrasë vrasësin kur do ta
takojë. 22 Por në rast se në një moment i jep një të shtyrë pa armiqësi, ose
e qëllon me diçka, por pa dashje, 23 ose, pa e parë, shkakton që t’i bjerë mbi
trupnjëgurqëmund të shkaktojëvdekjen, dheaivdes, paqenëaiarmiku i tij
ose që kërkon të keqen e tij, 24atëherë asambleja do të gjykojëmidis atij që ka
goditur dhe hakmarrësit të gjakut në bazë të këtyre rregullave. 25Asambleja
do ta lirojë vrasësinngadora ehakmarrësit të gjakut dhedo ta lejojë të shkojë
në qytetin e strehimit ku kishte ikur, dhe ai do të banojë atje deri sa të vdesë
kryeprifti që është vajosur me vaj të shenjtëruar. 26 Por në rast se vrasësi në
çfarëdo kohe del jashtë kufijve të qytetit të strehimit ku kishte ikur, 27 dhe
hakmarrësi i gjakut e gjen vrasësin jashtë kufijve të qytetit të strehimit dhe e
vret, hakmarrësi i gjakut nuk do të jetë fajtor për gjakun e derdhur, 28 sepse
vrasësi duhet të kishte mbetur në qytetin e tij të strehimit deri sa të vdiste
kryeprifti; mbas vdekjes së kryepriftit, vrasësimund të kthehet në tokën që
është pronë e tij. 29Këto le t’ju shërbejnë si rregulla të së drejtës për të gjithë
brezat tuaja, kudo që të banoni. 30Nëqoftë se dikush vret një person, vrasësi
do tëvritetnëbazë tëdeponimit tëdëshmitarëve;pornukdo tëdënohetaskush
në bazë të deponimit të një dëshmitari të vetëm. 31Nuk do të pranoni asnjë
çmimpër shpengimin e jetës së një vrasësiqë është dënuarmevdekje, sepse ai
duhet të vritet. 32Nuk do të pranoni asnjë çmim për shpengimin e një vrasësi
që ka ikur në qytetin e tij të strehimit, me qëllim që të kthehet të banojë në
tokën e tij para vdekjes së kryepriftit. 33Nuk do të ndotni vendin ku jetoni,
sepse gjaku ndot vendin; nuk mund të bëhet asnjë shlyerje për vendin, për
gjakun që është derdhur në të veçseme anë të gjakut të atij që e ka derdhur.
34Nuk do të ndotni, pra, vendin ku banoni, dhe nëmes të të cilit banoj edhe
unë, sepse unë jam Zoti që banonmidis bijve të Izraelit.

36
1 Kryefamiljarët e bijve të Galaadit, birit të Makielit, bir i Manasit, të

familjeve të bijve të Jozefit, u ngritën më këmbë dhe i dolën përpara Moisiut
dhe prijësve, kryefamiljarëve të bijve të Izraelit, 2 dhe thanë: “Zoti ka
urdhëruar zotërinë time t’u japë në trashëgimi me short vendin e bijve të
Izraelit; zotëria imekamarrë gjithashtuurdhërin e Zotit t’u japë trashëgiminë
e vëllait tonë Tselofehad bijave të tij. 3Në qoftë se ato martohen me një nga
bijtë efiseve të tjera të Izraelit, trashëgimia e tyredo tëhiqet nga trashëgimia e
etërve tanëdhedo t’i shtohet trashëgimisë sëfisit në të cilin do të hyjnë; kështu
do të hiqet nga trashëgimia që na ra në short. 4Kur të vijë jubileu i bijve të
Izraelit, trashëgimia e tyre do t’i shtohet trashëgimisë së fisit të cilit i përkasin
tani; kështu trashëgimia e tyredo tëhiqetnga trashëgimia efisit të etërve tanë”.
5Atëherë Moisiu urdhëroi bijtë e Izraelit simbas porosisë që kishte nga Zoti,
duke thënë: “Fisi i bijve të Jozefit e ka mirë. 6Kjo është ajo që Zoti urdhëron
lidhurmebijat e Tselofehadit: “Atomund tëmartohenme cilindoqëuduket
i përshtatshëm,mjafton që të martohen në një familje që bën pjesë në fisin e
etërve të tyre”. 7Kështu trashëgimia e bijve të Izraelit nuk do të kalojë nga një
fis në tjetrin, sepse çdo bir i Izraelit do të mbetet i lidhur me trashëgiminë e
fisit të etërve të tij. 8Dhe çdo vajzë që zotëron një trashëgimi në një nga fiset e
bijve të Izraelit, do të martohet me një burrë që i përket një familjeje të fisit
të atit të saj; kështu çdo bir i Izraelit do të ruajë trashëgiminë e etërve të tij.
9Në këtë mënyrë asnjë trashëgimi nuk do të kalojë nga një fis në tjetrin, por
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secili fis i bijve të Izraelit do të mbetet i lidhur me trashëgiminë e tij”. 10Bijat
e Tselofehadit vepruan ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 11Mahlah,
Thirtsah, Hoglah, Milkah dhe Noah, bija të Tselofehadit, umartuanme bijtë
e ungjërve të tyre; 12umartuan në familjet e bijve të Manasit, birit të Jozefit,
dhe trashëgimiae tyrembetinëfisine familjes së tyre. 13Këto janëurdhërimet
dhe dekretet që Zoti u dha bijve të Izraelit me anë të Moisiut në fushat e
Moabit pranë Jordanit, në bregun përballë Jerikos.
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Ligji i Përtërirë
1Këto janë fjalëtqëMoisiu i drejtoi Izraelitmatanë Jordanit, në shkretëtirë,

në Arabah, përballë Sufit, midis Paranit, Tofelit, Labanit, Hatserothit dhe
Zahabit. 2Ka njëmbëdhjetë ditë rrugë nga mali Horeb, duke ndjekur rrugën
e malit Seir, deri në Kadesh-Barnea. 3 Në vitin e dyzetë në muajin e
njëmbëdhjetë, ditën e parë të muajit, Moisiu u foli bijve të Izraelit, simbas
porosive që i kishte dhënë Zoti, 4 mbas mundjes së Sihonit, mbretit të
Amorejve që banonte në Heshbon, dhe të Ogut, mbretit të Bashanit që
banonte në Ashtaroth dhe në Edrej. 5Matanë Jordanit, në vendin e Moabit,
Moisiu filloi ta shpjegojë këtë ligj, duke thënë: 6 “Zoti, Perëndia ynë, na foli
në Horeb dhe na tha: “Ju keni ndenjur mjaft afër këtij mali; 7 çoni çadrat,
vihuni në lëvizje dhe shkoni në drejtim të krahinësmalore të Amorejve dhe
në drejtim të të gjitha vendeve të afërta me Arabahun, në krahinën malore
dhe në ultësirën, në Negev e në bregun e detit, në vendin e Kananejve dhe
në Liban, deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit. 8 Ja, unë e vura vendin
para jush; hyni dhe shtjireni në dorë vendin që Zoti ishte betuar t’ua jepte
etërve tuaj, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, atyre dhe pasardhësve të tyre
mbas tyre””. 9“Nëatë kohëunë ju foladhe ju thashë: “Unënukmund tambaj
i vetëm barrën që përfaqësoni ju të tërë. 10 Zoti, Perëndia juaj, ju ka shumuar,
dhe ja, sot jeni në numër tëmadh si yjet e qiellit. 11Zoti, Perëndia i etërve tuaj,
ju bëftë njëmijë herë më të shumtë, dhe ju bekoftë ashtu si ju ka premtuar!
12 Por si mundem unë, duke qenë i vetëm, të mbaj barrën tuaj, peshën tuaj
dhe grindjet tuaja? 13 Zgjidhni nga fiset tuaja burra të urtë,me gjykim e me
përvojë,dheunëdo t’i bëjprijës tuaj”. 14Dhe jum’upërgjigjët,duke thënë: “Ajo
që ti propozon të bësh është e mirë”. 15Atëherë mora prijësit e fiseve tuaja,
njerëz të urtë dhe me përvojë, dhe i caktova si prijës tuaj, prijës të mijërave,
të qindrave të pesëdhjetëve, të dhjetrave, dhe oficerë të fiseve tuaja. 16Në atë
kohëudhashëkëtëurdhërgjykatësve tuaj, dukeu thënë: “Dëgjonidhegjykoni
me drejtësi grindjetmidis vëllezërve tuaj, midis një njeriu dhe të vëllait ose të
huajit që ndodhet pranë tij. 17Në gjykimet tuaja nuk do të keni konsiderata
personale; do të dëgjoni si të madhin ashtu edhe të voglin; nuk do të keni
frikë nga asnjeri, sepse gjykimi i përket Perëndisë; çështjen që është shumë e
vështirë për ju do të ma paraqisni mua, dhe unë do ta dëgjoj”. 18Në atë kohë
unë juurdhërova të gjitha gjëratqëduhet të bënit”. 19“Pastaj unisëmngamali
i Horebit dhe përshkuam gjithë atë shkretëtirë tëmadhe dhe të tmerrshme që
keni parë,dukeudrejtuarngakrahinamalore eAmorejve, ashtu si nakishte
urdhëruar Zoti, Perëndia ynë, dhe arritëm në Kadesh-Barnea. 20 Atëherë ju
thashë: “Keni arritur në krahinën malore të Amorejve, që Zoti, Perëndia
ynë, na jep. 21 Ja, Zoti, Perëndia ynë, e ka vënë vendin para teje, ngjitu dhe
shtjire në dorë, ashtu si të ka thënë Zoti, Perëndia i etërve të tu; mos ki frikë
dhe mos u ligështo”. 22 Atëherë ju, të gjithë ju, u afruat pranë meje dhe më
thatë: “Të dërgojmë disa njerëz para nesh që të vëzhgojnë vendin për ne dhe
të na tregojnë rrugën nëpër të cilën ne duhet të ngjitemi dhe qytetet në të
cilat duhet të hyjmë”. 23 Ky propozim më pëlqeu, kështu mora dymbëdhjetë
njerëz nga radhët tuaja, një për çdo fis. 24 Dhe ata u nisën, u ngjitën drejt
maleve, arritën në luginën e Eshkolit dhe vëzhguan vendin. 25 Morën me
vete disa fruta të vendit, na i sollën dhe na paraqitën raportin e tyre, duke
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thënë: “Vendi që po na jep Zoti, Perëndia ynë, është i mirë””. 26 “Por ju nuk
deshët të ngjiteni dhe ngritët krye kundër urdhërit të Zotit, Perëndisë tuaj;
27 dhe murmuritët në çadrat tuaja dhe thatë: “Zoti na urren, për këtë arsye
na nxori nga vendi i Egjiptit për të na dorëzuar në duart e Amorejve dhe
për të na shkatërruar. 28Ku mund të shkojmë? Vëllezërit tonë na pezmatuan
zemrën duke na thënë: Éshtë një popull më i madh dhe më shtatlartë se ne;
qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell; pamë bile edhe bijtë
e Anakimit”. 29 Atëherë unë ju thashë: “Mos u trembni dhe mos kini frikë
nga ata. 30Zoti, Perëndia juaj, që shkon para jush, do të luftojë ai vetë për ju,
ashtu si ka bërë para syve tuaj në Egjipt 31 dhe në shkretëtirë, ku ke parë se
si Zoti, Perëndia yt, të ka shpënë ashtu si një njeri çon fëmijën e tij, gjatë gjithë
rrugës që keni përshkuar deri sa arritët në këtë vend”. 32Megjithatë ju nuk
patët besim tek Zoti, Perëndia juaj, 33 që shkonte në rrugë para jush për t’ju
gjeturnjë vendku tëngrinit çadrat,mezjarrin enatësdhemerenë editës,për
t’ju treguar cilën rrugë duhet të ndiqnit. 34 “Kështu Zoti dëgjoi fjalët tuaja, u
zemërua dhe u betua duke thënë: 35Me siguri, asnjë nga njerëzit e këtij brezi
të keq nuk do ta shohë vendin e mirë që jam betuar t’u jap etërve tuaj, 36me
përjashtim të Kalebit, birit të Jenufehut. Ai do ta shohë; atij dhe bijve të tij do
t’u jap tokën që ai ka shkelur, sepse i ka shkuar pas Zotit plotësisht”. 37Edhe
kundërmeje Zoti u zemërua për fajin tuaj dhe tha: “As ti nuk ke për të hyrë;
38 por Jozueu, bir i Nunit, që qëndron para teje, ka për të hyrë; përforcoje, se
ai do ta bëjë Izraelin ta zotërojë vendin. 39 Fëmijët tuaj, që ju thatë se do të
bëhen pre e armiqve, që sot nuk njohin as të mirën as të keqen, janë ata që
do të hyjnë; do t’jua jap atyre vendin dhe ata do ta zotërojnë. 40 Ju kthehuni
prapa dhe shkoni nga shkretëtira, në drejtim të Detit të Kuq”. 41 Atëherë ju
u përgjigjët, duke më thënë: “Kemi mëkatuar kundër Zotit. Ne do të ngjitemi
dhe do të luftojmë pikërisht ashtu si ka thënë Zoti, Perëndia ynë”. Dhe secili
prej jush ngjeshi armët dhe filloi me guxim të ngjitet në drejtim të krahinës
malore. 42 Dhe Zoti më tha: “U thuaj atyre: Mos u ngjitni dhe mos luftoni,
sepseunënuk jammidis jush, dhe judo tëmundeningaarmiqtë tuaj”. 43Unë
jua thashë, por ju nuk më dëgjuat; bile ngritët krye kundër urdhrit të Zotit,
u sollët me mendjemadhësi dhe u ngjitët drejt krahinës malore. 44 Atëherë
Amorejtë, që banojnë në këtë krahinëmalore, dolën kundër jush, ju ndoqën
si bëjnë bletët dhe ju prapsën nga Seiri deri në Hormah. 45Pastaj ju u kthyet
dhe filluat të qani përpara Zotit; por Zoti nuk mori parasysh ankimet tuaja
dhe nuk ju dëgjoi. 46 Kështu mbetët shumë ditë në Kadesh, gjithë kohën që
qëndruat atje”.

2
1 “Pastaj u kthyem prapa dhe u nisëm nëpër shkretëtirë në drejtim të Detit

të Kuq, ashtu si më pati thënë Zoti, dhe u sollëm rreth malit Seir për një
kohë të gjatë. 2 Pastaj Zoti më foli duke thënë: 3 “Jeni sjellë mjaft rreth këtij
mali; kthehuni nga veriu. 4Dhe urdhëron popullin duke i thënë: Jeni duke
kaluar kufirin e bijve të Ezaut, vëllezërve tuaj, që banojnë në Seir; ata do të
kenë frikë nga ju; prandaj hapni sytë; 5mos i provokoni, sepse nuk do t’ju
jap asgjë nga vendi i tyre, as aq sa mund të shkelë një këmbë, sepse malin
e Seirit ia kam dhënë Ezaut, si pronë të tij. 6 Do të blini me para prej tyre
ushqimet që do të hani dhe do të blini gjithashtu me para ujin që do të pini.
7 Sepse Zoti, Perëndia yt, të ka bekuar në gjithë punën e duarve të tua; është
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kujdesur për udhëtimin tënd nëpër shkretëtirën emadhe. Zoti, Perëndia yt, ka
qenë me ty gjatë këtyre dyzet viteve dhe asgjë nuk të ka munguar”. 8Kështu
kaluam përtej bijve të Ezaut, vëllezërve tanë, që banonin në Seir dhe, duke
evituar rrugën e Arabahut, si dhe Eliathin dhe Etsion-Geberin, u tërhoqëm
dhe vazhduamduke kaluar nëpër shkretëtirën eMoabit. 9Pastaj Zotimë tha:
“Mos sulmo Moabin dhe mos lufto kundër tij, sepse nuk do të të jap asnjë
pjesë të vendit të tyre si trashëgimi, duke qenë se u kam dhënë Arin si pronë
pasardhësve të Lotit. 10 (Në kohët e kaluara këtu banonin Emimët, një popull
i madh, i shumtë dhe trupmadh si Anakimët. 11 Edhe këta konsideroheshin
gjigantë, ashtu si Anakimët; por Moabitët i quanin Emimë. 12 Seiri banohej
në fillim nga Horejtë; por pasardhësit e Ezaut i dëbuan, i shkatërruan dhe
u vendosën në vendin e tyre, ashtu si ka bërë Izraeli në vendin që zotëron
dhe që i ka dhënë Zoti). 13 Tani çohuni dhe kaloni përroin e Zeredit”. Kështu
ne kapërcyem përroin e Zeredit. 14 Koha e nevojshme për të arritur nga
Kadesh-Barnea deri në kalimin e përroit të Zeredit, ishte tridhjetë e tetë vjet,
deri sa tërë brezi i luftëtarëve të zhdukej plotësisht nga kampi, ashtu si u qe
betuar atyre Zoti. 15Në fakt dora e Zotit qe kundër tyre për t’i asgjësuar nga
kampi, deri sa të zhdukeshin. 16Kështu, kur luftëtari i fundit vdiq në mes të
popullit, 17 Zoti më foli duke thënë: 18 “Sot ti po bëhesh gati të kalosh kufirin
e Moabit në Ar; 19 aaa up to 37 por duke iu afruar bijve të Amonit, mos i
sulmo dhe mos u shpall luftë, sepse unë nuk do të jap asnjë pjesë të vendit
të bijve të Amonit si trashëgimi, sepse ua kam dhënë bijve të Lotit si pronë të
tyre”. 20 (Edhe konsiderohej si një vend gjigantësh; në kohërat e kaluara këtu
banonin gjigantë; por Amonitët i quanin Zamzumimë, 21një popull i madh,
i shumtë dhe shtatlartë si Anakimët; por Zoti i shkatërroi para Amonitëve,
që i dëbuan dhe u vendosën në vendin e tyre, 22 ashtu si kishte vepruar Zoti
me pasardhësit e Ezaut që banonin në Seir, kur shkatërroi Horejtë përpara
tyre. Ata i dëbuan dhe u vendosën në vendin e tyre deri në ditët tona. 23Edhe
Avejtë, që banonin në fshatrat deri në Gaza, u shkatërruan nga Kaftorejtë, që
kidhin ardhur nga Kaftori, të cilët u vendosën në vendin e tyre). 24 “Çohuni,
vihuninëmarshimdhekaloni përroinArnon; ja, unëpoekaloj nënpushtetin
tënd Sihonin, Amoreun,mbretin eHeshbonit, dhe vendin e tij; fillo ta shtiesh
atë në dorë dhe shpalli luftë. 25Sot do të filloj t’u kall frikën dhe terrorin tënd
popujve nën tërë qiejt, të cilët do të dëgjojnë të flitet për ty, do të dridhen dhe
do t’i zërë ankthi nga shkaku yt. 26 Atëherë nga shkretëtira e Kedemothit i
dërgova lajmëtarë Sihonit, mbretit të Heshbonit, me propozime paqësore, për
t’i thënë: 27 Lërmë të kaloj nëpër vendin tënd; unë do të shkoj nëpër rrugën
Mbretërore, pa u kthyer as djathtas as majtas. 28Ti do tëmë shesëshme para
ushqimet që do të ha dhe do të më japësh me para ujin që do të pi; më lejo
vetëm të kalojmekëmbë 29 (ashtu si kanëbërëpërmuapasardhësit eEzaut që
banojnë në Seir dhe Moabitët që banojnë në Ar), deri sa unë të kem kaluar
Jordanin për të hyrë në vendin që Zoti, Perëndia ynë, na dha”. 30Por Sihoni,
mbret i Heshbonit, nuk deshi të na linte të kalonim nëpër territorin e tij,
sepse Zoti, Perëndia yt, i kishte ngurtësuar frymën dhe e kishte bërë kryeneç,
për të ta dhënë në duart e tua, siç është pikërisht sot. 31 Dhe Zoti më tha:
“Shiko, kamfilluar tëkalojnënpushtetin tëndSihonindhevendine tij; fillo ta
pushtosh, që ti të bëhesh zotëruesi i vendit të tij”. 32Atëherë Sihoni doli kundër
nesh me gjithë njerëzit e tij, për t’u ndeshur në Jahats. 33 Por Zoti, Perëndia
ynë, na e dha në dorë, dhe ne e mundëm atë, bijtë e tij dhe tërë njerëzit e tij.
34Në atë kohë pushtuam tërë qytetet e tij dhe shfarosëm burrat, gratë dhe
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fëmijët e çdo qyteti; nuk lamë gjallë asnjë. 35Morëm si plaçkë vetëm bagëtinë
dhe plaçkën e qyteteve që kishim pushtuar. 36 Nga Aroeri, që ndodhet në
brigjet e përroitArnon dhe nga qyteti që është në luginë, deri në Galaad, nuk
pati asnjë qytet që të ishte shumë i fortë për ne; Zoti Perëndia ynë, na i dha
të gjitha në dorën tonë. 37 Por nuk iu afrove vendit të bijve të Amonit, dhe
asnjë vendi anës përroit Jabok, as qyteteve të vendit malor dhe tërë qëndrave
që Zoti, Perëndiai ynë, na kishte ndaluar të sulmonim.

3
1 “Pastaj u kthyem dhe u ngjitëm nëpër rrugën e Bashanit; dhe Ogu, mbret

i Bashanit, me gjithë njerëzit e tij, na doli kundër për t’u ndeshur në Edrej.
2 Por Zoti më tha: “Mos ki frikë nga ai, sepse unë do ta jap atë në duart e
tua, tërë njerëzit e tij dhe vendin e tij; do t’i bësh atij atë që i bëre Sihonit,
mbretit të Amorejve, që banonte në Heshbon”. 3 Kështu Zoti, Perëndia ynë,
na dha në dorë edhe Ogun, mbretin e Bashanit, me gjithë njerëzit e tij; dhe
ne e mundëm atë pa lënë gjallë asnjë. 4Në atë kohë pushtuam tërë qytetet e
tij; nuk pati qytet që nuk ra në dorën tonë: gjashtëdhjetë qytete, tërë krahina
e Argobit, mbretëria e Ogut në Bashan. 5Tërë këto qytete ishin të fortifikuara
memure të larta, porta dhe shufra hekuri, pa llogaritur një numër të madh
fshatrash. 6Ne vendosëm t’i shfarosim, ashtu si kishim vepruarme Sihonin,
mbretin eHeshbonit, duke shkatërruarplotësisht tërëqytetet, duke shfarosur
burrat, gratë dhe fëmijët. 7 Por mbajtëm si plaçkë tërë bagëtinë dhe plaçkat
e qyteteve të tyre. 8 Në atë kohë, pra, morëm nga duart e dy mbretërve të
Amorejve vendin që ndodhet matanë Jordanit, nga përroi i Armonit deri
në malin e Hermonit, 9 (Hermoni quhet Sirion nga Sidonët dhe Senir nga
Amorejtë), 10 të gjitha qytetet e fushës, tërë Galaadin, tërë Bashanin deri në
Salkah dhe në Edrej, qytete të mbretërisë së Ogut në Bashan. 11 Sepse Ogu,
mbret i Bashanit, ishte i vetmi që kishte mbetur gjallë nga fisi i gjigantëve.
Ja, shtratin i tij ishte një shtrat prej hekuri (a nuk ndodhet sot ndofta në
Rabah të Amonitëve?). Ai është i gjatë nëntë kubitë dhe i gjerë katër kubitë,
simbas kubitit të njeriut. 12 Në atë kohë ne pushtuam këtë vend; unë u
dhashë Rubenitëve dheGaditëve territorin e Aroerit, gjatë përroitArnon deri
në gjysmën e krahinës malore të Galaadit së bashku me qytetet e tij; 13 dhe
i dhashë gjysmës së fisit të Manasit mbetjen e Galaadit dhe tërë Bashanin,
mbretërinë e Ogut (tërë krahinën e Argobit me gjithë Bashanin, që quhej
vendi i gjigantëve. 14 Jairi, bir i Manasit, mori tërë krahinën e Argobit, deri
në kufijtë e Geshuritëve dhe të Maakathitëve; dhe u vuri emrin e tij lagjeve
të Bashanit, që edhe sot quhen qytetet e Jairit). 15 Dhe i dhashë Makirin
Galaadit. 16 Rubenitëve dhe Gaditëve u dhashë territorin e Galaadit deri
në përroin e Armonit, bashkë me gjysmën e lumit që shërben si kufi, dhe
deri në lumin Jabok, që është kufiri i bijve të Amonit, 17 dhe Arabahun, me
Jordanin si kufi, nga Kinerethi deri në bregun lindor të detit të Arabahut
poshtë shpatëve të Pisgahut. 18Në atë kohë unë ju dhashë këtë urdhër, duke
thënë: “Zoti, Perëndia juaj, ju ka dhënë këtë vend që ta zotëroni. Ju të gjithë,
njerëz trima, do të kaloni Jordanin të armatosur, në krye të bijve të Izraelit,
të vëllezërve tuaj. 19 Por bashkëshortet tuaja, të vegjëlit dhe bagëtia juaj (e di
që keni shumë bagëti) do të mbeten në qytetet që ju kam dhënë, 20 për deri
sa Zoti t’i lërë vëllezërit tuaj të çlodhen, ashtu siç bëri me juve, dhe të shtien
edhe ata në dorë vendin që Zoti, Perëndia juaj, u jep atyre matanë Jordanit.
Pastaj secili ka për t’u kthyer në trashëgiminë që ju dhashë”. 21Në atë kohë
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urdhërova gjithashtu Jozueun, duke thënë: “Sytë e tu kanë parë të gjitha ato
që Zoti, Perëndia juaj, u ka bërë këtyre dy mbretërve; në të njëjtënmënyrë do
të veprojë Zoti në të gjitha mbretëritë që do të përshkosh. 22Mos kini frikë
prej tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, ka për të luftuar ai vetë për ju”. 23Në të
njëjtën kohë unë iu luta Zotit, duke i thënë: 24 O Zot, O Zot, ti ke filluar t’i
tregosh shërbëtorit tëndmadhështinë tëndedhedorën e fuqishmeqëke; sepse
cila është perëndianë qiell apo në tokë qëmund të kryejë vepra dhemrekulli
si ato qëbën ti? 25Prandajmë ler të kaloj Jordaninpër të parë vendin ebukur
që është matanë tij, krahinën e bukur malore dhe Libanin”. 26 Por Zoti u
zemëruamemua, për shkakun tuaj, dhe nuk e plotësoi dëshirën time. Kështu
Zoti më tha: “Mjaft me kaq; mos më fol më për këtë gjë. 27Ngjitu në majën
e Pisgahut, hidh sytë nga perëndimi, nga veriu, nga jugu dhe nga lindja dhe
sodit me sytë e tu, sepse ti nuk do ta kalosh këtë Jordan. 28 Por jepi urdhër
Jozueut, përforcoje dhe jepi zemër, sepse ai do ta kalojë Jordanin në krye të
këtij populli dhe do ta bëjë Izraelin zot të vendit që ke për të parë”. 29Kështu
u ndalëm në luginën përballë Beth-Peorit”.

4
1“Tani, pra, o Izrael, dëgjo statutetdhedekretetqëpo jumësoj,që t’i zbatoni

në praktikë, të jetoni dhe të shtini në dorë vendin që Zoti, Perëndia i etërve
tuaj, ju jep. 2 Nuk do t’i shtoni asgjë atyre që unë ju urdhëroj dhe nuk do
t’u hiqni asgjë, por zotohuni të zbatoni urdhrat e Zotit, Perëndisë tuaj, që
unë ju porosis. 3 Sytë tuaj panë atë që Zoti bëri në Baal-Peor; sepse Zoti,
Perëndia juaj, shkatërroi para jush të gjithë ata që kishin shkuar pas Baal-
Peorit; 4 por ju që i qëndruat besnikë Zotit, Perëndisë tuaj, sot jeni të gjithë
të gjallë. 5 Ja, unë ju mësova statutet dhe dekretet, ashtu si Zoti, Perëndia im,
më ka urdhëruar,me qëllim që t’i zbatoni në vendin në të cilin po hyni për ta
shtënë në dorë. 6Do t’i respektoni, pra, dhe do t’i zbatoni në praktikë; sepse
kjodo të jetë dituriadhe zgjuarsia juaj në sytë epopujve, të cilët,dukedëgjuar
të flitet për të gjitha këto statute, kanë për të thënë: “Ky komb i madh është
një popull i ditur dhe i zgjuar!”. 7 Cili komb i madh ka në fakt Perëndinë aq
pranë vetes, si Zotin Perëndinë tonë, që është pranë nesh sa herë e kërkojmë?
8 Cili komb i madh ka statute dhe dekrete të drejta si gjithë ky ligj që po ju
vë përpara sot? 9Vetëm kini kujdes për veten tuaj dhe tregohuni të zellshëm
për shpirtin tuaj, në mënyrë që të mos harroni gjërat që sytë tuaj kanë parë
dhe këto të mos largohen nga zemra juaj për të gjitha ditët e jetës suaj. Por
ua mësoni bijve tuaj dhe bijve të bijve tuaj, 10 veçanërisht për ditën gjatë së
cilës jeni paraqitur para Zotit, Perëndisë tuaj në Horeb, kur Zoti më tha: “Më
mblidh popullin dhe ai të dëgjojë fjalët e mia, që të mësojnë të më kenë frikë
gjatë të gjitha ditëve që do të jetojnëmbi tokë dhe t’uamësojnë bijve të tyre”.
11 Atëherë ju u afruat dhe u ndalët në këmbët e malit; dhe mali digjej nga
flakët që ngriheshin në mes të qiellit, dhe ishte rrethuar nga terrina, nga re
dhe nga një errësirë e dëndur. 12Dhe Zoti ju foli nga mesi i zjarrit; ju dëgjuat
tingëllimin e fjalëve, por nuk patë asnjë figurë; dëgjuat vetëm një zë. 13Kështu
ai ju shpalli besëlidhjen e tij, që ju porositi të respektoni, domethënë të dhjetë
urdhërimet;dhe i shkroimbi dypllakaprej guri. 14Dhemua, në atë kohë,Zoti
më urdhëroi t’ju mësoj statutet dhe dekretet, që t’i zbatoni në vendin ku jeni
duke hyrë për t’u bërë zotër të tij. 15Me qenë, pra se nuk patë asnjë figurë
ditën që Zoti ju foli në Horeb nga mesi i zjarrit, tregoni kujdes të veçantë
për shpirtërat tuaja, 16me qëllim që të mos shthureni dhe të mos gdhendni
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ndonjë shëmbëlltyrë, në trajtën e ndonjë figure: paraqitjen e një burri apo të
një gruaje, 17paraqitjen e një kafshe që ështëmbi tokë, paraqitjen e një zogu
qëfluturonnëqiell, 18paraqitjeneçdogjëjeqëzvarritetmbidhe, paraqitjene
një peshkuqënotonnëujëratposhtë tokës; 19 sepse dukengritur sytë në qiell
dhe dukeparë diellin, hënën, yjet, të tëra, domethënë tërë ushtrinë qiellore, ti
tëmos nxitesh të biesh përmbys përpara këtyre gjërave dhe t’u shërbesh, gjërave
që Zoti, Perëndia yt, u ka dhënë tërë popujve që ndodhen nën të gjithë qiejtë;
20 por Zoti ju mori dhe ju nxori nga furra e hekurt, nga Egjipti, për të qenë
populli i tij, trashëgimia e tij, ashtu siç jeni sot. 21Zoti u zemëruamemua për
shkakun tuaj, dhe u betua që nuk do ta kaloja Jordanin dhe nuk do të hyja në
vendin emirë qëZoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi. 22Kështuunëdo të vdes
në këtë vend pa kaluar Jordanin; ju do ta kaloni dhe do të shtini në dorë atë
vend tëmirë. 23Ruhuni seharroni besëlidhjenqëZoti, Perëndia juaj, ka lidhur
me ju, dhe bëni ndonjë shëmbëlltyrë të gdhendur në trajtën e çfarëdo gjëje që
Zoti, Perëndia yt, e ka ndaluar. 24 Sepse Zoti, Perëndia yt, është një zjarr që
të konsumon, një Zot ziliqar. 25 Kur të kesh pjellë bij dhe bij të bijve të tu,
dhe të keni banuar për një kohë të gjatë në atë vend, në rast se shthureni
dhe sajoni shëmbëlltyra të gdhendura në trajtën e çfarëdo gjëje, dhe bëni të
keqen në sytë e Zotit, Perëndisë tuaj, për ta ngacmuar, 26unë thërres sot për të
dëshmuar kundër jush qiellin dhe tokën, se ju do të zhdukeni shpejt plotësisht
nga vendi ku shkoni për t’u bërë zotër të tij, duke kaluar Jordanin. Ju atje
nuk do t’i zgjatni ditët tuaja, por do të shkatërroheni plotësisht. 27Dhe Zoti do
t’ju shpërndajëmidis popujve, dhe nuk do tëmbetet nga ju veçse një numër i
vogël njerëzishmidis kombeve ku do t’ju çojë Zoti. 28Dhe atje do t’u shërbeni
perëndiveprej druri e prej guri, të bërangadora enjeriut, qënuk shohin, nuk
dëgjojnë, nuk hanë dhe nuk nuhasin. 29Por aty do të kërkosh Zotin, Perëndinë
tënd; dhe do ta gjesh, në rast se do ta kërkoshme gjithë zemër dhe me gjithë
shpirt. 30Kur do të jesh në ankth dhe do të kenë ndodhur tërë këto gjëra, në
kohën e fundit, do të kthehesh tek Zoti, Perëndia yt, dhe do ta dëgjosh zërin e
tij; 31 (sepseZoti, Perëndiayt, ështënjëZotmëshirëplotë); ainuk tëkabraktisur
dhenukdo të të shkatërrojë,nukdo tëharrojë besëlidhjenpër të cilën iu betua
etërve të tu. 32 Pyet gjithashtu kohërat e lashta, që kanë qenë para teje, nga
dita qëPerëndiakrijoi njeriunnë tokë,dhepyet nganjë anë eqiellit në tjetrën
në se ka pasur ndonjë herë një gjë aq të madhe si kjo ose në se është dëgjuar
një gjë e tillë si kjo. 33Aka pasur vallë ndonjë popull që të ketë dëgjuar zërin e
Perëndisë të flasë ngamesi i zjarrit, siç e dëgjove ti, dhe të ketëmbetur gjallë?
34Akapasur vallë ndonjë Perëndiqë kaprovuar të shkojë e tëmarrë për vete
një komb në mes të një kombi tjetër me anë provash, shenjash, mrekullish
dhe betejash, me dorë të fuqishme, me krahë të shtrirë dhe me ankthe të
mëdha terrori, siç bëripër ju Zoti, Perëndia juaj, në Egjipt para syve tuaj? 35Të
tëra këto të janë treguar, nëmënyrë që të pranosh se Zoti është Perëndi dhe që
nuk ka asnjë tjetër veç tij. 36Nga qielli bëri që të dëgjosh zërin e tij që të të
mësojë; dhembi tokë të bëri të shikosh zjarrin e tij të madh dhe dëgjove fjalët
e tij në mes të zjarrit. 37Dhe nga që i deshi etërit e tu, ai zgjodhi pasardhësit
e tyre dhe i nxori nga Egjipti në prani të tij, me anë të fuqisë së tij të madhe.
38 duke dëbuar para teje kombe më të mëdha dhe më të fuqishme se ti, me
qëllim që ti të hyje dhe ta merrje si trashëgimi vendin e tyre. 39Mëso, pra,
sonte dhe mbaje në zemrën tënde që Zoti është Perëndi atje lart në qiejt dhe
këtu poshtë në tokë, dhe se nuk ka asnjë tjetër. 40 Respekto pra statutet dhe
urdhërimet e tij që unë po të jap sot, që të jetosh në begati ti dhe bijtë e tu
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mbas teje dhe të zgjatësh ditët e tua në vendin që Zoti, Perëndiai yt, po të jep
për gjithnjë”. 41AtëherëMoisiu veçoi tri qytetematanë Jordanit, në drejtim të
lindjes, 42në të cilëtmund të strehohej vrasësi që kishte vrarë të afërmin e tij
padashur, pa e urryer më parë, dhe me qëllim që të ruante jetën e tij duke u
strehuar në njerin prej këtyre qyteteve: 43Betseri në shkretëtirën e krahinës
fushore për Rubenitët, Ramothi në Galaad përGaditët dhe Golani në Bashan
për Manasitët. 44Ky është ligji që Moisiu u paraqiti bijve të Izraelit. 45Këto
janë regullat, statutet dhedekretet qëMoisiu udhabijve të Izraelit kur dolën
nga Egjipti, 46matanë Jordanit, në luginën përballë Beth-Peorit, në vendin e
Sihonit, mbretit të Amorejve, që banonte në Heshbon, dhe që Moisiu dhe
bijtë e Izraelit i mundën kur dolën nga Egjipti. 47Ata shtinë në dorë vendin
e tij dhe vendin e Ogut, mbretit të Balshanit, dy mbretër të Amorejve, që
banonin matanë Jordanit, në drejtim të lindjes, 48 nga Aroreri, që ndodhet
në brigjet e përroit Arnon, deri në malin Sion, (domethënë mali i Hermonit),
49 bashkë me gjithë fushën matanë Jordanit, në drejtim të lindjes, deri në
detin e Arabahut, poshtë shpateve të Pisgahut.

5
1 Moisiu mblodhi tërë Izraelin dhe i tha: “Dëgjo, Izrael, statutet dhe

dekretet që unë shpall sot në veshët e tu me qëllim që ti t’i mësosh dhe të
zotohesh t’i zbatosh. 2Zoti, Perëndia ynë, lidhi një besëlidhjemene nëHoreb.
3Zoti e lidhi këtë besëlidhje jo me etërit tanë, por me ne që jemi këtu të gjithë
të gjallë. 4Zoti ju foli në synëmal, ngamesi i zjarrit. 5Unëndodheshaatëherë
midis Zotit dhe jush për t’ju referuar fjalën e tij, sepse ju patët frikë nga zjarri
dhe nuk u ngjitët nëmal. Ai tha: 6 “Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të ka nxjerrë
nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. 7Nuk do të kesh perëndi të tjera
përparameje. 8Nuk do të bësh asnjë skulpturë apo shëmbëlltyrë të gjërave që
janë atje lart në qiell, këtu poshtë në tokë apo në ujërat poshtë tokës. 9Nukdo
të biesh përmbys para tyre dhe nuk do t’u shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia
yt, jam një Perëndi xhelos që dënon paudhësinë e etërve ndaj bijve deri në
brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, 10por tregohem i dashur
ndaj mijëra njerëzish që më duan dhe respektojnë urdhërimet e mia. 11Nuk
do ta përdorësh më kot emrin e Zotit, Perëndisë tënd, sepse Zoti nuk ka për
ta lënë të padënuar atë që përdor emrin e tij kot. 12 Respekto ditën e shtunë
për të shenjtëruar, ashtu siç të ka porositur Zoti, Perëndia yt. 13Do të punosh
gjashtë ditë dhe gjatë këtyre ditëve do të bësh çdo punë tënde, 14 por dita e
shtatë është e shtuna, e shenjtë për Zotin, Perëndinë tënd; nuk do të bësh gjatë
kësaj dite asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori, as shërbëtorja,
as kau, as gomari, asnjë nga kafshët e tua, dhe të huajt që ndodhen brenda
portave të shtëpisë sate,me qëllimqë shërbëtoridhe shërbëtorja jote të çlodhen
si ti. 15 Dhe mos harro që ke qenë skllav në vendin e Egjiptit dhe që Zoti,
Perëndia yt, të nxori që andejmenjë dorë të fuqishmedhevepruese; prandaj
Zoti, Perëndia yt, të urdhëron të respektosh ditën e shtunë. 16Do të nderosh
atin dhe nënën tënde ashtu si të ka urdhëruar Zoti, Perëndia yt, që të jetosh
gjatë dhe të gëzosh begatinë në tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep. 17Nuk
do të vrasësh. 18Nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore. 19Nuk do të
vjedhësh. 20Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. 21Nuk do
të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit
tënd, as arën, as shërbëtorin, as shërbëtoren, as kaun, as gomarin dhe asnjë
send që janë pronë e tij”. 22 Këto fjalë tha Zoti përpara tërë asamblesë tuaj,
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nga mesi i zjarrit, të resë dhe të errësirës së dendur, me zë të fortë; dhe nuk
shtoi tjetër. I shkroimbi dy pllaka prej guri dhemi dhamua. 23Kur ju dëgjuat
zërin në mes të errësirës, ndërsa mali ishte tërë flakë, ju m’u afruat, gjithë
prijësit e fiseve dhe pleqtë tuaj, 24dhe thatë: “Ja, Zoti, Perëndia ynë, na tregoi
lavdinë dhe madhërinë e tij, dhe ne dëgjuam zërin e tij nga mesi i zjarrit; sot
kemi parë që Perëndia mund të flasë me njeriun dhe ky të mbetet i gjallë.
25 Po pse duhet të vdesim? Ky zjarr i madh në të vërtetë do të na gllabërojë;
në rast se vazhdojmë të dëgjojmë akoma zërin e Zotit, të Perëndisë tonë, ne
kemi për të vdekur. 26 Sepse, midis gjithë njerëzve, kush është ai që, si ne, ka
dëgjuar zërin e Perëndisë të gjallë të flasë në mes të zjarrit dhe ka mbetur i
gjallë? 27Afrohu ti dhe dëgjo të gjitha ato që Zoti, Perëndia ynë, do të të thotë,
dhe ne do ta dëgjojmë dhe do të bëjmë ato që kërkon ai”. 28Zoti dëgjoi tingullin
e fjalëve tuaja ndërsa më flisnit; kështu Zoti më tha: “Unë dëgjova tingullin e
fjalëve që ky popull të drejtoi; çdo gjë që ata thanë është mirë. 29Ah, sikur të
kishin gjithnjë një zemër të tillë, të më kishin frikë dhe të respektonin tërë
urdhërimet e mia, që të rronin gjithnjë në begati ata dhe bijtë e tyre! 30 Shko
dheu thuaj: Kthehuninëçadrat tuaja. 31Por ti qëndrokëtumemuadheunëdo
të të tregoj tërë urdhërimet, tërë statutet dhe dekretet që do t’umësosh atyre,
me qëllim që t’i zbatojnë në vendin që unë po u jap si trashëgimi”. 32 Kini
pra kujdes të bëni atë që Zoti, Perëndia juaj, ju ka urdhëruar;mos u shmangni
as djathtas, as majtas; 33 ecni të tërë në rrugën që Zoti, Perëndia juaj, ju ka
caktuar, që të jetoni, të keni mbarësi dhe të zgjatni ditët tuaja në vendin që
do të pushtoni”.

6
1 Ky është urdhërimi, statutet dhe dekretet që Zoti, Perëndia juaj, ka

urdhëruar t’jumësojë,për t’i zbatuarnëvendinnë tëcilinpohynipër tamarrë
në zotërim; 2me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të respektosh
gjatë gjithë ditëve të jetës sate, ti, yt bir dhe djali i birit tënd, të tëra statutet
dhe të gjitha urdhërimet e tij që unë po të jap, dhe me qëllim që ditët e jetës
sate të zgjaten. 3Dëgjo, pra, Izrael, dhe ki kujdes t’i zbatosh në praktikë,me
qëllim që të njohësh begatinë dhe të shumëzohesh me të madhe në vendin
ku rrjedh qumësht dhemjalt, ashtu si të ka thënë Zoti, Perëndia i etërve të tu.
4Dëgjo, Izrael, Zoti, Perëndia ynë, ështënjë i vetëm. 5Ti do ta duash, pra, Zotin,
Perëndinë tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde.
6Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde; 7do t’ua
ngulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur
ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. 8Do t’i lidhësh si një shenjë
në dorë, do të jenë si shirita midis syve, 9 dhe do t’i shkruash mbi pllakat e
shtëpisë sate dhembi portat e tua. 10Kur pastaj Zoti, Perëndia yt, do të të fusë
në vendin për të cilin iu betua etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, të
të japë qytete tëmëdhadhe të bukura që ti nuk i ke ndërtuar, 11dhe shtëpiplot
me tëmira që ti nuk i kembushur, puse të çelur që ti nuk i ke gërmuar, vreshta
dhe ullishte që ti nuk i ke mbjellë; kur të kesh ngrënë dhe të jesh ngopur,
12ki kujdes të mos harrosh Zotin që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia
e skllavërisë. 13Do të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, do t’i shërbesh dhe do
të betohesh për emrin e tij. 14Nuk do të shkoni pas perëndive të tjera midis
perëndive të popujveqë ju rrethojnë, 15 (sepseZoti, Perëndiayt, qëndodhetnë
mes teje, ështënjë Perëndi ziliqar); përndryshe zemërimi i Zotit, Perëndisë tënd,
do të ndizej kundër teje dhe do të bënte që ti të zhdukesh nga faqja e dheut.



Ligji i Përtërirë 6:16 187 Ligji i Përtërirë 7:15

16Nukdo të tundoniZotin, ashtusiupërpoqëtnëMasa. 17Dotërespektonime
kujdes urdhërimet e Zotit, Perëndisë tuaj, rregullat dhe statutet e tij që ai ju ka
urdhëruar. 18Prandaj do të bëshatëqë është edrejtë dhe emirënë sytë e Zotit,
që ti të përparosh dhe të hysh e të pushtosh vendin emirë që Zoti iu betua t’u
japë etërve të tu, 19 duke dëbuar tërë armiqtë e tu, ashtu siç kishte premtuar
Zoti. 20 Kur në të ardhmen biri yt do të të pyesë: “Çfarë kuptimi kanë këto
rregulla, statute dhe dekrete, që Zoti, Perëndia ynë, ju ka urdhëruar?”, 21 ti
do t’i përgjigjesh birit tënd: “Ishim skllevër të Faraonit në Egjipt dhe Zoti na
nxoringaEgjiptimenjëdorë të fuqishme 22PërveçkësajZoti veproi para syve
tona, kreumrekulli tëmëdhadhe të tmerrshmekundërEgjiptit, Faraonit dhe
gjithë shtëpisë së tij. 23 Dhe na nxori që andej për të na çuar në vendin që
u ishte betuar t’u jepte etërve tanë. 24 Kështu Zoti na urdhëroi të zbatonim
në praktikë të gjitha këto statute duke pasur frikë nga Zoti, Perëndia ynë,
që të kemi gjithnjë mirëqënie dhe që ai të na mbante të gjallë, siç po ndodh
tani. 25Dhe kjo do të jetë drejtësia jonë në rast se kujdesemi të zbatojmë në
praktikë tërë urdhërimet e Zotit, Perëndisë tonë, ashtu siç na ka urdhëruar””.

7
1 “Kur Zoti, Perëndia yt, do të të fusë në vendin ku ti po hyn për ta

zotëruar atë, dhe kur të ketë dëbuar para teje shumë kombe: Hitejtë, Gir-
gashejtë, Amorejtë, Kananejtë, Perezejtë, Hivejtë dhe Gebusejtë, 2 dhe kur
Zoti, Perëndia yt, t’i ketë lënë në pushtetin tënd, ti do t’i mundësh dhe do të
vendosësh shfarosjen e tyre, nuk do të bësh asnjë aleancë me ta dhe nuk do
të tregosh asnjë mëshirë ndaj tyre. 3Nuk do të lidhësh martesë me ta. Nuk
do t’u japësh bijat e tua bijve të tyre dhe nuk do të marrësh bijat e tyre për
bijtë e tu, 4 sepse do t’i largonin bijtë e tu nga unë për t’u shërbyer perëndive
të tjera, dhe zemërimi i Zotit do të ndizej kundër jush dhe do t’ju shkatërronte
menjëherë. 5Porme ta do të silleni kështu: do të shkatërroni altarët e tyre, do
të copëtoni kolonat e tyre të shenjta, do të rrëzoniAsherimet e tyre dhe do t’u
viniflakën shëmbëlltyrave të tyre të gdhendura. 6Meqenë se ti jenjëpopull që
je shenjtëruar tek Zoti, Perëndiayt; Zoti, Perëndiayt, të ka zgjedhurpër të qenë
thesari i tij i veçantëmidis tërë popujve që ndodhenmbi faqen e dheut. 7Zoti
nuk ekavënëdashurinë e tijmbi ju, as nuk juka zgjedhur, sepsenuk ishitmë
të shumtënga asnjë popull tjetër; ju ishit në faktmë i vogli i të gjithë popujve;
8por sepseZoti judodhekadashuri tëmbajëbetiminqëukabërë etërve tuaj,
ai ju nxori me një dorë të fuqishme dhe ju shpëtoi nga shtëpia e skllavërisë,
ngadora eFaraonit,mbretit të Egjiptit. 9Prano, pra, qëZoti, Perëndiayt, është
Perëndia, Perëndia besnik që respekton besëlidhjen e tij dhe tregohet i mbarë
deri në brezin e njëmijtë ndaj atyre që e duan dhe që zbatojnë urdhërimet e
tij, 10 por u përgjigjet menjëherë atyre që e urrejnë, duke i zhdukur; ai nuk
vonon, por do t’u përgjigjetmenjëherë atyre që e urrejnë. 11Prandaj respekto
urdhërimet, statutet dhe dekretet që po të jap sot, duke i zbatuar në praktikë.
12Kështu, në rast se ju keni parasysh këto ligje, i respektoni dhe i zbatoni në
praktikë, Zoti, Perëndia juaj, do tambajë besëlidhjenme judhedashamirësinë
për të cilën u është betuar etërve tuaj. 13Ai do të të dojë, do të të bekojë dhe
do të të shumëzojë, do të bekojë frytin e gjiut tënd dhe frytin e tokës sate,
grurin tënd, mushtin dhe vajin tënd, pjelljet e lopëve dhe të deleve të tua
në vendin që u betua t’u japë etërve të tu. 14 Ti do të jesh më i bekuari i të
gjithë popujve dhe nuk do të ketë midis teje asnjë burrë apo grua shterpë,
as edhe midis bagëtisë sate. 15 Zoti do të largojë nga ti çfarëdo lloj sëmundje,
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nuk do të dërgojëmbi ty asnjë të keqe vdekjeprurëse të Egjiptit që ke njohur,
por do t’i dërgojë mbi të gjithë ata që të urrejnë. 16 Do të shfarosësh, pra,
të gjithë popujt që Zoti, Perëndia yt, po të jep në pushtetin tënd; syri yt nuk
duhet të ketë mëshirë për ta dhe mos u shërbe perëndive të tyre, sepse ky do
të ishte një kurth për ty. 17Në zemrën tënde mund të thuash: “Këta kombe
janë më të mëdhenj se unë, si do të arrij unë t’i dëboj?”. 18Mos ki frikë prej
tyre, por kujto atë që Zoti, Perëndia yt, i bëri Faraonit dhe të gjithë Egjiptasve;
19kujto provat e mëdha që pe me sytë e tu, shenjat dhe mrekullitë e dorës së
fuqishme dhe të krahut të shtrirë me të cilët Zoti, Perëndia yt, të nxori nga
Egjipti; kështu do të veprojë Zoti, Perëndia yt, me të gjithë popujt nga të cilët
ke frikë. 20 Përveç kësaj, Zoti, Perëndia yt, do të çojë kundër tyre grerat, deri
sa ata që kanëmbetur dhe ata që janë fshehur nga frika jote të kenë vdekur.
21Mos ki frikë prej tyre, sepse Zoti, Perëndia yt, është nëmes jush, një Perëndi
i madh dhe i tmerrshëm. 22 Zoti, Perëndia yt, do t’i dëbojë pak e nga pak këto
kombe para teje; ti nuk do të arrish t’i zhdukëshmenjëherë, sepse përndryshe
bishat e fushës do të shtoheshin shumë kundër teje; 23 por Zoti, Perëndia yt,
do t’i vërë nën pushtetin tënd, dhe do t’i hutojë shumë deri sa të shfarosen.
24Do të japë në duart e tuambretërit e tyre dhe ti do të zhdukësh emrat e tyre
nën qiejtë; askush nukmund të rezistojë para teje, deri sa t’i kesh shfarosur.
25Do t’u vësh flakën shëmbëlltyrave të gdhendura të perëndive të tyre; nuk do
të dëshirosh arin dhe argjendin që ndodhetmbi to dhe nuk do tamarrësh për
vete, përndryshedo tëbieshnëkurth, sepsekjoështënjëgjë eneveritshmepër
Zotin, Perëndinë tënd; 26dhe nuk do të futësh gjëra të neveritshmenë shtëpinë
tënde, sepse do të dënoheshme shkatërrim ashtu si ato gjëra; do ta urresh dhe
do ta kesh neveri plotësisht, sepse është një gjë e caktuar për t’u shkatërruar”.

8
1 “Kini kujdes të zbatoni në praktikë të gjitha urdhërimet që po ju jap sot,

me qëllim që të jetoni, të shumëzoheni dhe të pushtoni vendin që Zoti u betua
t’u japë etërve tuaj. 2 Kujto gjithë rrugën që Zoti, Perëndia yt, të ka bërë të
përshkosh në këtë dyzetë vjet në shkretëtirë që ti të ulësh kokën dhe të vihesh
në provë, për të ditur çfarë kishte në zemrën tënde dhe në se do të respektoje
apo jo urdhërimet e tij. 3 Kështu, pra, ai të bëri të ulesh kokën, të provosh
urinë, pastaj të ka ushqyer me manna që ti nuk e njihje dhe as etërit e tu
s’e kishin njohur kurrë,me qellim që ti të kuptosh se njeriu nuk rron vetëm
me bukë, por rron me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. 4 Petkat e tua nuk të
janë konsumuar mbi trup dhe këmba jote nuk është enjtur gjatë këtyre dyzet
viteve. 5 Prano, pra, në zemrën tënde se, ashtu si njeriu korigjon birin e vet,
ashtu Zoti Perëndia, yt, të korigjon ty. 6Prandaj zbato urdhërimet e Perëndisë,
të Zotit tënd, duke ecur në rrugët e tij dhe duke ia pasur frikën; 7 sepse, Zoti
Perëndia yt, po të bën të hysh në një vend të mirë, një vend me rrjedha uji e
me burime që dalin nga luginat dhe ngamalet; 8një vendme grurë dhe elb,
me vreshta, me fiq dhe shegë, një vendme ullinj që japin vaj dhememjaltë;
9një vend ku do të hash bukë sa të duash, ku nuk do të të mungojë kurrgjë;
një vend ku gurët janë hekur dhe ku do të rrëmosh bakër nga malet. 10 Do
të hash, pra, dhe do të ngopesh, dhe do të bekosh, Zotin Perëndinë tënd, për
shkak të vendit të bukur që të ka dhënë. 11Ruhumirë të mos harrosh Zotin,
Perëndinë tënd, duke shtuar për tëmos zbatuar urdhërimet e tij, dekretet e tij,
statutet e tij që sotdo të japë; 12e tëmosndodhëqë,pasi të keshngrënëderi sa
të ngopesh dhe të kesh ndërtuar dhe banuar shtëpi të bukura, 13pasi të kesh
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parë të shtohet bagëtia jote e trashë dhe e imët të shtohet, argjendi dhe ari
yt, dhe të rriten tërë të mirat e tua, 14 zemra jote të lartohet dhe ti të harrosh
Zotin, Perëndinë tënd,që tënxori ngavendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë;
15 që të ka sjellë nëpër këtë shkretëtirë të madhe dhe të tmerrshme, vend
gjarprinjsh veprues dhe akrepash, tokë e thatë pa ujë; qënxori ujë për ty nga
shkëmbijtë shumë të fortë; 16dhe që në shkretëtirë të ka ushqyermemanë të
cilën etërit e tu nuk e njihnin, për të të përulur dhe për të të vënë në provë
dhe së fundi për të të bërë të mirë. 17Ruhu, pra, të thuash në zemrën tënde:
“Forca imedhe fuqia edorës simem’i kanë siguruarkëtopasuri”. 18Porkujto
Zotin, Perëndinë tënd, sepse ai të jep forcën për të fituar pasuri, për të ruajtur
besëlidhjen për të cilën Ai iu betua etërve të tu, ashtu siç është në fuqi sot.
19Por në qoftë se ti harron Zotin, Perëndinë tënd, për të shkuar pas perëndive
të tjera dhe për t’u shërbyer dhe për të rënë përmbys para tyre, unë sot shpall
solemnisht para jush se do të vdisni me siguri. 20Do të vdisni si kombet që
Zoti zhduk para jush, sepse nuk e keni dëgjuar zërin e Zotit, Perëndisë tuaj”.

9
1 “Dëgjo, o Izrael! Sot ti do të kalosh Jordanin për të hyrë dhe për të

pushtuar kombe më të mëdha dhe më të fuqishme se ti, qytete të mëdha
dhe të fortifikuara deri në qiell, 2 një popull të madh dhe me shtat të lartë,
pasardhësiteAnakimëveqë ti i njeh, dhepër të cilëtkedëgjuar të thonë: “Kush
mund t’i përballojë pasardhësit e Anakut?”. 3Dije, pra, që sot Zoti, Perëndia yt,
është ai që do tëmarshojë para teje si një zjarr gllabërues; ai do t’i shkatërrojë
dhe do t’i rrëzojë para teje; kështu ti do t’i përzësh dhe do t’i vrasësh shpejt,
ashtu si të ka thënë Zoti. 4Kur Zoti, Perëndia yt, do t’i ketë dëbuar para teje,
mos thuaj në zemrën tënde: “Éshtë për shkak të drejtësisë sime që Zoti më
dha në zotërim këtë vend”. Éshtë përkundrazi ligësia e këtyre kombeve që e
shtyu Zotin t’i dëbojë para teje. 5 Jo, nuk është as nga drejtësia jote as nga
ndershmëria e zemrës sate, që ti hyn për të pushtuar vendin e tyre, por nga
ligësia e këtyre kombeve që Zoti, Perëndia yt, po i dëbon para teje, dhe për të
mbajtur fjalën e dhënë etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. 6Dije, pra,
që nuk është për shkak të drejtësisë sate që Zoti, Perëndia yt, të jep në zotërim
këtë vend tëmirë, sepse ti je një popull kokëfortë. 7Kujtohu dhemos harro si
e ke provokuar zemërimin e Zotit, Perëndisë tënd, në shkretëtirë. Prej ditës që
keni dalë nga vendi i Egjiptit, deri në arritjen në këtë vend, kenimbajtur një
qëndrim prej rebeli, ndaj Zotit. 8Edhe nëHoreb provokuat zemërimin e Zotit;
dhe Zoti u zemëruakundër jush aq sadonte t’ju shkatërronte. 9Kurungjita në
mal për të marrë pllakat prej guri, pllakat e besëlidhjes që Zoti kishte lidhur
me ju, unë mbeta në mal dyzet ditë dhe dyzet net, pa ngrënë bukë dhe pa
pirëujë, 10dheZotimëdhadypllaka guri, të shkruaramegishtin e Perëndisë,
mbi të cilat ishin tërë fjalët që Zoti ju kishte thënë në mal, në mes të zjarrit,
ditën e asamblesë. 11 Dhe pas dyzet ditëve dhe dyzet netve Zoti më dha dy
pllaka prej guri, pllakat e besëlidhjes. 12Pastaj Zoti më tha: “Çohu, zbrit me të
shpejtë që këtej, sepse populli yt që ti nxore nga Egjipti është shthurur; kanë
devijuar shpejtngarrugaqëunëukishaurdhëruaratyre tëndiqnindhekanë
krijuar një shëmbëlltyrë prej metali të shkrirë”. 13 Zoti më foli akoma, duke
thënë: “Unë e pashë këtë popull; ja ai është një popull kokëfortë; 14 lë që ta
shkatërroj dhe të fshij emrin e tij nën qiejt, dhe do të të bëj ty një komb më
të fuqishëm dhe më të madh se ai”. 15Kështu u ktheva dhe zbrita nga mali,
ndërsamali digjej nga zjarri; dhe dy pllakat e besëlidhjes ishin në duart emia.
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16 Shikova, dhe ja, ju kishit mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë tuaj, dhe kishit
bërë një viç prej metali të shkrirë. Kishit lënë shumë shpejt rrugën që Zoti ju
kishte urdhëruar të ndiqnit. 17 Atëherë i kapa dy pllakat, i flaka me duart e
mia dhe i copëtova para syve tuaja. 18 Pastaj u shtriva përpara Zotit, si herën
e parë, dyzet ditë dhe dyzet net me radhë; nuk hëngra bukë as piva ujë për
shkak të mëkateve që kishit kryer, duke bërë atë që është e keqe për sytë e
Zotit, për të provokuar zemërimin e tij. 19Sepse unë kisha frikë nga zemërimi
dhe nga tërbimi me të cilët Zoti ishte ndezur kundër jush, aq sa dëshëronte
shkatërrimin tuaj. Por Zoti edhe këtë herë më dëgjoi. 20Dhe Zoti u zemërua
shumë gjithashtu kundër Aaronit, aq sa donte ta shkatërronte atë; kështu atë
herëunëu luta edhepërAaronin. 21Pastajmora objektin emëkatit tuaj, viçin
që kishit bërë, e dogja në zjarr, e copëtova dhe e thërmova në copa shumë të
vogla, deri sa ekatandisanëpluhur tëhollë,dheehodhapluhurinnëpërruan
që zbret nga mali. 22 Edhe në Taberah, në Masa dhe në Kibroth-Atavah ju
provokuat zemërimin e Zotit. 23Kur pastaj Zoti ju nisi jashtë Kadesh-Barneas
duke thënë: “Ngjituni dhe shtini nëdorëvendinqë judhashë”, jungritëtkrye
kundër Zotit, Perëndisë tuaj, nuk i besuat dhe nuk iu bindët zërit të tij. 24U
bëtë rebelë kundër Zotit, qysh nga dita që ju kam njohur. 25 Kështu mbeta
përmbys para Zotit dyzet ditë dhe dyzet net; dhe e bëra këtë sepse Zoti kishte
thënë se donte t’ju shkatërronte. 26Dhe iu luta Zotit, dhe i thashë: “O Zot, o
Zot, mos e shkatërro popullin tënd dhe trashëgiminë tënde, që i ke çliruar me
madhështinë tënde, qi i nxore nga Egjipti me një dorë të fuqishme. 27Kujto
shërbëtorët e tu: Abrahamin, Isakun dhe Jakobin; mos shiko kokëfortësinë e
këtij populli, ligësinë ose mëkatin e tij, 28me qëllim që vendi prej ku i nxore
të mos thotë: Me qënë se Zoti nuk ishte në gjendje t’i fuste në tokën që u
kishte premtuar dhemeqenë se i urrente, i nxori që të vdesin në shkretëtirë.
29Megjithatë ata janë populli yt dhe trashëgimia jote, që ti nxore nga Egjipti
me fuqinë tënde të madhe dheme krahun tënd të shtrirë””.

10
1 “Në atë kohë Zoti më tha: “Pre dy pllaka prej guri të njëllojtame të parat

dhe ngjitu tek unë në mal; bëj një arkë prej druri. 2Unë do të shkruaj mbi
pllakat fjalët që ishin mbi pllakat e para që ti copëtove, dhe ti do t’i vësh në
arkë”. 3Kështu bëra një arkë prej dru akacjeje dhe preva dy pllaka prej guri
të njëllojta me të parat; pastaj u ngjita në mal me dy pllakat në dorë. 4Dhe
Zoti shkroimbi pllakat atë që kishte shkruar herën e parë, domethënë dhjetë
urdhërimet që Zoti kishte shpallur për ju në mal, në mes të zjarrit, ditën e
asamblesë. Pastaj Zoti m’i dorëzoi mua. 5 Atëherë u ktheva dhe zbrita nga
mali; i vura pllakat në arkën që kisha bërë; dhe ato ndodhen aty, ashtu si më
kishte urdhëruar Zoti. 6 (Bijtë e Izraelit u nisën nga puset e bijve të Jakaanit
në drejtim të Moserahut. Aty vdiq Aaroni dhe aty u varros; dhe Eleazari bir
i tij, u bë prift në vend të tij. 7 Që andej u nisën në drejtim të Gudgodahut
dhe nga Gudgodahu për në Jotbathah, vendime rrjedha ujore. 8Në atë kohë
Zoti veçoi fisin e Levit për ta mbartur arkën e besëlidhjes së Zotit, për të qenë
përparaZotit dhepër t’i shërbyer, si dhepër të bekuarnë emër të tij deri ditën e
sotme. 9Prandaj Levi nuk ka pjesë, as trashëgimime vëllezërit e tij; Zoti është
trashëgimia e tij, ashtu si Zoti, Perëndia yt, u kishte premtuar). 10Unë mbeta
në mal dyzet ditë e dyzet net me radhë si herën e parë; Zoti më dëgjoi edhe
këtë herë dhe nuk pranoi të të shkatërrojë. 11Atëherë Zoti më tha: “Çohu, nis
rrugënnëkrye tëpopullit, qëata të futene tëpushtojnëvendinqë jambetuar
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t’u jap etërve të tyre”. 12Dhe tani, o Izrael, çfarë kërkonnga ti Zoti, Perëndia yt?
Të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të ecësh në tërë rrugët e tij, ta duash dhe
t’i shërbesh Zotit, Perëndisë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt, 13 dhe
të respektosh për të mirën tënde të gjitha urdhërimet dhe statutet e Zotit që
sot të urdhëroj. 14 Ja, Zotit, Perëndisë tënd, i përkasin qiejtë, qiejtë e qiejve,
toka dhe gjithçka ajo përmban; 15 por Zoti u fali dashurinë e tij vetëm etërve
të tu dhe i deshi ata; dhe mbas tyre midis tërë popujve zgjodhi pasardhësit
e tyre, domethënë ju, ashtu siç po ndodh sot. 16 Prandaj do të rrethpritni
prepucin e zemrës suaj dhe nuk do ta fortësoni më qafën tuaj; 17 sepse Zoti,
Perëndia juaj, është Perëndia i perëndive, Zotëria i zotërive, Perëndia i madh, i
fortë dhe i tmerrshëm që nuk është fare i anshëm dhe nuk pranon dhurata,
18 që u siguron drejtësi jetimëve dhe të vejave, që e do të huajin dhe i jep
bukë dhe veshje. 19 Duajeni, pra, të huajin, sepse edhe ju ishit të huaj në
vendin e Egjiptit. 20Do të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, do t’i shërbesh atij,
do të jesh lidhur ngushtëme të dhe do të betoheshme emrin e tij. 21Ai është
lavdia jote, ai është Perëndia yt, që ka bërë për ty ato gjëra të mëdha dhe të
tmershme që sytë e tua i kanë parë. 22 Etërit e tu zbritën në Egjipt në një
numër që nuk i kapërxente të shtatëdhjetë personat; dhe tani Zoti, Perëndia
yt, të ka shumëzuar si yjet e qiellit”.

11
1 “Duaje, pra, Zotin, Perëndinë tënd, dhe respekto gjithnjë rregullat e tij,

statutet e tij, dekretet e tij dhe urdhërimet e tij. 2Pranoni sot (sepse nuk u flas
bijve tuaj që nuk e kanë njohur as e kanë parë disiplinën e Zotit, Perëndisë
tuaj),madhështinë e tij, dorën e tij të fuqishmedhekrahune shtrirë, 3shenjat
e tij dhe veprat e tij që ka bërë në Egjipt kundër Faraonit, mbretit të Egjiptit,
dhe kundër vendit të tij, 4 atë që u bëri ushtrisë së Egjiptit, kuajve të saj dhe
qerreve të saj, duke derdhur mbi të ujërat e Detit të Kuq ndërsa ata po ju
ndiqnin, dhe si i shkatërroi Zoti për gjithnjë; 5atë që bëripër ju në shkretëtirë,
deri sa të arrinit nëkëtëvend; 6dheatëqëubëriDathanit dheAbiramit, bijve
të Eliabit, birit të Rubenit; si e hapi gojën toka dhe i gëlltitime gjithë familjet
e tyre, me çadrat e tyre dhe me çdo gjë të gjallë që i pasonte, në mes të gjithë
Izraelit. 7 Por sytë tuaja panë gjërat e mëdha që Zoti ka kryer. 8 Respektoni,
pra, tërë urdhërimet që unë po ju jap sot, që të jeni të fortë dhe të mundni të
pushtoni vendin që po bëheni gati të zotëroni, 9dhe me qëllim t’i zgjatni ditët
tuajanëvendinqëZotiubetua t’u japëetërve tuajdhepasardhësve të tyre, një
vend ku rrjedh qumësht dhemjaltë. 10Mbasi vendi në të cilin jeni duke hyrë
për ta pushtuar nuk është si vendi i Egjiptit prej të cilit keni dalë, kumbillnit
farën tuaj dhe pastaj e vaditnitme këmbën tuaj si një kopsht perimesh; 11por
vendi ku jeni duke hyrë për ta pushtuar është një vend memale dhe lugina,
që thith ujin e shiut që vjen nga qielli; 12një vendpër të cilin Zoti, Perëndia yt,
ka kujdes dhe mbi të cilin i janë drejtuar vazhdimisht sytë e Zotit, Perëndisë
tënd, fillimi i vitit deri në mbarim të tij. 13 Por në rast se do t’i bindeni me
kujdes urdhërimeve të mia që ju jap sot, duke dashur Zotin, Perëndinë tuaj,
dhe duke i shërbyerme gjithë zemër dheme gjithë shpirt, 14do të ndodhë që
unë do t’i jap vendit tuaj shiun në kohën e duhur, shiun e parë dhe shiun
e fundit, që ti të mbledhësh grurin, verën dhe vajin tënd; 15 dhe do të bëj që
të rritet edhe bari në fushat e tua për bagëtinë tënde, dhe ti do të hash dhe
do të ngopesh. 16 Kini kujdes që zemra juaj të mos mashtrohet dhe të mos
largoheni nga rruga e drejtë, duke shërbyer dhe u përulur para perëndive të
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tjera; 17 sepse në këtë rast do të ndizet zemërimi i Zotit dhe ai do të mbyllë
qiejtë dhe nuk do të ketë më shi, toka nuk do të japë prodhimet e saj dhe ju
do të vdisni shpejt në vendin e mirë që Zoti po ju jep. 18 Do t’i shtini këto
fjalë në zemrën dhe në mëndjen tuaj, do t’i lidhni si një shenjë në dorë dhe
do të jenë si ballore midis syve; 19do t’uamësosh bijve tuaj, duke u folur për
to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecnën rrugës, kur rri shtrirë dhe kur
çohesh; 20do t’i shkruash në shtalkat e shtëpi tënde dhembi portat e tua, 21me
qëllim që ditët tuaja dhe ditët e bijve tuaj, në vendin që Zoti është betuar t’u
japë etërve tuaj, të jenë të shumta si ditët e qiellit mbi tokë. 22 Sepse, duke
respektuar me kujdes të gjitha urdhërimet që unë ju urdhëroj të zbatoni në
praktikë, duke dashur Zotin, Perëndinë tuaj, duke ecur në të gjitha udhët e tij
dhe duke qenë të lidhur ngushtëme të, 23Zoti do të dëbojë para jush të gjitha
kombet dhe ju do të shtini në dorë kombe më të mëdha dhe më të fuqishme
se ju. 24 Çdo vend që do të shkelë këmba juaj, do të jetë juaji; kufijtë tuaj do
të shtrihen nga shkretëtira deri në Liban, dhe nga lumi, lumi Eufrat, deri
në detin perëndimor. 25 Askush nuk do të jetë në gjendje t’ju bëj ballë; Zoti,
Perëndia juaj, ashtu siç ju tha, do të përhapë frikën dhe tmerrin për ju në të
gjithë vendinqë judo të shkelni. 26Shikoni, unëvë sot para jushbekimindhe
mallkimin; 27 bekimin në rast se u bindeni urdhërimeve të Zotit, Perëndisë
tuaj, që sot ju përcaktoj; 28mallkimin, në rast se nuk u bindeni urdhërimeve
të Zotit, Perëndisë tuaj, dhe largoheni nga rruga që ju përcaktoj sot, për të
ndjekur perëndi të tjerë që nuk i keni njohur kurrë. 29Dhe kur Zoti, Perëndia
juaj do të ketë futur në vendin që ti shkon të pushtosh, ti do ta vësh bekimin
në malin Gerizim dhe mallkimin në malin Ebal. 30 A nuk janë ata matanë
Jordanit, në perëndim të rrugës ku dielli perëndon; në vendin e Kananejve
që banojnë në Arabah, përballë Gilgalit, pranë lisit të Morehut? 31 Sepse ju
po gatiteni të kaloni Jordanin për të hyrë dhe për të pushtuar vendin që Zoti,
Perëndia juaj, po ju jep; ju do ta zotëronidhedo të banoni në të. 32Kini kujdes,
pra, të zbatoni të gjitha statutet dhe dekretet, që unë shtroj sot para jush”.

12
1 “Këto janë statutet dhe dekretet që duhet të keni kujdes të respektoni në

vendin që Zoti, Perëndia i etërve të tu, të ka dhënë si trashëgimi për të gjitha
ditët që do të jetoni mbi tokë. 2 Do të shkatërroni tërësisht të gjitha vendet
ku kombet që jetoni duke përzënë u shërbejnë perëndive të tyre; mbi malet e
larta,mbi kodrat dhe nën çdopemëqë gjelbëron. 3Do të rrënoni altarët e tyre,
do të copëtoni kolonat e tyre të shenjta, do t’u vini flakën Asherimëve të tyre,
do të rrëzoni shëmbëlltyrat e gdhendura të perëndive të tyre, do të zhdukni
emrin e tyre nga këto vende. 4Nuk do të veproni kështume Zotin, Perëndinë
tuaj, 5 por do ta kërkoni në vendin që Zoti, Perëndia juaj, do të zgjedhë midis
tërë fiseve tuaj, për t’iu vënë emrin e tij si banesë e tij; dhe aty do të shkoni;
6 aty do të çoni olokaustet dhe flijimet tuaja, të dhjetat tuaja, ofertat e larta
të duarve tuaja, ofertat tuaja të kushtimit dhe ofertat vullnetare, si dhe të
parëlindurit e bagëtive të trasha dhe të imta; 7dhe aty do të hani përpara Zotit,
Perëndisë tuaj, dhe do të gëzoheni, ju dhe familjet tuaja, për të gjitha ato që
keni shtënë në dorë dhe për të cilat Zoti, Perëndia juaj, do t’ju bekojë. 8Nuk
do të veproni ashtu siç veprojmë sot këtu, ku secili bën të gjitha ato që i
duken të drejta në sytë e tij, 9 sepse nuk keni hyrë akoma në pushimin dhe
në trashëgiminë që Zoti, Perëndia juaj, ju jep. 10 Por ju do të kaloni Jordanin
dhe do të banoni në vendin që Zoti, Perëndia juaj, ju jep në trashëgimi; dhe
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ai do t’ju japë pushim nga të gjithë armiqtë tuaj që ju rrethojnë dhe ju do
të keni një banim të sigurt. 11 Atëherë do të ketë një vend ku Zoti, Perëndia
juaj, do të zgjedhë për të venduar emrin e tij dhe aty do të çoni tërë ato që
unë ju urdhëroj: olokaustet tuaja, flijimet tuaja, të dhjetat tuaja, ofertat e
larta të duarve tuaja dhe të gjitha ofertat e zgjedhura që i keni premtuar si
kusht Zotit. 12Dhedo të gëzohenipërpara Zotit, Prëndisë tuaj, ju, bijtë dhe bijat
tuaja, shërbëtorët dhe shërbëtoret tuaja, dhe Leviti që do të banojë brenda
portave tuaja, sepse ai nuk ka as pjesë, as trashëgimimidis jush. 13Ki kujdes
të mos ofrosh olokaustet e tua në çdo vend që sheh; 14por në vendin që Zoti
do të zgjedhë në një nga fiset e tua, atje do të ofrosh olokaustet e tua dhe aty
do të bësh çdo gjë që unë të urdhëroj. 15 Por sa herë që të duash, mund të
vrasësh kafshë dhe të hashmishin e tyre në të gjitha qytetet, simbas bekimit
që të ka bërë Zoti; atë mund ta hanë si i papastri, ashtu dhe i pastri, siç bëhet
me mishin e gazelës dhe të drerit; 16 por nuk do të hani gjakun e tyre; do
ta derdhni mbi tokë siç derdhet uji. 17 Brenda qyteteve të tua nuk mund të
hash të dhjetat e grurit tënd, të mushtit tënd, të vajit tënd, as pjellën e parë
të bagëtive të tua të trasha dhe të imta, as atë që ke premtuar si zotim as në
ofertat e tuavullnetare, asnëofertat e larta të duarve të tua. 18Pordo t’i hash
përparaZotit, Perëndisë tënd,nëvendinqëZoti, Perëndiayt, kapër të zgjedhur,
ti, biri yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtorja jote, dhe Leviti që do të
banojë brenda portave të tua; dhe do të gëzosh përpara Zotit, Perëndisë tënd,
çdo gjë mbi të cilën ti vë dorë. 19 Ki kujdes të mos shpërfillësh Levitin, deri
sa të jetosh në atë vend. 20 Kur Zoti, Perëndia yt, do t’i zgjerojë kufijtë e tu,
ashtu si të ka premtuar, dhe ti do të thuash: “Do të hamish”, sepse ke dëshirë
të hash mish, do të mund të hash mish sa herë që e dëshiron. 21Në qoftë se
vendiqëZoti, Perëndiayt, kazgjedhurpër tëvenduaremrine tij do të jetë larg
teje, mund të vrasësh kafshë nga bagëtia e trashë dhe e imët, ashtu si të kam
urdhëruar;dhemund tëhashbrendaportave të tua saherë tëduash. 22Vetëm
do ta hash ashtu siç hahetmishi i gazelës dhe i drerit; do tëmundë ta hajë si i
papastri ashtu edhe i pastri. 23Por ruhu se ha gjakun, sepse gjaku është jeta;
dhe ti nuk do ta hash jetën bashkë me mishin. 24Nuk do ta hash, por do ta
derdhësh për tokë ashtu siç bëhetme ujin. 25Nuk do ta hash me qëllim që të
përparosh ti dhe bijtë e tu mbas teje, pse keni bërë një gjë që është e drejtë në
sytë e Zotit. 26 Por gjërat e shenjta që ke për të ofruar dhe ato të premtuara
si kusht, do t’i marrësh dhe do të shkosh në vendin që ka zgjedhur Zoti,
27dhe do të ofrosh olokaustet e tua, të plota, mishin dhe gjakun mbi altarin
e Zotit, Perëndisë tënd; gjaku i flijimeve të tua përkundrazi do të shpërndahet
mbi altarin e Zotit, Perëndisë tënd, dhe ti do të hashmishin e tyre. 28Ki kjdes
dhe bindju të gjitha fjalëve që të urdhëroj, që të përparosh ti dhe bijtë e tu pas
teje, pse keni bërë atë që është e mirë dhe e drejtë në sytë e Zotit, Perëndisë
tënd. 29KurZoti, Perëndiayt, do tëketë shfarosurpara teje kombetqë ti shkon
për t’i shpronësuar, dhe kur t’i kesh shpronësuar dhe të banosh në vendin e
tyre, 30 ruhu të mos biesh në kurthin e ngritur, duke ndjekur shembullin e
tyre, pasi ata janë shkatërruar para teje, dhe të informohesh mbi perënditë
e tyre, duke thënë: “Si u shërbenin këto kombe perëndive të tyre? Edhe unë
do të veproj kështu”. 31 Ti nuk do të veprosh kështu me Zotin, me Perëndinë
tënd, sepse atameperënditë e tyre kanëbërë tërë ato gjëra të neveritshmepër
Zotin dhe që ai i urren; kanë djegur madje në zjarr bijtë dhe bijat e tyre për
nder të perëndive të tyre. 32Do të kujdeseni të zbatoni në praktikë tërë gjërat
që ju urdhëroj; nuk do t’u shtoni as do t’u hiqni asgjë”.
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13
1 “Në rasat semidis jush del një profet apo një ëndërrimtar dhe ju propozon

një shenjë apo një mrekulli, 2 dhe shenja apo mrekullia për të cilën ju foli
realizohet dhe ai thotë: “Le të shkojmë pas perëndive të tjera që ti nuk i ke
njohur kurrë dhe le t’u shërbejmë”, 3 ti nuk do të dëgjosh fjalët e këtij profeti
apo të këtij ëndërrimtari, sepse Zoti, Perëndia juaj, ju vë në provë për të ditur
në se e doni Zotin, Perëndinë tuaj, me gjithë zemër dheme gjithë shpirt. 4Do
të shkoni pas Zotit, Perëndisë tuaj, do të keni frikë nga ai, do të respektoni
urdhërimet e tij, do t’i bindeni zërit të tij, do t’i shërbenidhe do të jeni të lidhur
ngushtëme të. 5Por ai profet ose ai ëndërrimtar do të vritet, sepse ka folur në
mënyrë që t’ju largojë nga Zoti, Perëndia juaj, që ju nxori nga vendi i Egjiptit
dhe ju çliroi nga shtëpia e skllavërisë, për t’ju çuar jashtë rrugës në të cilën
Zoti, Perëndia yt, të ka urdhëruar të ecësh. Në këtë mënyrë do të shkulësh të
keqen nga gjiri yt. 6Në rast se vëllai yt, bir i nënës sate, biri yt ose bija jote,
gruaja që prehet mbi gjirin tënd apo shoku që ti e do si shpirtin tënd të nxit
fshehtazi, duke thënë: “Shkojmë t’u shërbejmë perëndive 7hyjnive të popujve
që ju rrethojnë, që janë pranë apo larg teje, nga një skaj i tokës deri në skajin
tjetër të tokës, 8mos iu nënshtro atij dhemos e dëgjo; syri yt nuk duhet të ketë
mëshirë për të;mos e kurse,mos e fsheh. 9Por ti duhet ta vrasësh; dora jote të
jetë e para që të ngrihet kundër tij, për ta vrarë; pastaj le të vijë dora e gjithë
popullit. 10Ti do ta vrasëshme gurë dhe ai do të vdesë, sepse ka kërkuar të të
largojë nga Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga Egjipti, nga shtëpia e skllavërisë.
11Kështu tërë Izraeli do ta dëgjojë këtë ngjarje dhe do të ketë frikë, e nuk ka
për të kryer më asnjë veprim të keq si ky në gjirin tënd. 12 Në qoftë se një
ndër qytetet e tua që Zoti, Perëndia yt, të jep për të banuar, dëgjon të thuhet
13që njerëz të çoroditur kanë dalë nga gjiri juaj dhe kanëmashtruar banorët
e qytetit të tyre duke thënë: “Shkojmë t’u shërbejmë perëndive të tjera”, që ju
nuk i keni njohur kurrë, 14 ti do të bëshhetime, kërkime dhe do tëmarrëshme
kujdes në pyetje; dhe në qoftë se është e vërtetë dhe e sigurt që ky veprim i
neveritshëm është kryer me të vërtetë në gjirin tënd, 15 atëherë do të vrasësh
me shpatën tënde banorët e atij qyteti, duke vendosur shfarosjen e tij dhe
gjithçka që ndodhet në të; do të vrasësh edhe bagëtinë e tij. 16 Pastaj do të
mbledhësh tërë plaçkën e tij në mes të sheshit dhe do ta djegësh me zjarr
qytetin dhe tërë plaçkën e tij përpara Zotit, Perëndisë tuaj; ajo do të mbetet
një grumbull gërmadhash për gjithnjë dhe nuk do të rindërtohet më kurrë.
17 Prandaj asgjë nga ato që janë caktuar të shkatërrohen të mos ju ngjitet në
dorë,meqëllimqëZoti tëheqëdorëngazjarri i zemërimit të tij dhe të tregohet
i dhimshur t’i vijë keq për ty dhe të të shumëzojë, ashtu siç u është betuar
etërve tuaj, 18 sepse ti e dëgjove zërin e Zotit, Perëndisë tënd, duke respektuar
të gjitha urdhërimet e tij që po të përcakton sot duke bërë atë që është e drejtë
në sytë e Zotit, Perëndisë tuaj”.

14
1 “Ju jeni bijtë e Zotit, Perëndisë tuaj; nuk do të bëni asnjë prerje dhe nuk do

të rruheni midis syve për një të vdekur; 2 sepse ti je një popull i shenjtë për
Zotin, Perëndinë tënd, dhe Zoti të ka zgjedhur për të qenë një popull i tij, një
thesar i veçantë ndër të gjithë popujt që janë mbi faqen e dheut. 3Nuk do të
hash asgjë të neveritshme. 4Këto janë kafshët që mund të hani: lopa, delja,
dhia, 5dreri, gazela, dhia e egër, stambeku, antilopa dhe kaprolli. 6Mund të
hani çdo kafshë që e ka thundrën të ndarë, dhe që përtypet midis kafshëve.
7Por nga ato që vetëm përtypen dhe që kanë vetëm thundrën të ndarë nuk do
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të hani devenë, lepurin dhe baldosën, që përtypen por nuk e kanë thundrën
të ndarë; për ju janë të papastra; 8 edhe derri, që e ka thundrën të ndarë por
nuk përtypet, është i papastër për ju. Nuk do të hani mishin e tyre dhe nuk
do të prekni trupat e tyre të vdekur. 9Ndër të gjitha kafshët që rrojnë në ujë,
mund të hani të gjitha ato që kanë pendë dhe luspa; 10 por nuk do të hani
asnjë nga ato që nuk kanë pendë dhe luspa; janë të papastra për ju. 11Mund
të hani çdo zog të pastër; 12 por nuk do të hani këto: shqiponjën, shqiponjën
e detit dhe fajkuan e detit, 13 qiftin, fajkuan dhe çdo lloj zhgabe, 14 çdo lloj
korbi, 15strucin, kukuvajkënmjekroshe, pulëbardhëndhe çdo lloj krahathatë,
16 bufin, ibisin, mjellmën, 17 pelikanin, martin peshkatarin, kormoranin,
18 lejlekun, çdo lloj gate, pupëzën dhe lakuriqin e natës. 19 Çdo insekt që
fluturon është i papastër për ju; nuk do ta hani. 20 Por mund të hani çdo zog
që është i pastër. 21Nuk do të hani asnjë kafshë që ka ngordhur në mënyrë
të natyrshme; mund t’ua jepni të huajve që janë brenda portave tuaja që t’i
hanë osemund t’ua shisni një të huaji, sepse ti je një popull që i je shenjtëruar
Zotit, Perëndisë tënd. Nukdo ta gatuash kecin bashkë në qumështin e nënes së
tij. 22Do të zotohesh të japësh të dhjetën e asaj që mbjell dhe që të prodhon
ara çdo vit. 23 Do të hash përpara Zotit, Perëndisë tënd, në vendin që ai ka
zgjedhur si vendbanim për emrin e tij, të dhjetën e grurit tënd, të mushtit
tënd, të vajit tënd, dhe pjelljen e parë të tufave të bagëtive të trasha dhe të
imta, në mënyrë që ti të mësosh të kesh gjithnjë frikë nga Zoti, Perëndia yt.
24 Por në rast se rruga është shumë e gjatë për ty dhe nuk mund t’i çosh deri
atje të dhjetat, sepse vendi që Zoti, Perëndia yt, ka caktuar për të vendosur
emrin e tij është shumë larg nga ty, kur Zoti, Perëndia yt, do të të ketë bekuar,
25 atëherë do t’i këmbesh ato me para dhe me paratë në dorë do të shkosh në
vendin që ka zgjedhur Zoti, Perëndia yt; 26 dhe do t’i përdorësh këto para për
të blerë të gjitha ato që dëshiron zemra jote: lopë, dele, verë, pije dehëse, ose
çfarëdo gjë që dëshiron zemra jote; dhe aty do të hash përpara Zotit, Perëndisë
tënd, dhe do të gëzohesh ti bashkëme familjen tënde. 27Përveç kësaj nuk do të
lesh pas dore Levitin, që banon brenda portave të tua, sepse ai nuk ka pjesë
as trashëgimime ty. 28Në fund të çdo tre viteve, do të vëshmënjanë të gjitha
të dhjetat e prodhimeve të tua të vitit të tretë, dhe do t’i vendosësh brenda
portave të tua; 29dhe Leviti, që nuk ka pjesë as trashëgimime ty, dhe i huaji,
jetimi dhe e veja që gjendenbrenda portave të tua, do të vinë, do të hanë dhe
do të ngopen, me qëllim që Zoti, Perëndia yt, të të bekojë në çdo punë që do të
të zërë dora”.

15
1 “Në mbarim të çdo shtatë viteve do të bësh faljen e borxheve. 2Dhe kjo

do të jetë forma e faljes: Çdo huadhënës do të falë atë që i ka dhënë hua të
afërmit të tij; nuk do të kërkojë kthimin e saj nga i afërmi dhe nga vëllai i tij,
sepse është shpallur falja e borxhevengaZoti. 3Mund ta kërkoshborxhinnga
i huaji; por do t’i falësh vëllait tënd atë që ai të kamarrë hua. 4Nuk do të ketë
asnjë nevojtar midis jush, sepse Zoti do të të bekojë me të madhe në vendin
që Zoti, Perëndia yt, po të jep si trashgimi, që ti ta zotërosh, 5 por vetëm me
kusht që ti t’i bindeshme zell zërit të Zotit, Perëndisë tënd, duke pasur kujdes
të zbatosh në praktikë të gjitha këtaurdhërimet, që sot të cakton. 6Sepse Zoti,
Perëndiayt, do të tëbekojë siç tëkapremtuar; atëherëdo t’u japëshhuashumë
kombeve, por ti nuk do të kërkoshhua; do të sundoshmbi shumë kombe, por
atonukdo të sundojnëmbi ty. 7Nërast sekendonjëvëllanevojtarmidis jush,
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midis ndonjë prej qyteteve që Zoti, Perëndia yt, po të jep, nuk do të fortësosh
zemrën dhe nuk do të mbyllësh dorën para vëllait tënd nevojtar; 8 por do t’i
hapëshme zemërgjerësi dorën tënde dhe do t’i japësh hua aq sa i nevojitet për
të përballuar nevojat që ka. 9 Ki kujdes që të mos ketë asnjë mendim të keq
në zemrën tënde, i cili të të bëjë të thuash: “Viti i shtatë, viti i familjes, është
afër”, dhe ta shikosh me sy të keq vëllanë tënd nevojtar dhe të mos i japësh
asgjë; ai do të bërtiste kundër teje para Zotit dhe ti do të mëkatoje. 10 Jepi me
bujari dhe zemra jote tëmos trishtohet kur i jep, sepse pikërishtpër këtë Zoti,
Perëndia yt, do të të bekojë në çdo punë tënden dhe në çdo gjë që do të të zërë
dora. 11Sepse nevojtarëtnuk do tëmungojnë kurrë në vend, prandaj unë po
të jap këtë urdhërim tënd dhe të them: “Hapja me bujari dorën tënde vëllait
tënd, të varfërit tënd dhe nevojtarit në vendin tuaj”. 12Në rast se një vëlla apo
njëmotër hebre shitet te ti, do të të shërbejë gjashtë vjet; por vitin e shtatë do
ta lësh të ikë i lirë. 13Dhe kur do ta lësh të ikë i lirë, nuk do ta lësh të shkojë
duarbosh; 14do t’i japësh bujarisht dhurata nga kopeja jote, nga lëmi dhe nga
hambari yt; do ta bësh pjestar të bekimeve me të cilat Zoti, Perëndia yt, të ka
mbushur; 15dhe nuk do të harrosh se ke qenë skllav në vendin e Egjiptit dhe
se Zoti, Perëndia yt, të ka liruar; prandaj sot të urdhëroj këtë. 16Por në rast se
ai të thotë: “Nuk dua të largohemprej teje”, sepse të do ty dhe shtëpinë tënde,
sepse ka mbarësi bashkë me ty, 17 atëherë do të marrësh një fëndyell, do t’i
shposh veshin kundër portës dhe ai do të jetë skllavi yt për gjithnjë. Po ashtu
do të veproshme skllaven tënde. 18Nuk duhet të të duket e vështirë ta nisësh
të lirë, sepse të ka shërbyer gjashtë vjet me gjysmën e pagës së një argati; dhe
Zoti, Perëndia yt, do të bekojë të gjitha veprimet e tua. 19 Do t’i shenjtërosh
Zotit, Perëndisë tënd, tërë pjelljet e para meshkuj të bagëtive të tua të trasha
dhe të imta. Nuk do të bësh asnjë punë me pjelljen e parë të lopës sate dhe
nuk do të qethësh pjelljen e parë të deles sate. 20 Do t’i hash çdo vit, ti dhe
familja jote, përparaZotit, Perëndisë tënd,nëvendinqëZoti kazgjedhur. 21Por
në qoftë se kafsha ka ndonjë të metë, në rast se është e çalë, e verbër, apo ka
ndonjë të metë tjetër të rëndë, nuk do t’ia flijosh Zotit, Perëndisë tënd; 22do ta
hash brenda portave të tua; të papastrin dhe të pastrinmund ta hanë njëlloj
sikur të ishte një gazelë apo një dre. 23 Por nuk do të hash gjakun e tyre; do
ta derdhësh në tokë si uji”.

16
1 “Respekto muajin e Abibit dhe kremto Pashkën për nder të Zotit,

Perëndisë tënd, sepse nëmuajin e Abibit Zoti, Perëndia yt, të nxori nga Egjipti,
gjatë natës. 2 Do t’i bësh fli, pra, Pashkën e Zotit, Perëndisë tënd, me bagëti
të trasha dhe të imta, në vendin që Zoti ka zgjedhur për të ruajtur emrin e
tij. 3 Dhe nuk do të hash bashkë me të bukë të mbrujtur; shtatë ditë do të
hash bukë të ndorme (sepse dole me nxitim nga vendi i Egjiptit), me qëllim
që ta kujtosh ditën që dole nga Egjipti tërë ditët e jetës sate. 4Nuk do të shihet
maja pranë teje, brenda tërë kufijve të tua, për shtatë ditëme radhë; dhe nuk
do të mbetet asgjë nga mishi që flijove mbrëmjen e ditës së parë për gjithë
natën deri në mëngjes. 5Nuk do të mund ta flijosh Pashkën në çfarëdo qyteti
që Zoti, Perëndia yt, të jep, 6por do ta flijosh Pashkën vetëmnë vendin që Zoti,
Perëndia yt, ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij; do ta flijosh në mbrëmje,
në perëndim të diellit, në orën që dole nga Egjipti. 7Do ta pjekësh viktimën
dhe do ta hash në vendin që Zoti, Perëndia yt, ka zgjedhur; dhe nëmëngjes do
të largohesh dhe do të kthehesh në çadrat e tua. 8Gjashtë ditëme radhë do të
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hash bukë të ndorme; dhe ditën e shtatë do të mbahet një asamble solemne
për nder të Zotit, Perëndisë tënd; ti nuk do të bësh gjatë kësaj dite asnjë punë.
9Do të numërosh shtatë javë; fillo të numërosh shtatë javë nga koha që fillon
të korrësh grurin; 10 pastaj do ta kremtosh festën e Javëve për nder të Zotit,
Perëndisë tënd, duke bërë ofertat e tua vullnetare dhe kjo në masën që Zoti,
Perëndia yt, të bekon. 11Dhe do të gëzosh përpara Zotit, Perëndisë tënd, ti, biri
yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtorja jote, Leviti që ndodhet brenda
portave të tua, dhe i huaji, jetimi dhe e veja që ndodhen në mes teje, në
vendin që Zoti, Perëndia yt, ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. 12 Do të
kujtoshqëkeqenë skllavnëEgjipt dhedo tëkujdesesh t’i zbatoshnëpraktikë
këto statute. 13Do të kremtosh festën eKasolleve shtatë ditëme radhë,mbasi
të keshmbledhur prodhimin e lëmit dhe të fushës sate; 14dhe do të gëzohesh
në festën tënde, ti, biri yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtorja jote, dhe
Leviti, i huaji, jetimi dhe e veja që ndodhen brenda portave të tua. 15 Do
të kremtosh një festë për shtatë ditë me radhë për nder të Zotit, Perëndisë
tënd, në vendin që Zoti ka zgjedhur, sepse Zoti, Perëndia yt, do të bekojë të
gjitha të korrat e tua dhe tërë punën e duarve të tua, dhe ti do të jesh shumë
i kënaqur. 16 Tri herë në vit çdo mashkull i yt do t’i paraqitet Zotit, Perëndisë
tënd, në vendin që ai ka zgjedhur, në festën e bukëve në festën të ndorme,
në festën të Javëve dhe të Kasolleve; asnjeri prej tyre nuk do të paraqitet
para Zotit duarbosh. 17 Por secili do të japë nga pjesa e tij simbas bekimit
që Zoti, Perëndia yt, të ka dhënë. 18Do të caktosh gjykatës dhe zyrtarë brenda
portave të tua për çdofis tëndin, në të gjitha qytetet që Zoti, Perëndia yt, të jep;
dhe ata do ta gjykojnë popullin me vendime të drejta. 19Nuk do ta prishësh
drejtësinë, nuk do të tregohesh i anshëm dhe nuk do të pranosh dhurata,
sepse dhurata i verbon sytë e njerëzve të urtë dhe korrupton fjalët e njerëzve
të drejtë. 20Do të zbatosh plotësishtdrejtësinë,nëmënyrë që ti të jetosh dhe të
zotërosh vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep. 21Nukdo të ngresh për ty asnjë
Asherah, me asnjë lloj druri pranë altarit që do t’i ndërtosh Zotit, Perëndisë
tënd; 22 dhe nuk do të ngresh asnjë shtyllë të shenjtë, që Zoti, Perëndia yt,
urren”.

17
1 “Nuk do t’i flijosh Zotit, Perëndisë tënd, ka, dele ose dhi që kanë ndonjë

të metë ose gjymtim, sepse kjo do t’ishte një gjë e neveritshme për Zotin,
Perëndinë tënd. 2 Në rast se gjendet midis teje, në një nga qytetet që Zoti,
Perëndiayt, po të jep, njëburrëaponjë gruaqëbënatëqëështëekeqepër sytë
e Zotit, Perëndisë tënd,duke shkelur besëlidhjen e tij, 3dheqë shkon t’u shërbej
perëndive të tjera dhe bie përmbys para tyre, para diellit, hënës apo tërë
ushtrisë qiellore, gjë që unë nuk të kam urdhëruar, 4dhe që të është referuar
dhe që ke dëgjuar të flitet për të, atëherë hetoje me kujdes; dhe në qoftë se
është e vërtetë dhe e sigurtë se ky akt i neveritshëm është kryer në Izrael, 5do
ta çosh në portat e qytetit tënd atë burrë ose grua që ka kryer këtë veprim të
keq, dhe do ta vrasësh me gurë atë burrë ose atë grua; dhe kështu ata do të
vdesin 6Ai që duhet të vdesë do të dënohetmevdekjemedeponimin e dy apo
tri dëshmitarëve, por nuk do të dënohetmevdekje askushmedeponimin e një
dëshmitari të vetëm. 7 Dora e dëshmitarëve do të jetë e para që do të ngrihet
kundër tij për t’i shkaktuar vdekjen; pastaj do të ngrihet dora e të gjithë
popullit; kështu do të çrrënjosësh të keqen nga gjiri yt. 8Në rast se të paraqitet
një rast shumë i vështirë për t’u gjykuar, midis vrasësve, midis një padie e
tjetrës,midis një plagosjeje e tjetrës, grindje brenda portave të shtëpisë sate,
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atëherë do të 9dhedo të takoheshmepriftërinjtë levitikë dheme gjykatësitnë
funksion në atë kohë dhe do të këshilloheshme ta; atëherë ata do të shpallin
vendimin e gjyqit; 10dhe ti do t’i përmbahesh vendimit që ata të kanë treguar
në vendin ku Zoti ka zgjedhur dhe do të kujdesesh të bësh të gjitha ato që
të kanë mësuar. 11Do t’i përmbahesh ligjit që të kanë mësuar dhe vendimit që
të kanë deklaruar; nuk do të shmangesh nga vendimi që të kanë treguar as
djathtas, as majtas. 12 Por njeriu që do të veprojë me mendjemadhësi dhe
nuk do ta dëgjojë priftin që ndodhet aty për t’i shërbyer Zotit, Perëndisë tënd,
ose gjykatësit, ky njeri ka për të vdekur; kështu do të shkulësh të keqen nga
Izraeli; 13 tërë populli do të mësojë kësisoj atë që ndodhi, do të ketë frikë dhe
nuk do të veprojë me mendjemadhësi. 14Kur do të hysh në vendin që Zoti,
Perëndia yt, po të jep dhe do ta shtiesh në dorë dhe do të banosh atje, në rast
se do të thuash: “Dua të caktoj mbi mua një mbret ashtu si tërë kombet që
më rrethojnë”, 15do të caktosh mbi ty mbretin që Zoti, Perëndia yt, ka për të
zgjedhur. Do të caktosh mbi ty një mbret të zgjedhur midis vëllezërve të tu;
nuk mund të caktosh mbi ty një të huaj që të mos jetë vëllai yt. 16Por ai nuk
duhet të ketë një numër të madh kuajsh, as ta kthejë popullin në Egjipt për
të shtënë në dorë një numër të madh kuajsh, sepse Zoti ju ka thënë: “Nuk do
të ktheheni më në atë rrugë”. 17Nuk duhet të ketë një numër të madh grash,
me qëllim që zemra e tij të mos shthuret; dhe nuk duhet të grumbullojë për
vete një sasi tëmadhe argjendi dhe ari. 18Përveç kësaj, kur të uletmbi fronin
e mbretërisë së tij, do të shkruajë për veten e tij në një libër një kopje të këtij
ligji, simbas kopjes së priftërinjve levitikë. 19 Do ta mbajë pranë vetes këtë
libër dhe do ta lexojë çdo ditë të jetës së tij, që tëmësojë të ketë frikë nga Zoti,
Perëndia i tij, dhe të zbatojë në praktikë të gjitha fjalët e këtij ligji dhe të këtyre
statuteve, 20me qëllim që zemra e tij të mos ngrihet mbi vëllezërit e tij dhe të
mos shmanget nga ky urdhërim as djathtas, as majtas, dhe të zgjasë kështu
ditët embretërimit të tij, ai vetë dhe bijtë e tij, në mes të Izraelit”.

18
1 “Tërë priftërinjtë levitë, tërë fisi i Levit, nuk do të kenë pjesë as trashëgimi

në Izrael; do të jetojnë me flijimet e bëra me zjarr për Zotin, trashëgimi e
tij. 2 Nuk do të kenë asnjë trashëgimi nga vëllezërit e tyre; sepse Zoti është
trashëgimia e tyre, ashtu siç ua ka thënë. 3Kjo është ajo që i detyrohet priftit
populli, ata që ofrojnë një flijim, qoftë një lopë, një dele apo një dhi; ata do
t’i japin priftit shpatullat, nofullat dhe plëndësin. 4 Do t’i japësh prodhimin
e parë të grurit tënd, të mushtit tënd dhe të vajit tënd, si dhe qethjen e parë
të dhenve të tua; 5 sepse Zoti, Perëndia yt, e ka zgjedhur midis gjithë fiseve
të tu për të kryer shërbimin në emër të Zotit, atë vetë dhe bijtë e tij për
gjithnjë 6 Por në rast se një Levit, që ka ardhur nga një prej qyteteve të tua
të të gjithë Izraelit, ku ai banonte, vjen me gjithë dëshirën e zemrës së tij
në vendin e zgjedhur nga Zoti, 7 atëherë ai do të mund të shërbejë në emër
të Zotit, Perëndisë së tij, ashtu si gjithë vëllezërit e tij Levitë që ndodhen aty
përpara Zotit. 8 Ata do të marrin për mbajtjen e tyre pjesë të barabarta,
përveç parave nga shitja e pasurisë së tyre. 9 Kur do të hysh në vendin
që Zoti, Perëndia yt, po të jep, nuk do të mësosh të shkosh pas veprave të
neveritshme të këtyre kombeve. 10 Të mos gjendet midis teje ndonjë që e
kalon birin ose bijën e vet nëpër zjarr, as ndonjë që praktikon shortarinë,
bënparashikime, interpreton shenjat dhemerretmemagji, 11as ai që përdor
yshtje, as mediume që konsultojnë frymat, as magjistarë, as ai që ndjell të
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vdekurit, 12 sepse të gjithë ata që merren me këtë punë neveriten nga Zoti;
dhe për shkak të kësaj neverie, Zoti është duke i përzënë para teje. 13Ti do të
jesh i përkryer para Zotit, Perëndisë tënd; 14 sepse kombet, që ti do të dëbosh, i
kanë dëgjuar shortarët dhe magjistarët; kurse ty, Zoti, Perëndia yt, nuk të ka
lejuar të veprosh kështu. 15 Zoti, Perëndia yt, do të krijojë për ty një profet si
unë nëmes teje dhe vëllezërve të tu; atë keni për ta dëgjuar, 16në bazë të gjithë
atyre gjërave që i kërkove Zotin, Perëndinë tënd, në Horeb, ditën e asamblesë,
kur the: “Të mos dëgjoj më zërin e Zotit, Perëndisë tim, dhe të mos shoh më
këtë zjarr të madh, që unë të mos vdes”. 17Dhe Zoti më tha: “Atë që thanë,
ështëmirë; 18unëdo të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre dhe
do të vë në gojën e tij fjalët emia, dhe ai do t’u thotë atyre të gjitha ato që unë
do t’i urdhëroj. 19Dhe do të ndodhë që në se dikush nuk i dëgjon fjalët e mia
që ai thotë në emrin tim, unë do t’i kërkoj llogari. 20Por profeti që pretendon
të thotë në emrin tim një gjë për të cilën unë e kam urdhëruar ta thotë ose
që flet në emër të perëndive të tjera, ai profet do të vritet”. 21 Dhe në se ti
thua në zemrën tënde: “Si do të bëjmë për të dalluar fjalën që Zoti nuk ka
thënë?”. 22 Kur profeti flet në emër të Zotit dhe kjo gjë nuk ndodh dhe nuk
realizohet, kemi të bëjmëme një gjë që Zoti nuk e ka thënë; e ka thënë profeti
memendjemadhësi;mos ki frikë prej tij”.

19
1 “Kur Zoti, Perëndia yt, të ketë shfarosur kombet e vendeve që të jep dhe

ti t’i kesh dëbuar dhe të banosh në qytetet dhe shtëpitë e tyre, 2 do të veçosh
tri qytete, në mes të vendit, që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi. 3 Do
të përgatisësh rrugë dhe do ta ndash në tri pjesë vendin që Zoti, Perëndia
yt, të jep si trashëgimi, me qëllim që çdo vrasës të mund të strehohet në të.
4Dhe ky është rregulli për vrasësin që strehohet aty, që të shpëtojë jetën e tij:
kushdo që ka vrarë të afërmin e tij pa dashje, pa e urryer më parë. 5Kështu,
kur dikush shkon me shokun e tij në pyll për të prerë dru dhe, ndërsa i
bie një druri me sëpatë, sëpata del nga bishti dhe godet shokun që pastaj
vdes, ai person do të strehohet në një nga këto qytete dhe do ta shpëtojë
jetën; 6 sepse hakmarrësi i gjakut, ndërsa zemërimi i vlon në zemër, të mos
e ndjekë vrasësin dhe ta arrijë, kur rruga është shumë e gjatë, dhe ta vrasë
edhe pse nuk e meriton vdekjen, sepse në të kaluarën nuk e kishte urryer
shokun e tij. 7 Prandaj të urdhëroj në këtë mënyrë: “Veço tri qytete”. 8 Në
rast se më pas Zoti, Perëndia yt, zgjeron kufijtë e tu, ashtu si u është betuar
etërve të tu dhe ta jep tërë vendin që u kishte premtuar t’ua jepte etërve të
tu, 9 në rast se ti respekton këto urdhra që unë të jap sot, duke e dashur
Zotin, Perëndinë tënd, dhe duke ecur gjithnjë në rrugët e tij, atëherë do t’u
shtosh tri qytete të tjera tri të parave, 10me qëllim që të mos derdhet gjak
i pafajshëm në mes të vendit që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi dhe ti
të mos bëhesh fajtor për vrasje. 11 Por në rast se një njeri urren të afërmin
e tij, i zë pritë, e sulmon dhe e plagos për vdekje, dhe pastaj strehohet në
një nga këto qytete, 12pleqtë e qytetit të tij do të dërgojnë ta marrin që andej
dhe do t’ia dorëzojnë hakmarrësit të gjakut që të vritet. 13 Syri yt nuk do
të ketë mëshirë për të, por do t’i heqësh Izraelit fajin që ka derdhur gjak të
pafajshëm, dhe kështu do të kesh mbarësi. 14Nuk do të lëvizësh kufijtë e të
afërmit tënd, të vendosura nga pasardhësit në trashëgiminë që do të gëzosh
në vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep në zotërim. 15Një dëshmitar i vetëm nuk
mjafton për të akuzuar dikë për çfarëdo krimi apo mëkati të kryer; fakti do
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të përcaktohet me deponimin e dy ose tre dëshmitarëve. 16Në rast se kundër
dikujt ngrihet një dëshmitar i rremë dhe e akuzon për një krim, 17 atëherë
dy njerëzitmidis të cilëve zhvillohet mosmarrëveshja do të paraqiten përpara
Zotit, përpara priftërinjve dhe gjykatësve në funksion ato ditë. 18 Gjykatësi
do ta hetojë me kujdes çështjen; dhe në rast se del që ai dëshmitar është një
dëshmitar i rremë, që ka deponuar gënjeshtra kundër vëllait, 19 atëherë do t’i
bëni atij atë që kishte ndërmënd t’i bënte vëllait të tij. Kështu do ta shkulni të
keqen nga mesi juaj. 20 Të tjerët do ta mësojnë dhe do të trëmben, dhe qysh
atëherë nuk do të kryhet më në mes tuaj një veprim aq i keq. 21 Syri yt nuk
do të ketëmëshirë, por do t’i përmbahet rregullit jetë për jetë, sy për sy, dhëmb
për dhëmb, dorë për dorë, këmbë për këmbë”.

20
1 “Kur të shkosh në luftë kundër armiqve të tu dhe të shikosh kuaj, qerre

dhe njerëz në një numër më të madh se ato që ke ti, mos ki frikë prej tyre,
sepse Zoti, Perëndia yt, që të bëri të ngjitesh nga vendi i Egjiptit, është me ty.
2Kështu, në çastin kur do të jeni duke filluar betejën, prifti do të dalë përpara
dhe do t’i flasë popullit 3dhe do t’i thotë: “Dëgjo, Izrael! Sot jeni gatitur për t’u
ndeshurmearmiqtë tuaj; zemra juaj tëmos ju ligështohet;moskini frikë,mos
e humbni dhemos u trembni para tyre, 4 sepse Zoti, Perëndia juaj, është ai që
ecën me ju për të luftuar për ju kundër armiqve tuaj dhe për t’ju shpëtuar”.
5 Pastaj oficerët do t’i flasin popullit, duke thënë: “A ka njeri që ka ndërtuar
një shtëpi të re dhe ende nuk e ka përuruar? Le të shkojë dhe të kthehet në
shtëpinë e tij, që të mos vdesë gjatë betejës dhe një tjetër të përurojë shtëpinë
e tij. 6 A ka njeri të ketë mbjellë një vresht dhe të mos ketë shijuar akoma
frutet e tij? Le të shkojë e të kthehet në shtëpi të tij, që të mos vdesë gjatë
betejës dhe një tjetër të gëzojë frytet e tij. 7A ka njeri që është fejuar me një
femër dhe nuk e ka marrë akoma me vete? Le të shkojë dhe të kthehet në
shtëpi të tij, që të mos vdesë në betejë dhe një tjetër ta marrë atë”. 8 Pastaj
oficerët do t’i flasin akoma popullit, duke i thënë: “A ka ndonjë që ka frikë
dhe të cilit i mungon guximi? Le të shkojë dhe të kthehet në shtëpi të tij, që
guximi i vëllezërve të tij të mos mehet ashtu si i ndodhi atij”. 9 Kur oficerët
të kenëmbaruar së foluri popullit, do të caktojnë komandantët e trupave të
popullit. 10 Kur t’i afrohesh një qyteti për ta sulmuar, do t’i ofrosh së pari
paqen. 11Nëqoftë se pranon ofertën tënde të paqes dhe t’i hap dyert e tij, tërë
populli që ndodhet aty ka për të paguar haraçin dhe do të të shërbejë. 12 Por
në rast se nuk do të bëjë paqe me ty dhe kërkon luftë kundër teje, atëherë ti
do ta rrethosh. 13Kur më vonë Zoti, Perëndia yt, do të ta japë në dorë, do të
vrasësh me shpatë tërë meshkujt e tij; 14 por gratë, fëmijët, bagëtinë dhe të
gjitha ato që ndodhen në qytetet, tërë prenë e tij, do t’i marrësh si plaçkën
tënde; dhe do të hash plaçkën e armiqve të tu që Zoti, Perëndia yt, të ka dhënë.
15Kështu do të veprosh në të gjitha qytetet që janë shumë larg nga ti dhe që
nuk janë qytete të këtyre kombeve. 16 Por nga qytetet e këtyre popujve që
Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi, nuk ke për të lënë asgjë që merr frymë;
17 por do të vendosësh shfarosjen e plotë të tyre, domethënë të Hitejve, të
Amorejve, të Kananejve, të Perezejve, të Hivejve dhe të Jebusejve, ashtu si të
ka urdhëruar Zoti, Perëndia yt, 18meqëllim që ata tëmos jumësojnë të imitoni
tërë ndyrësirat që bëjnë për perënditë e tyre, dhe ju të mos mëkatoni kundër
Zotit, Perëndisë tuaj. 19Kur të rrethosh një qytet për një kohë të gjatë, duke
luftuar kundër tij, për ta shtënë në dorë, nuk do të shkatërrosh drurët frutorë
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me goditje të sëpatës, do të hash frutat e tyre dhe nuk do t’i rrëzosh; sepse
vallë druri i fushës a është njeri që ti ta përdorësh në rrethimin? 20Pormund
të shkatërrosh dhe të rrëzosh gjithë drurët që ti e di që nuk janë frutorë, për
të ndërtuar vepra rrethimi kundër qytetit që të lufton, deri sa ai të bjerë”.

21
1 “Në rast se në vendin që Zoti, Perëndia yt, është duke të dhënë, gjindet

një i vrarë, i shtrirë në një fushë, dhe nuk dihet se kush e ka vrarë, 2 pleqtë
dhe gjykatësit e tu do të dalin dhe do të masin largësinë midis të vrarit dhe
qyteteve që ndodhen rreth e rrotull. 3Pastaj pleqtë e qytetitmë të afërtme të
vrarin do tëmarrin njëmëshqerrë që nuk ka punuar akoma dhe as nuk është
mbrehur. 4 Pleqtë e atij qyteti do ta zbresin mëshqerrën pranë një rrjedhe
uji, në një vend as të lëruar as të mbjellë, dhe aty afër rrjedhës së ujit do t’ia
thyejnë qafënmëshqerrës. 5Pastaj do të afrohenpriftërinjtë,bij të Levit, sepse
Zoti, Perëndia yt, i ka zgjedhur për të shërbyer dhe për të dhënë bekimin në
emër të Zotit, dhe fjala e tyre duhet të zgjidhë çdo mosmarrëveshje dhe çdo
dëmtim trupor. 6Atëherë tërë pleqtë e qytetit, që është më afërme të vrarin,
do të lajnë duart mbi mëshqerrën së cilës i është thyer qafa pranë rrjedhës së
ujit; 7 dhe, duke marrë fjalën, do të thonë: “Duart tona nuk e kanë derdhur
këtë gjak, as sytë tona s’e kanë parë. 8O Zot, fale popullin tënd Izrael që ti
ke çliruar, dhe mos i ngarko fajin e gjakut të pafajshëm popullit tënd Izrael”.
Dhe ai gjak do t’u falet atyre. 9 Kështu ti do të heqësh nga vetja jote fajin e
gjakut të pafajshëm, duke bërë atë që është e drejtë në sytë e Zotit. 10Kur të
shkosh në luftë kundër armiqve të tu dhe Zoti, Perëndia yt, të t’i japë në dorë
dhe ti t’i zësh robër, 11në rast se sheh midis robërve një grua të pashme dhe
të pëlqen aq sa të duash ta bësh bashkëshorten tënde, 12do ta çosh në shtëpinë
tënde,dheajodo të rruajë kokëndhedo tëpresë thonjtë, 13do tëheqë rrobat e
robinjës,do të banojë në shtëpinë tëndedhedo tëmbajë zi njëmuaj të tërëpër
të atin dhe për të ëmën, pastaj ti do të hysh te ajo dhe do të jesh bashkëshorti i
saj dhe ajo do të jetë bashkëshortja jote. 14Në qoftë se më vonë nuk të pëlqen
më, do ta lësh të shkojë ku të dojë, por nuk mund ta shesësh për para as ta
trajtosh si skllave, sepse ti e ke poshtëruar. 15 Në qoftë se një burrë ka dy
gra, dhe njerën e dashuron dhe tjetrën e urren, dhe si e dashuruara ashtu
dhe ajo e urryera i kanë lindur fëmijë, në rast se i parëlinduri është fëmija e
gruas së urryer, 16ditën që u lë me testament pasurinë që zotëron bijve, nuk
mund t’i shënojë të drejtën e paralindjes djalit të gruas që dashuron duke e
preferuar nga djali i gruas që urren që është i parëlinduri; 17 por do të njohë
si të parëlindur djalin e gruas së urryer, duke i dhënë një pjesë të dyfishtë të
të gjitha atyre që zotëron; sepse ai është prodhimi i parë i fuqisë së tij dhe atij
i përket e drejta e paralindjes. 18Në qoftë se një burrë ka një fëmijë kokëfortë
dhe rebel që nuk i bindet as zërit të babait, as atij të nënës dhe me gjithëse e
kanë ndëshkuar, nuk u bindet atyre, 19 i ati dhe e ëma do ta marrin dhe do ta
çojnë te pleqtë e qytetit të tij, në portën e vendit ku banon, 20dhe do t’u thonë
pleqve të qytetit: “Kybiri ynë është kokëfortëdhe rebel; nukdo t’i bindet zërit
tonë; është grykës dhe pijanec”. 21 Atëherë tërë banorët e qytetit të tij do ta
vrasinmegurëdheai kapër të vdekur; kështudo të shrrënjosësh të keqennga
mesi yt, tërë Izraeli do ta mësojë dhe do të ketë frikë. 22Në rast se dikush ka
kryer një krim që meriton vdekjen dhe ka pësuar vdekjen, dhe ti e ke varur
në një dru, 23 kufoma e tij nuk do të rrijë tërë natën mbi pemën, por do ta
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varrosësh po atë ditë; sepse ai që rri varur është imallkuar nga Perëndia, dhe
ti nuk do ta ndotësh tokën që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi”.

22
1“Nëqoftë se shikonkaunosedelenevëllait tëndqëekanëhumbur rrugën,

ti nukdo tëbësh sikurnuk ikeparë,pordo tamarrëshpërsipër t’ia çoshpërsëri
vëllait tënd. 2Dhenë qoftë se vëllai yt nuk banon afër teje dhe ti nuk e njeh, do
taçoshkafshënnështëpinë tëndederi saytvëlla tëfillojë takërkojë;dheatëherë
do t’ia kthesh. 3Në të njëjtënmënyrë do të veprosh me gomarin, rrobat dhe
çfarëdo send tjetër që yt vëlla ka humbur dhe ti ke gjetur; ti nuk do të bësh
sikur nuk i ke parë. 4Në qoftë se ti shikon gomarin e vëllait tënd apo kaun
e tij të rrëzuar gjatë rrugës, ti nuk do të bësh sikur nuk i ke parë, por do të
ndihmosh tët vëlla për t’i ngritur. 5 Gruaja nuk do të veshë rroba burrash,
as burri nuk ka për të veshur rroba grash, sepse kushdo që bën gjëra të tilla
neveritet nga Zoti, Perëndia yt. 6Në rast se rrugës të rastis të gjesh mbi një
dru ose për tokë një fole zogume gjithë të vegjëlit oseme vezët dhe nënën që
ngroh të vegjëlit apo vezët, nuk ke për të marrë nënën me të vegjëlit; 7 do të
lesh nënën të ikë dhe do të marrësh për vete të vegjëlit, që ti të kesh mbarësi
dhe të zgjatësh ditët e tua. 8Kur të ndërtosh një shtëpi të re do të ngresh një
parapet rreth çatisë së saj për tëmos tërhequrnjë faj gjakumbi shtëpinë tënde,
në rast se dikush rrëzohet nga çatia. 9Nuk do të mbjellësh në vreshtin tënd
farëra të llojeve të ndryshme, me qëllim që prodhimi i asaj që kembjellë dhe
rentaevreshtit tëmospreken. 10Nukdo tëpunoshnjëkohësishtmenjëkadhe
një gomar. 11Nuk do të veshësh rroba të bëramenjë stof të përzierë leshi dhe
liri. 12Nuk do të vësh theka në katër cepat e mantelit me të cilin mbulohesh.
13Në qoftë se një burrë martohet me një grua, hyn tek ajo dhe pastaj fillon
ta urrejë, 14 dhe e padit për gjëra të turpshme dhe i nxjerr një nam të keq,
duke thënë: “Mora këtë grua, por kur iu afrova nuk gjeta tek ajo shenjat e
virgjërisë”, 15babai dhe nëna e së resë do të marrin shenjat e virgjërisë së saj
dhe do t’ua tregojnë pleqve të qytetit, te porta; 16 dhe babai i së resë do t’u
thotë pleqve: “Unë ia dhashë time bijë për grua këtij burri, por ai filloi ta
urrejë, 17dhe tani e akuzon për gjëra të turpshme, duke thënë: Nuk gjeta tek
jote bijë shenjat e virgjërisë; por këto janë shenjat e virgjërisë të bijës sime”.
Dhe do të shpalosin çarçafin përpara pleqve të qytetit. 18Atëherë pleqtë e atij
qyteti do të marrin bashkëshortin dhe do ta dënojnë me rrahje; 19 dhe duke
qenë se i ka hapur një nam të keq një virgjëreshe të Izraelit, do t’i vënë një
gjobë prej njëqind siklash argjendi, që do t’ia japin të atit të së resë; kështu ajo
do të mbetet bashkëshorte e tij dhe ai nuk do të mund ta përzërë deri sa të
rrojë. 20Por në qoftë se vërtetohet fakti dhe tek e reja nuk janë gjetur shenjat
e virgjërisë, 21 atëherë do ta nxjerrin të renë te pragu i shtëpisë së babait të
saj dhe njerëzit e qytetit të saj do ta vrasinme gurë, dhe ajo ka për të vdekur,
sepsekakryernjë vepër të turpshmenë Izrael, dukeubërëkurvënë shtëpinë
e atit të saj. Kështudo të shkulësh të keqennga gjiri juaj 22Në rast se një burrë
gjendet në shtrat me një grua të martuar, do të vriten që të dy, si burri që ka
rënë me gruan dhe gruaja. Kështu do të shkulësh të keqen nga gjiri i Izraelit.
23Kur një vajzë e virgjër është e fejuar, dhe një burrë e gjen në qytet dhe bie
në shtratme të, 24që të dy do t’i çoninë portën e atij qyteti dhe do t’i vritnime
gurë, dhe ata do të vdesin: vajza sepse, ndonëse ishte në qytet, nuk bërtiti,
dhe burri sepse ka çnderuar gruan e të afërmit të tij. Kështu do ta shkulësh të
keqen nga gjiri yt. 25 Por në rast se burri gjen një vajzë të fejuar, në arë, e
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dhunon dhe shtrihet me të, atëherë do të vritet vetëm burri që është shtrirë
me të; 26 por nuk do t’i bësh asgjë vajzës; kjo nuk ka asnjë mëkat që meriton
vdekjen, sepse ky rast është si ai kur një njeri ngrihet kundër të afërmit të tij
dhe e vret; 27në fakt ai e gjeti në arë; vajza e fejuar ka bërtitur, por nuk kishte
njeri që ta shpëtonte. 28Në rast se një burrë gjen një vajzë të virgjër që nuk
është e fejuar, emerr dhebie në shtratme të, dhe kapennëflagrancë, 29burri
që është shtrirëme të do t’i japë atit të vajzëspesëdhjetë sikla argjendi dhe ajo
do të bëhet bashkëshortja e tij, sepse e ka çnderuar dhe nukmund ta përzërë sa
të jetë gjallë. 30 Asnjeri nuk ka për të marrë gruan e atit të tij, as ka për të
ngritur skajin e mbulesës së atit të tij”.

23
1 “Ai që është tredhur me anë të shtypjes apo të gjymtimit, nuk ka për të

hyrë në asamblenë e Zotit. 2Një kopil nuk do të hyjë në asamblenë e Zotit;
asnjë nga pasardhësit e tij, qoftë edhe ata të brezit të dhjetë, s’ka për të hyrë
në asamblenë e Zotit. 3Amoniti dheMoabiti nuk do të hyjnë në asamblenë e
Zotit, asnjë nga pasardhësit e tyre, as edhe në brezin e dhjetë, nuk kanë për
të hyrë kurrë në asamblenë e Zotit, 4 sepse nuk ju pritën në rrugë me bukë
dhemeujë kur dolëtnga Egjipti dhe sepse rekrutuan kundër jush Balaamin,
birin e Beorit nga Pethori i Mesopotamisë, për t’ju mallkuar. 5 Megjithatë
Zoti, Perëndiayt, nukdeshi tëdëgjojëBalaamin; porZoti, Perëndiayt, endërroi
për ty mallkimin në bekim, sepse Zoti, Perëndia yt, të do. 6Nuk do t’u kërkosh
kurrë as paqen, as begatinë e tyre deri sa të jetosh. 7 Nuk do të urresh
Idumeon, sepse ai është vëllai yt; nuk do të urresh Egjiptasin, sepse ti ishe
i huaj në vendin e tij, 8 bijtë që do t’u lindin atyre, në brezin e tretë, do të
mund të hyjnë në asamblenë e Zotit. 9 Kur të dalësh me ushtrinë kundër
armiqve të tu, ruhu nga çdo gjë e keqe. 10Në rast se dikush nëmes teje është
i papastër nga një ngjarje e natës, ka për të dalë nga kampi dhe nuk do të
kthehet më; 11 në mbrëmje do të lahet me ujë dhe pas perëndimit të diellit
do të mund të kthehet në kamp. 12Do të kesh edhe një vend jashtë kampit,
dhe do të shkosh atje për nevojat e tua; 13dhemidis veglave të tua do të kesh
edhenjë kunj dhe kur të shkoshpër t’umbledhur kruspull përjashta,me të do
të gërmosh një gropë dhe pastaj do të mbulosh jashtëqitjet e tua. 14Me qenë
se Zoti, Perëndia yt, ecënnëmes të kampit tënd që të të bëjë të lirë dhe që të të
japë në dorë armiqtë e tu; prandaj kampi yt do të jetë i shenjtë që Zoti tëmos
shohë në gjirin tënd asnjë paturpësi dhe të largohet prej teje. 15 Nuk do t’i
dorëzosh pronarit të tij skllavin që i ka ikur për t’u strehuar pranë teje. 16Ai
do të banojëme ty, nëmes jush, në vendin që ka zgjedhur, në atë qytetin tënd
që do t’i duket më i mirë; dhe nuk do ta ngacmosh. 17Nuk do të ketë asnjë
grua që të merret me kurvëri midis bijave të Izraelit, nuk do të ketë asnjë
burrë që të merret me kurvëri midis bijve të Izraelit. 18Në shtëpinë e Zotit,
Perëndisë tënd, nuk do të çosh shpërblimin e një kurve as çmimin e një qeni,
për asnjë kusht, sepse këto dy gjëra janë një ndyrësi për Zotin, Perëndinë tënd.
19 Vëllait tënd nuk do t’i japësh hua me kamatë: interes për të holla, interes
për ushqime ose çfarëdo gjë tjetër që huazohet me interes. 20Të huajit mund
t’i japësh hua me kamatë, por jo vëllait tënd,me qëllim që Zoti, Perëndia yt, të
të bekojë në të gjitha gjëratmbi të cilat do të vësh dorë në vendin ku je duke
hyrë për ta pushtuar. 21Kur lidh një kusht me Zotin, Perëndinë tënd, nuk do
të vonosh ta kryesh, sepse i Zoti, Perëndia yt, do të të kërkojëme siguri llogari
dhe ti do të ishe fajtor; 22por në rast se ti nuk lidh kushte, nuk kryen mëkat.



Ligji i Përtërirë 23:23 204 Ligji i Përtërirë 24:21

23Mbaje fjalën që ka dalë nga goja jote, sepse kemarrë përsipër nëmënyrë të
neveritshmepërpara Zotit, Perëndisë tënd, atë që ke premtuarme gojën tënde.
24Kur hyn në vreshtin e të afërmit tënd, mund të hash rrush sa të ngopesh,
por nuk do vësh rrush në shportën tënde. 25 Kur hyn në arën e grurit të të
afërmit tënd, mund të mbjellësh kallinj; por nuk do të përdorësh drapërin në
arën e grurit të të afërmit tënd”.

24
1 “Kur një njeri merr një grua dhemartohet me të, dhemë vonë ndodh që

ajo nuk e kënaqmë, sepse ai ka gjetur në të diçka të turpshme, le të shkruajë
një shkresëndarjeje, t’ia japënëdorëdhe tadëbojëngashtëpiae saj; 2nëqoftë
se ajo del nga shtëpia e saj dhebëhetbashkëshorte enjë burri tjetër, 3në rast se
bashkëshorti i fundit fillon ta urrejë, ai shkruan për të një shkresë ndarjeje,
ia jep në dorë dhe e dëbon nga shtëpia e tij, ose në se bashkëshorti i fundit
që e kishte marrë për grua vdes, 4 burri i parë që e kishte dëbuar nuk do të
mund ta marrë përsëri për grua, pasi ajo është ndotur, sepse kemi të bëjmë
menjë akt të neveritshëmnë sytë e Zotit; dhe ti nukdo tanjollosëshmemëkat
vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi. 5Në qoftë se një njeri është i
porsamartuar, ai nuk do të shkojë në luftë dhe nuk do t’i ngarkohen detyra;
ai do të jetë i lirë në shtëpinë e tij për një vit dhe do të bëjë të lumtur gruan
me të cilën është martuar. 6Asnjeri nuk do të marrë peng gurin e mokrës së
poshtme apo atë të sipërme, sepse do të ishte njëlloj siur tëmerrte peng jetën
e dikujt. 7Në rast se kapet një njeri duke rrëmbyer një nga vëllezërit e tij ndër
bijtë e Izraelit, dhe e trajton keq dhe e shet, ai rrëmbyes do të vritet; kështu do
ta shkulësh të keqen nga gjiri yt. 8Në raste lebre trego kujdes të madh dhe
bëj gjithçka t’ju mësojnë priftërinjtë levitë; do të keni kujdes të veproni ashtu
siç i kamurdhëruar. 9Mbajmend atë që Zoti, Perëndia yt, i bëriMiriamit gjatë
udhëtimit, mbas daljes suaj nga Egjipti. 10Kur i jep hua diçka të afërmit tënd
nuk do të hysh në shtëpinë e tij për të marrë pengun e tij; 11do të rrish jashtë
saj, dhe njeriu të cilit i ke dhënë hua do të ta sjellë jashtë pengun. 12 Dhe
në rast se ai njeri është i varfër, nuk do të shkosh të flesh duke pasur akoma
pengun e tij. 13Duhet t’ia kthesh pengun në perëndim të diellit, nëmënyrë që
ai të flerë nëmantelin e tij dhe të të bekojë; dhe kjo do të vihet në llogarinë e
drejtësisë para syve të Zotit, Perëndisë tënd. 14Nuk do t’i hash hakun argatit
të varfër dhe nevojtar, qoftë ai një nga vëllezërit e tu apo një nga të huajt që
banojnë në vendin tënd, brenda portave të tua; 15do t’i japësh pagën e tij po
atë ditë, para se të perëndojë dielli, sepse ai është i varfër dhe kjo është dëshira
e tij; kështu ai nuk do të bërtasë kundër teje para Zotit dhe ti nuk do të kesh
mëkat. 16Nuk do të dënohen me vdekje etërit për bijtë e tyre, as do të vriten
bijtë për etërit e tyre; secili do të dënohetme vdekje përmëkatin e vet. 17Nuk
do të cënosh të drejtën e të huajit o të jetimit dhe nuk do të marrësh peng
rrobat e gruas së ve; 18por do të kujtosh se ke qenë skllav në Egjipt dhe se të
ka liruar Zoti, Perëndia yt; prandaj të veprosh në këtëmënyrë. 19Kur korr në
arën tënde dhe harron aty një demet, nuk do të kthehesh prapa për tamarrë;
do të jetë për të huajin, për jetimin dhe gruan e ve,meqëllimqë Zoti, Perëndia
yt, të të bekojë në tërë veprën e duarve të tua. 20Kur do të shkundësh kokrrat
e ullinjve të tua, nuk do të kthehesh në degët e tyre; ullinjtë që kanëmbetur
do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e ve. 21 Kur të vjelësh
vreshtin tënd, nuk do të kalosh një herë të dytë; vilet e mbetura do të jenë
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për të huajin, për jetimin dhe për gruan e ve. 22Dhe do të kujtosh se ke qenë
skllav në vendin e Egjiptit; prandaj të urdhëroj të veprosh në këtëmënyrë”.

25
1 “Në rast se fillon një grindje midis burrave dhe ata paraqiten në gjyq,

gjykatësit do t’i gjykojnë duke i dhënë pafajësinë të pafajshmit dhe duke
dënuar fajtorin. 2 Pastaj në se fajtori meriton të rrihet, gjykatësi do të
urdhërojë që ta shtrijnë për tokë dhe ta rrahin në prani të tij, me një numër
goditjesh simbas shkallës së fajit të tij. 3Mund t’i jepen dyzet goditje, por jo
më tepër, sepse, duke e kaluar këtë masë dhe duke e rrahur me një numër
më tëmadh goditjesh, yt vëlla të mos përçmohet në sytë e tu. 4Nuk do t’i vësh
turizën kaut që shin grurin. 5 Në rast se disa vëllezër banojnë bashkë dhe
njeri prej tyre vdes pa lënë fëmijë, gruaja e të ndjerit nuk do të martohet me
një të huaj jashtë familjes; i kunati do të hyjë tek ajo dhe do ta marrë 6dhe i
parëlinduri që ajo do të lindë do të marrë emrin e vëllait të vdekur, me qëllim
që emri i tij të mos fshihet në Izrael. 7 Por në rast se ai burrë nuk dëshiron
të marrë të kunatën, kjo do të ngjitet në portën e pleqve dhe do të thotë: “Im
kunat nuk pranon ta ngrerë emrin e vëllait të tij në Izrael; ai nuk dëshiron
të kryejë ndaj meje detyrën e kunatit”. 8Atëherë pleqtë e qytetit të tij do ta
thërrasin dhe do t’i flasin; dhe në qoftë se ai ngul këmbë dhe thotë: “Nuk dua
ta marr”, 9 atëherë kunata e tij do t’i afrohet në prani të pleqve do t’i heqë
sandalënngakëmba,do tapështyjënë fytyrëdhedo t’i thotë: “Këtëdo tëpësojë
ai që nukdëshiron të ndërtojë shtëpinë e vëllait të tij”. 10Dhe emri i tij në Izrael
do të jetë: “Shtëpia e atij të cilit i është hequr sandalja”. 11Në rast se dy burra
kanënjë grindjemidis tyre, dhe gruaja e njerit afrohet për të liruar të shoqin
nga duart e atij që e rreh, shtrin dorën dhe e kap nga organet gjenitale, asaj
do t’i pritet dora; 12 syri yt nuk do të ketë mëshirë për të. 13Nuk do të kesh
në thesin tënd dy pesha, një të madhe dhe një të vogël. 14Nuk do të kesh në
shtëpi dymasa, një tëmadhe dhe një të vogël. 15Do të kesh një peshë të saktë
dhe të drejtë, do të kesh një masë të saktë dhe të drejtë, me qëllim që ditët
e tua të zgjaten në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep. 16 Sepse të gjithë
ata që kryejnë veprime të tilla, të gjithë ata që sillen në mënyrë jo të drejtë,
urrehenngaZoti, Perëndiayt. 17Kujtoatëqë tëbëriAmalekugjatë rrugës,kur
dolët nga Egjipti; 18ai të doli përballë rrugës, duke sulmuar nga prapa tërë të
dobëtit që ishin të fundit, kur ti ishe i lodhur dhe i mbaruar, dhe nuk pati
fare frikë nga Perëndia. 19Kur, pra, Zoti, Perëndia yt, do të sigurojë qetësi nga
armiqtë e tu rreth e përqark vendit që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi për
ta pushtuar, do të fshish kujtimin e Amalekut nën qiellin; mos e harro!”.

26
1 “Kur të hysh në vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi, dhe ta

shtiesh në dorë dhe të banosh në të, 2 do të marrësh disa nga prodhimet e
para të të gjitha prodhimeve të tokës të mbledhura nga ti në vendin që Zoti,
Perëndia yt, po të jep, do t’i vësh në një shportë dhe do të shkosh në vendin
që Zoti, Perëndia yt, ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. 3 Pastaj do t’i
paraqitesh priftit në funksion ato ditë dhe do t’i thuash: “Unë i deklaroj sot
Zotit, Perëndisë tënd, që kam hyrë në vendin që Zoti u betua t’u japë etërve
tanë”. 4 Atëherë prifti do të marrë shportën nga duart e tua dhe do ta vërë
përpara altarit të Zotit, Perëndisë tënd; 5 dhe ti do të përgjigjesh duke thënë
para Zotit, Perëndisë tënd: “Ati im ishte një Arameo para se të vdesë; ai zbriti
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në Egjipt dhe banoi aty si i huaj me pak njerëz; aty u bë një komb i madh,
i fuqishëm dhe i shumtë. 6 Por Egjiptasit na trajtuan keq, na shtypën dhe
na imponuan një skllavëri të rëndë. 7 Atëherë bërtitëm dhe Zoti, Perëndia i
etërve tanë, e dëgjoi zërin tonë, pa dëshpërimin tonë, punën tonë të rëndë dhe
shtypjen tonë. 8 Kështu Zoti na nxori nga Egjipti me një dorë të fuqishme
dheme krah të shtrirë,me gjëra të tmerrshme ememrekulli dheme shenja;
9 pastaj na solli këtu dhe na dha këtë vend, ku rrjedh qumësht dhe mjaltë.
10Dhe ja tani unë solla prodhimet e para të tokës që ti, o Zot, më ke dhënë!”.
Do t’i vendosësh para Zotit, Perëndisë tënd, dhe do të biesh përmbys përpara
Zotit, Perëndisë tënd; 11 dhe do të gëzoheni, ti, Leviti dhe i huaji që ndodhet
në radhët e tua për të mirat që Zoti, Perëndia yt, të ka dhënë ty dhe shtëpisë
sate. 12 Kur të kesh mbaruar së dhëni tërë të dhjetat e të ardhurave të tua
në vitin e tretë, viti i të dhjetave, dhe ua ke dhënë Levitit, të huajit, jetimit
dhe gruas së ve, me qëllim që t’i hanë brenda portave të tua dhe të ngopen,
13do të thuash përpara Zotit, Perëndisë tënd: “Unë kamhequr nga shtëpia ime
atë që është shenjtëruar dhe ua kamdhënë Levitit, të huajit, jetimit dhe gruas
së ve, në bazë të të gjitha gjërave që më ke urdhëruar; nuk kam shkelur as
kam harruar asnjë nga urdhrat e tua. 14 Nuk i hëngra gjatë zisë sime, nuk
mora prej tyre kur isha i papastër dhe nuk ua ofrova të vdekurve; iu binda
zërit të Zotit, Perëndisë tim, dhe veprova në bazë të të gjitha gjërave që më
ke urdhërar. 15Kthe ndaj nesh vështrimin tënd nga banesa jote e shenjtë, nga
qielli, dhe beko popullin tënd të Izraelit dhe vendin që na ke dhënë, siç iu
betove etërve tanë, një vend ku rrjedh qumësht e mjaltë. 16 Sot Zoti, Perëndia
yt, të urdhëron të zbatosh në praktikë këto statute dhe dekrete; ki kujdes që
t’i zbatosh me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. 17 Ti sot deklarove që Zoti
është Perëndia yt, që do të ecësh në rrugët e tij dhe do të respektosh statutet,
urdhërimet dhe dekretet e tij, dhe do t’i bindesh zërit të tij. 18 Sot Zoti ka
deklaruar gjithashtu që ti je popull i tij, një thesar i veçantë, siç të ka thënë,
me qëllim që ti të respektosh të githa urdhërimet e tij, 19 dhe ti të mund të
lartësoheshmbi të gjitha kombet që ai ka bërë për lavdi, famë dhe zulmë dhe
që ti të jesh një popull i shenjtëruar për Zotin, Perëndinë tënd, ashtu siç e ka
thënë ai”.

27
1 Atëherë Moisiu dhe pleqtë e Izraelit i dhanë popullit këtë urdhër: “Re-

spektoni të gjitha urdhërimet që po ju caktoj sot. 2 Ditën që do të kapërceni
Jordanin për të hyrë në vendin që Zoti, Perëndia juaj, ju jep, do të ngresh për
vete gurë të mëdhenj dhe do t’i lyesh me gëlqere. 3Pastaj do të shkruash mbi
ta tërë fjalët e këtij ligji, kur të kapërcesh Jordanin për të hyrë në vendin që
Zoti, Perëndia yt, të jep, një vend ku rrjedh qumësht dhe mjaltë, ashtu si të
ka thënë Zoti, Perëndia i etërve të tu. 4 Kështu, pra, kur të kaloni Jordanin,
do të ngrini në malin Ebal këta gurë, që sot ju urdhëroj, dhe do t’i lyeni me
gëlqere. 5Atydo t’i ngresh edhenjë altar Zotit, Perëndisë tënd,një altar gurësh,
mbi të cilët nuk do të përdorësh vegël hekuri. 6Do të ndërtosh altarin e Zotit,
Perëndisë tënd,me gurë të pacënuar, dhe mbi të do t’i ofrosh olokauste Zotit,
Perëndisë tënd. 7 Do të ofrosh flijime falenderimi, dhe aty do të hash dhe
do të gëzohesh përpara Zotit, Perëndisë tënd. 8 Dhe do të shkruash mbi këta
gurë tërë fjalët e këtij ligji me gërma shumë të qarta”. 9 Pastaj Moisiu dhe
priftërinjtë levitë i folën tërë Izraelit, duke thënë: “Mbaj qetësi dhe dëgjo, o
Izrael! Sot je bërë populli i Zotit, Perëndisë tënd. 10Do t’i bindesh, pra, zërit
të Zotit, Perëndisë tënd, dhe do t’i zbatosh në praktikë urdhërimet dhe ligjet
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që sot të urdhëroj”. 11 Po atë ditë Moisiu i dha këtë urdhër popullit, duke i
thënë: 12 “Ja ata do të rrijnë në malin Gerizim për të bekuar popullin kur të
keni kapërcyer Jordanin: Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Jozefi dhe Beniamini;
13dhe jaataqëdo të rrijnënëmalinEbalpër të shqiptuarmallkimin: Rubeni,
Gadi, Asheri, Zabuloni, Dani dhe Neftali. 14 Levitët do të flasin dhe do t’u
thonë me zë të lartë gjithë burrave të Izraelit: 15 “Mallkuar qoftë ai njeri që
bën një shëmbëlltyrë të gdhendur o prej metali të shkrirë, gjë e neveritshme
për Zotin, vepër e duarve të një artizani, dhe e vendos në një vend sekret!”.
Dhe tërë populli do të përgjigjet dhe do të thotë: “Amen”. 16 “Mallkuar qoftë
ai që përçmon atin ose nënën e tij!”. Dhe tërë populli do të thotë: “Amen”.
17 “Mallkuar qoftë ai që zhvendos kufijtë e të afërmit të tij!”. Dhe tërë populli
do të thotë: “Amen”. 18 “Mallkuar qoftë ai që i humb rrugën të verbërit!”. Dhe
tërë populli do të thotë: “Amen”. 19 “Mallkuar qoftë ai që cënon të drejtën
e të huajit, të jetimit dhe të gruas së ve!”. Dhe tërë populli do të thotë:
“Amen”. 20 “Mallkuar qoftë ai që bie në shtratme gruan e atit të tij,; sepse ka
ngritur cepin embulesës së atit të tij!”. Dhe tërë populli do të thotë: “Amen”.
21 “Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me çfarëdo kafshë!”. Dhe tërë populli
do të thotë: “Amen”. 22 “Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me motrën e tij,
me bijën e atit të tij ose me bijën e nënes së tij!”. Dhe tërë populli do të thotë:
“Amen”. 23 “Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me vjehrrën e tij!”. Dhe tërë
populli do të thotë: “Amen”. 24 “Mallkuar qoftë ai që vret të afërmin e tij në
mënyrë të fshehtë!”. Dhe tërë populli do të thotë: “Amen”. 25 “Mallkuar qoftë
ai që pranon një dhuratë për të goditur për vdekje një të pafajshëm!”. Dhe
tërë populli do të thotë: “Amen”. 26 “Mallkuar qoftë ai që nuk u përmbahet
fjalëve të këtij ligji për t’i zbatuar në praktikë!”. Tërë populli do të thotë:
“Amen”.

28
1 “Tani, në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit, Perëndisë tënd, duke

pasur kujdes të zbatosh tërë urdhërimet e tij që sot unë po të urdhëroj, do të
ndodhë që Zoti, Perëndia yt, do të të lartësojë mbi të gjitha kombet e dheut;
2 të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të të zënë, në rast se dëgjon
zërin e Zotit, Perëndisë tënd: 3 Do të jesh i bekuar në qytete dhe në fshatra.
4 I bekuar do të jetë edhe fryti i barkut tënd, fryti i tokës dhe i bagëtisë sate,
pjelljet e lopëve të tua dhe fryti i deleve të tua. 5Tëbekuara do të jenë shporta
dhe magjja jote. 6Do të jesh i bekuar kur hyn dhe i bekuar kur del. 7Zoti do
të veprojë në mënyrë që armiqtë e tu, që ngrihen kundër teje, të munden
para teje; do të dalin kundër teje nëpër një rrugë, por do të ikin para teje
nëpër shtatë rrugë. 8Dhe Zoti do ta urdhërojë bekimin të ndodhet mbi ty në
hambaret e tua dhe mbi të gjitha ato gjëra ku ti do të vësh dorë; dhe do të të
bekojë në vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep. 9Zoti do të të vendosë nëmënyrë
që të jesh për të një popull i shenjtë, ashtu si të është betuar, në qoftë se do
të respektosh urdhërimet e Zotit, Perëndisë tënd, dhe do të ecësh në rrugët e
tij; 10 kështu tërë popujt e dheut do të shohin që ti je i thirrur me emrin e
Zotit, dhe do të kenë frikë prej teje. 11 Zoti, Perëndia yt, do të të mbushë me
të mira, me frytin e barkut tënd, me frytin e bagëtisë sate dhe me frytin e
tokës sate në vendin që Zoti u betua t’u japë etërve të tu. 12 Zoti do të hapë
për ty qiellin, thesarin e tij të mirë, për t’i dhënë tokës sate shiun në kohën e
duhur dhe për të bekuar veprën e duarve të tua; ti do t’u japësh hua shumë
kombeve, por nuk do të marrësh asgjë hua. 13 Zoti do të bëjë që të jesh koka
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dhe jobishti, dhedo të jeshgjithnjë lartdhekurrëposhtë,nërast seubindesh
urdhërimeve të Zotit, Perëndisë tënd, që sot të urdhëron t’i respektosh dhe t’i
zbatoshnëpraktikë. 14Kështunukdo të shmangeshasdjathtas, asmajtasnga
asnjë prej fjalëve që sot ju urdhëroj, për të shkuar pas perëndive të tjera dhe
për t’u shërbyer atyre. 15 Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë
tënd, për të respektuarme kujdes të gjitha urdhërimet dhe të gjitha statutet e
tij që sot të urdhëroj,do tëndodhëqë të gjitha këtomallkimedo të bienmbi ty
dhe do të të gjejnë. 16Do të jesh i mallkuar në qytet dhe do të jesh i mallkuar
në fshat. 17Tëmallkuarado të jenë shporta jote dhemagjja jote. 18 Imallkuar
do të jetë fryti i barkut tënd, fryti i tokës sate, pjelljet e lopëve të tua dhe fryti
i deleve të tua. 19Do të jesh imallkuar kur hyn dhe imallkuar kur del. 20Zoti
do të dërgojë kundër teje mallkimin, rrëmujën dhemosmiratimin për çdo gjë
mbi të cilën do të vësh dorë dhe që do të bësh, deri sa ti të shkatërrohesh dhe
të vdesësh shpejt, për shkak të ligësisë së veprimeve të tua në të cilat më ke
braktisur. 21 Zoti do të bëjë që të të zërë murtaja, deri sa të konsumohesh
prej saj në vendin ku je duke hyrë për ta pushtuar. 22 Zoti do të godasë me
ligështim, me ethe, me mahisje, me vapë djegëse, me shpatë, me plasje dhe
vrug, që do të ndjekin deri në shkatërrimin tënd. 23 Qielli mbi kokën tënde
do të jetë prej bakri dhe toka poshtë teje do të jetë prej hekuri. 24 Zoti do
ta kthejë shiun e vendit tënd në rërë dhe pluhur, që do të bien mbi ty deri
sa të shkatërrohesh. 25 Zoti do të të braktisë në disfatë dhe në masakër para
armiqve të tu; do të dalësh kundër tyre nga një rrugë dhe do të largohesh
prej tyre duke ua mbathur nëpër shtatë rrugë; dhe kështu do të bëhesh një
objekt urrejtjeje nga ana e të gjitha mbretërive të dheut. 26 Kufomat e tua
do t’u shërbejnë si ushqim tërë zogjve të qiellit dhe kafshëve të tokës, dhe
askush nuk ka për t’i përzënë. 27 Zoti do të të godasë me ulcerën e Egjiptit,
me hemorroidet, me zgjeben dhe me qerren, sëmundje nga të cilat nuk do të
mund të shërohesh. 28 Zoti do të të godasë me marrëzinë, me verbërinë dhe
me shushatjen e zemrës; 29dhe do të ecëshme tahmin nëmes të ditës, ashtu
si ecën i verbëri në errësirë; nuk do të keshmbarësi në rrugët e tua, por do të
jesh vetëm i shtypur dhe i zhveshur vazhdimisht pa pasur ndihmën e askujt.
30Do të fejohesh me një femër, por një burrë tjetër do të bjerë në shtrat me
të; do të ndërtosh një shtëpi, por nuk do të banosh në të; do të mbjellësh një
vresht, por nuk do të mbledhësh rrushin e tij. 31 Kau yt do të vritet para
syve të tu, por ti nuk do të hash mishin e tij; gomarin tënd do të ta marrin
në praninë tënde dhe nuk do të ta kthejnë; delet e tua do t’ua japin armiqve
të tu dhe askush nuk do të të ndihmojë. 32Bijtë e tu dhe bijat e tua do t’i jepen
një populli tjetër; sytë e tu do të shikojnë dhe do të përgjerohen tërë ditën nga
dëshira për t’i parë, dhe dora jote do të jetë pa fuqi. 33Një popull që ti nuk
e ke njohur, do të hajë frytin e tokës sate dhe të gjithë mundit tënd, dhe pa
tjetër do të jesh i shtypur dhe i dërmuar vazhdimisht. 34Do të çmëndesh para
pamjes që do të shohin sytë e tu. 35 Zoti do të të godasë në gjunjët dhe në
kofshët me një ulcer të keqe, nga e cila nuk do të mund të shërohesh, nga
tabani i këmbëve deri në majë të kokës. 36 Zoti do të të çojë ty dhe mbretin
tënd, që e ke vënëmbi ty, në një kombqë as ti, as etërit e tu, nuk e keni njohur;
dhe atje do t’u shërbeni perëndive të tjera prej druri dhe prej guri; 37 dhe do
të bëhesh objekt habie, proverbi dhe talljeje në mes tërë popujve pranë të
cilëve do të të çojë Zoti. 38Do të çosh shumë farë në arë por do të korrësh pak,
sepse karkaleci do ta gllabërojë. 39Do tëmbjellësh vreshta, do t’i punosh, por
nuk do të pish verë as do të mbledhësh rrush, sepse krimbi do t’i hajë. 40Do
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të kesh ullinj në të gjithë territorin tënd, por nuk do të lyesh me vaj, sepse
ullinjtë e tu do të bien. 41 Do të të lindin bij dhe bija, por nuk do të jenë të
tutë, sepse do të shkojnë në skllavëri. 42 Tërë pemët e tua dhe frytet e tokës
sate do të jenë pre nga karkalecit. 43 I huaji që ndodhet në mes teje do të
ngrihet gjithnjë e më lart mbi ty dhe ti do të biesh gjithnjë e më poshtë. 44Ai
do të të japë hua, por ti nuk do t’i japësh hua atij; ai do të jetë koka dhe ti
bishti. 45 Të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty, do të të ndjekin dhe do
të të zënë deri sa të shkatërrohesh, sepse nuk iu binde zërit të Zotit, Perëndisë
tënd, duke respektuar urdhërimet dhe statutet që ai të ka urdhëruar. 46 Ato
do të jenë si një shenjë dhe si një mrekulli për ty dhe pasardhësit e tu, për
gjithnjë. 47 Sepse nuk i ke shërbyer Zotit, Perëndisë tënd, me gëzim dhe hare
në zemër për bollëkun në çdo gjë, 48 do t’u shërbesh armiqve të tu që Zoti do
të dërgojë kundr teje, në një gjendje urije, etjeje, lakuriqësie dhemungese të
çdo gjëje; dhe ai do të vërë një zgjedhë të hekurt rreth qafës sate deri sa të të
shkatërrojë. 49 Zoti do të sjellë kundër teje nga larg, nga skajet e dheut, një
komb të shpejtë, si shqiponja që fluturon, një komb gjuhën e të cilit ti nuk do
ta kuptosh, 50një kombme një pamje të egër që nuk do të respektojë plakun
dhe nuk do të ketë mëshirë për të voglin, 51 dhe do të hajë frytin e bagëtisë
sate dhe prodhimin e tokës sate, deri sa të shkatërrohesh; dhe nuk do të lërë
as grurë, as musht, as vaj as pjelljet e lopëve të tua ose pjelljet e deleve të
tua, deri sa të të ketë shkatërruar. 52Dhe do të rrethojë në të gjitha qytetet e
tua, deri sa të rrëzohen në të gjithë vendin muret e larta dhe të fortifikuara
te të cilat kishte besim. Do të të rrethojë në të gjitha qytetet e tua, në të gjithë
vendin që Zoti, Perëndia yt, të ka dhënë. 53Përveç kësaj gjatë rrethimit dhe në
fatkeqësinë në të cilëndo të të katandisë armiku yt, do të hash frytin e barkut
tënd, mishin e bijve dhe të bijave të tua, që Zoti, Perëndia yt, të ka dhënë.
54Njeriu më zemërbutë dhe më delikat do të ketë një zemër kaq keqdashëse
ndaj vëllait të tij, ndaj gruas që pushonmbi kraharorin e tij e ndaj fëmijëve që
ka akoma, 55 sa tëmos i japë asnjerit prej tyremishin e bijve të tij, që ai do të
hajë për vete, sepse nuk do t’i mbetet asgjë gjatë rrethimit dhe në mjerimin
në të cilin do ta katandisin armiqtë e tu në të gjitha qytetet e tua. 56Gruaja
më zemërbutë dhe delikate midis jush, që për delikatesën dhe elegancën e
saj do të kishte guxuar të vendoste tabanin e këmbës në tokë, do të ketë një
zemër keqbërësendaj burrit që pushonmbi gjirin e saj, ndaj djalit dhe vajzës
së saj, 57ndaj placentës që del nga barku i saj dhe ndaj fëmijëve që lind, sepse
ajodo t’i hajë fshehurazi, për shkak se çdogjëmungongjatë rrethimit dhepër
shkak tëmjerimit tëmadhqëdo tëpësoshngaarmiqtë e tunë të gjithaqytetet
e tua. 58 Po të mos kesh kujdes të zbatosh në praktikë të gjitha fjalët e këtij
ligji, që janë shkruar në këtë libër, duke pasur frikë nga ky emër i lavdishëm
dhe i tmerrshëm, Zoti, Perëndia yt, 59atëherë Zoti do të lëshojëmbi ty dhembi
pasardhësit e tumjerime të papërshkrueshme, tëmëdha dhe të zgjatura, si dhe
sëmundje të këqija dhe të qëndrueshme; 60 përveç kësaj do të kthejë mbi ty të
gjitha sëmundjet e Egjiptit, nga të cilat kishe frikë, dhe ato do të të ngjiten.
61Edhe të gjitha sëmundjet dhe tërë fatkeqësitë e pashkruara në librin e këtij
ligji, Zoti do t’i sjellë mbi ty, deri sa të shkatërrohesh. 62Kështu do të mbeteni
pak, mbasi keni qenë shumë si yjet e qiellit, sepse nuk i je bindur zërit të
Zotit, Perëndisë tënd. 63Dhedo tëndodhëqë, ashtu si Zoti ndjentekënaqësi t’ju
bënte të mirë dhe t’ju shumëzonte, po kështu Zoti do të ndjejë kënaqësi duke
ju zhdukur dhe shkatërruar; dhe do t’ju rrëmbejnë nga vendi ku po hyni për
ta pushtuar. 64 Zoti do të të shpërndajë midis tërë popujve, nga njeri skaj i
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tokës në tjetrin; dhe atje ti do t’u shërbesh perëndive të tjera, që as ti as etërit
e tu nuk i keni njohur kurrë, perëndi prej druri dhe prej guri. 65Dhe midis
atyre kombeve nuk do të gjesh prehje dhe vend ku të pushojnë tabanët e
këmbëve të tua; aty Zoti do të të japë një zemër të drithëruar, sy përgjërues
dhe ankth në shpirt. 66 Jeta jote do të qëndrojë përpara pezull në pasiguri;
do të dridhesh natën dhe ditën dhe nuk do të kesh asnjë siguri për qenien
tënde. 67Në mëngjes do të thuash: “Ah, të ishte mbrëmje!”, dhe në mbrëmje
do të thuash: “Ah, të ishte mëngjes!”, për shkak të llahtarës që do të mbushë
zemrën tënde dhe të pamjes që do të shohin sytë e tu. 68 Dhe Zoti do të të
kthejë në Egjipt me anije, nëpër rrugën që të pata thënë: “Nuk do ta shohësh
mëkurrë!”. Dhe aty do t’ju ofrojnë armiqve tuaj për t’ju shitur si skllevërdhe
si skllave, por askush nuk do t’ju blejë”.

29
1Këto janë fjalët e besëlidhjes që Zoti i urdhëroi Moisiut të përfundonte me

bijtë e Izraelit në vendin e Moabit, përveç besëlidhjes që kishte bërë me ta
në malin Horeb. 2Moisiu thirri tërë Izraelin dhe u tha atyre: “Ju keni parë
të gjitha ato që i ka bërë Zoti në Egjipt para syve tuaj Faraonit, të gjithë
shërbëtorëve të tij dhe tërë vendit; 3 sytë tuaj kanë parë mjerimet e mëdha,
shenjat dhemrekullitë emëdha; 4por deri sot Zoti nuk ju ka dhënë zemër për
të kuptuar, sy për të parë dhe veshë për të dëgjuar. 5Unë ju kam udhëhequr
dyzet vjet në shkretëtirë; rrobat tuaja nuk ju janë prishur në trup, sandalet
tuaja nuk iu janë konsumuar në këmbët tuaja. 6Nuk keni ngrënë bukë dhe
nuk keni pirë verë as pije dehëse, me qëllim që të njihnit që unë jam Zoti,
Perëndia juaj. 7 Kur arritët në këtë vend, Sihoni, mbret i Heshbonit, dhe
Ogu, mbret i Bashanit, dolën kundër nesh për të luftuar, por ne i mundëm,
8 pushtuam vendin e tyre dhe ia dhamë në trashëgimi Rubenitëve, Gaditëve
dhe gjysmës së fisit të Manasit. 9Respektoni, pra, fjalët e kësaj besëlidhje dhe
zbatojeni në praktikë,me qëllim që të keni mbarësi në çdo gjë që bëni. 10 Sot
të gjithë ju ndodheni para Zotit, Perëndisë tuaj: krerët tuaj, fiset tuaja, pleqtë
tuaj, zyrtarët tuaj, tërënjerëzit e Izraelit, 11 fëmijët tuaj, gratë tuaja dhe i huaji
që ndodhet në mes të kampit tënd, duke filluar nga ai që çan drutë deri tek
ai që nxjerr ujin tënd, 12për të hyrë në besëlidhjen e Zotit, Perëndisë tënd, dhe
në betimin e tij që Zoti, Perëndia yt, bën sot me ty, 13për të të vendosur sot si
popull të tij dhe për të qënë Perëndia yt, ashtu si të tha dhe si iu betua etërve
të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. 14 Unë e bëj këtë besëlidhje dhe këtë
betim jo vetëm me ju, 15 por edhe me ata që janë sot para Zotit, Perëndisë
tonë, dhe me ata që sot nuk janë këtu me ne. 16 (Sepse ju e dini që kemi
banuar në vendin e Egjiptit dhe kemi kaluar në mes të kombeve, që u keni
rënë mes përmes; 17dhe keni parë gjërat e tyre të neveritshme, idhujt e tyre
prej druri, guri, argjendi dhe ari, që ndodhen në mes tyre). 18 Të mos ketë
midis jush burrë a grua, familje a fis zemra e të cilit të largohet nga Zoti,
Perëndia ynë, dhe të shkojë t’u shërbejë perëndive të këtyre kombeve, nuk
duhet të ketë midis jush asnjë rrënjë që prodhon helmin dhe pelinin; 19dhe
të mos ndodhë që dikush, duke dëgjuar fjalët e këtij betimi, të vetëbekohet në
zemër të tij, duke thënë: “Do të kem paqe, edhe sikur të eci me kokëfortësinë
e zemrës sime”, ashtu si i dehuri të mund të përfshihej të përkorin. 20 Por
Zoti nuk mund ta falë kurrë; por në këtë rast zemërimi i Zotit dhe zilia e
tij do të ndizen kundër tij dhe të gjitha mallkimet që janë shkruar në këtë
libër do të bien mbi të, dhe Zoti do ta fshijë emrin e tij poshtë qiellit; 21 Zoti
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do ta veçojë për ta shkatërruar nga të gjitha fiset e Izraelit, simbas të gjitha
mallkimeve të besëlidhjes së shkruar në këtë libër të ligjit. 22 Kështu brezi i
ardhshëm i bijve tuaj që do të dalë pas jush dhe i huaji që do të vijë nga një
vend i largët,dukeparëmjerimet dhe lëngatatqëZoti u kadhënë,do të thonë:
23 “Tërë toka është squfur, kripë, zjarrmi; nuk ështëmbjellë, nuk prodhonmë
asgjë dhe në të nuk rritet asnjë bar, ashtu si pas shkatërrimit të Sodomës, të
Gomorrës, të Admahut dhe të Tseboimit, që Zoti shkatërroi gjatë zemërimit
dhe tërbimit të tij”. 24Po, të gjitha kombet do të thonë: “PseZoti e trajtoi kështu
këtë vend? Pse ky zemërim kaq i madh?”. 25Atëherë do të përgjigjen: “Sepse
kanë braktisur besëlidhjen e Zotit, Perëndisë së etërve të tyre, që ai lidhime ta
kur i nxori nga vendi i Egjiptit; 26 sepse ata shkuan t’u shërbejnë perëndive të
tjera dhe ranë përmbys përpara tyre, perëndi që ata nuk i njihnin dhe që Zoti
nuk u kishte dhënë atyre. 27 Për këtë arësye u ndez zemërimi i Zotit kundër
këtij vendi, me qëllim që të gjithamallkimet e shkruara në këtë libër të binin
mbi të; 28dhe Zoti i shkëputi nga vendi i tyre me zemërim,me tërbim dhe me
indinjatë tëmadhe dhe i hodhi në një vend tjetër, siç po ndodh sot”. 29Gjërat
e fshehta i përkasin Zotit, Perëndisë tonë, por gjërat e shfaqura janë përnedhe
për bijtë tanë për gjithnjë, me qëllim që të zbatojmë në praktikë tërë fjalët e
këtij ligji”.

30
1 “Kështu, kur të të kenë rënë në kurriz tërë këto gjëra, bekimi dhemallkimi

që unë të kam vënë përpara, dhe ti do t’ua kujtosh të gjitha kombeve në mes
të të cilëveZoti, Perëndia yt, do të të ketë dëbuar, 2dhe kur të kthehesh tek Zoti,
Perëndia yt, dhe t’i bindesh zërit të tij, ti dhe bijtë e tu, me gjithë zemër e më
gjithë shpirt, duke respektuar tërë ato që po të urdhëroj sot, 3 Zoti, Perëndia
yt, do të të kthejënga skllavëria,do të ketëmëshirëpër ty dhedo të tëmbledhë
përsëri nga radhët e të gjithë popujve, ndër të cilët Zoti, Perëndia yt, të kishte
shpërndarë. 4Edhe sikur tëkeshqenëpërzënënë skajin eqiellit, Zoti, Perëndia
yt, do të të mbledhë dhe do të marrë që andej. 5 Zoti, Perëndia yt, do të të
rikthejë në vendin që etërit e tu kanë zotëruar dhe ti do ta zotërosh atë; dhe
ai do të të bëjë të mira dhe do të të shumëzojë më tepër se etërit e tu. 6 Zoti,
Perëndia yt, do ta rrethpresë zemrën tënde dhe zemrën e pasardhësve të tu,
që ti ta duash Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt, dhe
kështu ti të jetosh. 7Dhe Zoti, Perëndia yt, do t’i lëshojë tërë këtomallkimembi
armiqtë e tu dhe mbi tërë ata që të urrejnë dhe të kanë persekutuar. 8 Ti
përkundrazi do të kthehesh dhe do t’i bindesh zërit të Zotit dhe do të zbatosh
në praktikë të gjitha urdhërimet që të porosit sot. 9 Zoti, Perëndia yt, do të
sjellë shumë mbarësi në gjithë veprën e duarve të tua, në frytin e barkut
tënd, në frytin e bagëtisë sate dhe në frytin e tokës sate; sepse Zoti do të
kënaqet përsëri duke të të bërë të mirën, ashtu si u kënaq kur ua bëri etërve
të tu, 10 sepse do t’i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë tënd, duke respektuar
urdhërimet dhe statutet e tij që janë shkruar në këtë libër të ligjit, sepse do
të jesh rikthyer tek Zoti, Perëndia yt, me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt.
11Ky urdhërim që të jap sot nuk është shumë i vështirë për ty, as shumë larg
teje. 12Nuk është në qiell, që ti të thuash: “Kush do të ngjitet në qiell që të na
e sjellë dhe ta dëgjojmë, me qëllim që ta zbatojmë në praktikë?”. 13Dhe nuk
është matanë detit që ti të thuash: “Kush do të kalojë për ne matanë detit që
të na e sjellë dhe ta dëgjojmë, në mënyrë që ta zbatojmë në praktikë?”. 14Por
fjala është shumë afër teje; është në gojën tënde dhe në zemrën tënde, që ti ta
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zbatoshnë praktikë. 15Shiko, unë vë sot para teje jetëndhe tëmirën, vdekjen
dhe të keqen; 16 prandaj unë të urdhëroj ta duash Zotin, Perëndinë tënd, të
ecësh në rrugët e tij, të respektosh urdhërimet, statutet dhe dekretet e tij, që
ti të jetoshdhe të shumëzohesh;dheZoti, Perëndiayt, do të tëbekojënëvendin
që ti po shkon për ta pushtuar. 17Por në qoftë se zemra jote shikon gjetiu dhe
ti nuk bindesh dhe e lë veten të biesh përmbys para perëndive të tjera dhe t’u
shërbesh atyre, 18 unë ju deklaroj sot që me siguri keni për t’u zhdukur, që
nuk do t’i zgjatni ditët tuaja në vendin ku po gatiteni të hyni për ta pushtuar,
duke kaluar Jordanin. 19Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe
tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, bekimit dhe mallkimit;
zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 20dhe të mund
ta duash Zotin, Perëndinë tënd, t’i bindesh zërit të tij dhe të qendrosh i lidhur
ngushtë me të, sepse ai është jeta jote dhe gjatësia e ditëve të tua, kështu që ti
të mund të jetosh në vendin që Zoti u betua t’u japë etërve të tu: Abrahamit,
Isakut dhe Jakobit”.

31
1 Moisiu shkoi dhe u drejtoi edhe këto fjalë tërë Izraelit, 2 dhe u tha

banorëve të tij: “Unë jam sot njëqind e njëzet vjeç, nuk mundem më të hyj
dhe të dal; përveç kësaj Zoti më ka thënë: “Ti nuk do ta kalosh Jordanin”.
3 Zoti, Perëndia yt, do të kalojë ai vetë para teje, dhe do të shkatërrojë para
teje këto kombe, dhe ti do t’i shpronësosh; vetë Jozueu do të kalojë para teje,
siç e ka thënë Zoti. 4Dhe Zoti do t’u bëjë atyre atë që u bëri Sihonit dhe Ogut,
mbretit të Amorejve, dhe vendit të tyre, kur i shkatërroi. 5 Zoti do t’i kalojë
në pushtetin tuaj dhe ju do t’i trajtoni sipas të gjitha urdhërave që ju kam
dhënë. 6 Tregohuni të fortë dhe trima, mos kini frikë, mos u trembni prej
tyre, sepse Zoti, Perëndia yt, është ai vetë që ecën me ty; ai nuk do të të lërë
dhe nuk ka për të të braktisur”. 7 Pastaj Moisiu thirri Jozueun dhe i tha në
prani të të gjithë Izraelit: “Qofsh i fortë dhe trim, sepse ti do të hysh bashkë
me këtë popull në vendin që Zoti u betua t’u japë etërve të tyre, dhe ti do t’ua
japësh atyre si trashëgimi 8 Përveç kësaj Zoti vetë ecën para teje; ai do të jetë
me ty; nuk do të të lërë dhe s’ka për të të braktisur; mos u tremb dhe mos u
tmerro”. 9Kështu Moisiu e shkrojti këtë ligj dhe ia dorëzoi priftërinjve, bijve
të Levit, qëmbajnë arkën e besëlidhjes të Zotit dhe të gjithë pleqve të Izraelit.
10 Pastaj Moisiu i urdhëroi ata, duke thënë: “Në fund të çdo shtatë vjetve, në
kohën e caktuar si vit i faljes, në festën e Kasolleve, 11 kur tërë Izraeli do të
vijë të paraqitet përpara Zotit, Perëndisë tënd, në vendin që ai ka zgjedhur,
do të lexosh këtë ligj para tërë Izraelit, në veshët e tërë izraelitëve. 12 Do
të mbledhësh popullin, burra, gra, fëmijë dhe të huajin që ndodhet brenda
portave të tua, që të dëgjojnë dhe të mësojnë të kenë frikë nga Zoti, Perëndia
juaj, dhe të kenë kujdes të zbatojnënëpraktikë tërë fjalët e këtij ligji, 13kështu
që bijtë e tyre që akomanuk e njohin, të dëgjojnë Zotin, Perëndinë tuaj, dhe të
kenë frikë prej tij, për të gjithë kohën që do të jetoni në vendin që ju po hyni
ta pushtoni, duke kaluar Jordanin”. 14 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Ja, dita e
vdekjes sate po afrohet; thirr Jozueun dhe paraqituni në çadrën embledhjes
me qëllim që të mund t’i jap urdhrat e mia”. Moisiu dhe Jozueu shkuan, pra,
të paraqiten në çadrën e mbledhjes. 15 Dhe Zoti u paraqit në çadër në një
shtyllë reje; dhe shtylla e resë u ndal në hyrjen e çadrës. 16 Dhe Zoti i tha
Moisiut: “Ja, ti do të shkosh të flesh bashkëme etërit e tu; dhe ky popull do të
çohetdhedo të kurvërohetduke shkuarpasperëdive të huaja të vendit nëmes
të të cilit po shkon; dhe do tëmë braktisëmua dhe do të shkelë besëlidhjen që



Ligji i Përtërirë 31:17 213 Ligji i Përtërirë 32:9

kam lidhur me të. 17Dhe atë ditë zemërimi im do të ndizet kundër tyre; unë
do t’i braktis dhe do t’u fsheh fytyrën time, dhe do të përpihen. Shumë të këqia
dhe fatkeqësi do t’u bien përsipër; dhe atë ditë ata do të thonë: “Këto të këqia
na kanë zënë ndofta sepse Perëndia ynë nuk është në mes nesh?”. 18Atë ditë
unë do ta fshehme siguri fytyrën time për shkak të tërë të këqiaveqë ata kanë
bërë, duke iu drejtuar perëndive të tjera. 19Tani shkruajeni për ju këtë kantik
dhemësojuanibijve të Izraelit; vëreninë gojën e tyre,meqëllimqëkykantik të
më shërbejë si dëshmi kundër bijve të Izraelit. 20Kur t’i kem futur në vendin,
që u premtova etërve të tyre me betim, aty ku rrjedh qumësht dhe mjaltë,
dhe ata të kenë ngrënë, të jenë ngopur dhe të kenë vënë dhjamë, atëherë do
t’u drejtohen perëndive të tjera për t’i shërbyer, dhe do të përçmojnë dhe do të
shkelin besëlidhjen time. 21Atëherë do të ndodhë që kur shumë të këqia dhe
fatkeqësi do t’u kenë zënë, ky himn fetar do të dëshmojë kundër tyre, sepse
ai nuk do të harrohet dhe do të mbetet mbi buzët e pasardhësve të tyre; unë
njoh në fakt qëllimet e tyre, edhe para se t’i kem futur në vendin që u kam
premtuar me betim”. 22KështuMoisiu e shkrojti atë ditë këtë kantik dhe ua
mësoi bijve të Izraelit. 23 Pastaj i dha urdhërat e tij Jozueut, birit të Nunit
dhe i tha: “Të jesh i fortë dhe trim, sepse ti do t’i futësh bijtë e Izraelit në
vendinqëukampremtuarmebetim; dheunëdo të jemme ty”. 24KurMoisiu
mbaroi së shkruari në një libër tërë fjalët e këtij ligji, 25 u dha këtë urdhër
Levitëve që mbanin arkën e besëlidhjes të Zotit, duke thënë: 26 “Merreni këtë
libër të ligjit dhe vendoseni në arkën e besëlidhjes të Zotit, Perëndisë tuaj, me
qëllimqë tëmbetet si një dëshmikundër teje; 27sepse unë enjoh frymën tëndë
rebele dhe fortësinë e qafës sate. Ja, sot kur akoma jam i gjallë midis jush,
ju u bëtë rebelë kundër Zotit; aq më tepër do të bëheni mbas vdekjes sime!
28Mblidhni pranë meje të gjithë pleqtë e fiseve tuaja dhe zyrtarët tuaj, me
qëllim që të dëgjojnë këto fjalë dhe unë të thërras të dëshmojnë kundër tyre
qiellin dhe tokën. 29Sepseunë edi që,mbasvdekjes sime, do të korruptoheni
plotësisht dhe do të largoheni nga rruga që ju kam urdhëruar, dhe ditët e
fundit do të goditeni nga fatkeqësia, sepse keni për të bërë atë që është e keqe
për sytë e Zotit, duke provokuar indinjatën e tij me veprën e duarve tuaja”.
30KështuMoisiu, në veshët e të gjithë asamblesë së Izraelit, shqiptoi fjalët e
këtij kantiku deri në fund.

32
1 “Dëgjoni, o qiej, dhe unë do të flas; dhe dëgjo, o tokë, fjalët e gojës sime.

2Mësimi im do të zbresë si shiu, fjala ime do të pikojë si vesa, si shiu i imët
mbi barin e njomë dhe si një rrebesh mbi drurët e vegjël, 3 sepse unë shpall
emrin e Zotit. Lëvdoni Perëndinë tonë! 4Ai është Shkëmbi, vepra e tij është e
përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Éshtë një Perëndi që nuk
e njeh padrejtësinë; ai është i drejtë dhe i mirë. 5 Por ata janë korruptuar;
nuk janë bij të tij, për shkak të fajit të tyre, janë një brez i shtrëmbër dhe
i degjeneruar. 6 Kështu doni ta shpërbleni Zotin, o popull i pamend dhe i
marrë? A nuk është ai ati yt që të ka blerë? A nuk është ai që të ka bërë dhe
të ka vendosur? 7Kujto ditët e lashtësisë, ki parasysh vitet e shumë kohërave
të shkuara, pyet atin tënd, dhe ai do të ta tregojë, pyet pleqtë e tu dhe ata
do të ta thonë. 8Kur Shumë i Larti u dha kombeve trashëgiminë e tyre, kur
ndau bijtë e Adamit, ai përcaktoi kufijtë e popujve, në bazë të numrit të bijve
të Izraelit. 9Me qenë se pjesa e Zotit është populli i tij, Jakobi është pjesa e
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trashëgimisë së tij. 10Ai e gjeti në një tokë të shkretë, në një vetmi të helmuar
dhe të mjerë. Ai e rrethoi, u kujdes për të dhe e ruajti si bebja e syrit të tij.
11Ashtu si një shqiponjë nxit zogjtë e saj, fluturonmbi të vegjëlit e saj, shtrin
krahët e saj, i merr dhe i mbart mbi krahët e saj, 12 Zoti e drejtoi vetë, dhe
asnjë perëndi ehuaj nuk ishteme të. 13Ai e bëri të ngasëmekalëmbi lartësitë
e tokës, me qëllim që të hante prodhimin e fushave; e bëri të thithë mjaltin
nga shkëmbidhe vajin nga shkëmbi i strallit, 14ajkën e lopëvedhe qumështin e
deleveme gjithë yndyrën e qengjave, deshtë e Bashanit dhe cjeptëmemajën
e miellit të grurit; dhe ti ke pirë verën, gjakun e rrushit. 15 Por Jeshuruni
u majm dhe kundërshtoi (je bërë i majmë, i trashë dhe i dhjamur); braktisi
Perëndinë që e ka bërë dhe përçmoi Shkëmbin e shpëtimit të tij. 16Ata nxitën
smirën e tij me perëndi të huaja, provokuan zemërimin e tij me veprime të
neveritshme. 17Ukanë bërë flijime demonëve që nuk janë Perëndi, perëndive
qënuknjihnin, perëndive të reja, të shfaqurakohët e fundit, që etërit tuaj nuk
ua kishin frikën. 18Ke lënë pas dore Shkëmbin që të ka pjellë dhe ke harruar
Perëndinë që të ka formuar. 19Por Zoti e pa këtë dhe i hodhi poshtë,për shkak
të provokimit të bijve të tij dhe të bijave të tij, 20 dhe tha: “Unë do t’u fsheh
atyre fytyrën time dhe do të shoh cili do të jetë fundi i tyre, sepse janë një
brez i degjeneruar, bij tek të cilët nuk ka fare besnikëri. 21Ata më kanë bërë
ziliqarmeatë qënuk është Perëndi, kanëprovokuar zemërimin timme idhujt
e tyre të kotë; dhe unë do t’i bëj ziliqarëme njerëz që nuk janë një popull, do
të ngacmoj smirën e tyre me një komb që s’është në vete. 22 Sepse një zjarr
është ndezur gjatë zemërimit tim dhe ka për të djegur pjesët më të thella të
Sheolit; do të gllabërojë tokën dhe prodhimet e saj dhe do t’u vërë zjarrin
themeleve të maleve. 23 Unë do të mblesh mbi ta mjerime, do t’i mbaroj
shigjetat e mia kundër tyre. 24Ata do të veniten nga uria, do të përpihen nga
një vapë djegëse dhe nga një murtajë e tmerrshme; do të dërgoj kundër tyre
dhëmbët e kafshëve të egra, me helmin e gjarpërinjve që hiqen zvarrë nëpër
pluhur. 25 Nga jashtë shpata do t’i privojë nga fëmijët, nga brenda terrori,
duke shkaktuar njëkohësisht vdekjen e të riut dhe të virgjëreshës, të foshnjës
së gjirit dhe tëplakut të thinjur. 26Unëkamthënë: “Do t’i fshij njëherë emirë,
do të zhduk kujtimin e tyre nëmes të njerëzve”, 27por i trembemprovokimit
të armikut, sepse kundërshtarët e tyre, duke interpretuar keq situatën,mund
të thonë: “Triumfoidora jonëdhe joZoti i cili kabërë tërëkëtogjëra!”. 28Sepse
janë një kombqë ka humbur gjykimin dhe nuk ka në ta asnjë zgjuarësi. 29Po
të ishin të urtë do ta kuptonin këtë, do tëmerrnin parasysh fundin që i pret.
30Si do tëmundte një person i vetëm të ndiqte njëmijë e dyqind veta dhe, dy
persona të bënin të iknin dhjetë mijë veta, po të mos i kishte shitur Shkëmbi
dhe po të mos i kishte dorëzuar Zoti tek armiku? 31 Sepse shkëmbi i tyre nuk
është si Shkëmbi ynë; vetë armiqtë tanë janë gjykatësit e tyre; 32por hardhia e
tyrevjenngahardhiaeSodomësdhenga fushateGomorës; rrushi i tyreështë
i helmatisur dhe vilet e rrushit të tyre janë të hidhura; 33vera e tyre është një
helm gjarpërinjsh, një helmmizor gjarpërinjsh helmonjës. 34E tërë kjo a nuk
është ruajtur vallë pranëmeje, e vulosur në thesaret emia? 35Muamëpërket
hakmarrja dhe shpërblimi; do të vijë koha dhe do t’u merren këmbët! Sepse
dita e gjëmës së tyre është e afërt, dhe gjërat e përgatitura për ta shpejtohen të
vijnë. 36Po, Zoti do të gjykojë popullin e tij, por do t’i vijë keq për shërbëtorët
e tij kur të shohëqë fuqia e tyre është zhdukur dheqënukmbetetmëasnjeri,
as skllav as i lirë. 37Atëherë ai do të thotë: “Ku janë perënditë e tyre, shkëmbi
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në të cilin gjenin strehë, 38 që hanin yndyrën e flijimeve të tyre dhe pinin
verën e libacioneve të tyre? Le të ngrihen për t’i ndihmuar dhe për të qenë
strehimi juaj!”. 39 Tani e shikoni që unë jam Ai dhe që nuk ka Perëndi tjetër
përbrimeje. Unë të bëjqë të vdesëshdhe të jetosh, unë të plagos dhe të shëroj,
dhenukkanjeri qëmund të të lirojëngadora ime. 40Po, unëngredorën time
në drejtim të qiellit dhe them: Unë jetoj për gjithnjë, 41kur tëmpreh shpatën
time dhe dora ime të përgatitet të gjykojë, do të hakmerremme armiqtë emi
dhedo të shpërblej ata qëmëurrejnë. 42Do t’i dehmegjak shigjetat emiadhe
shpata imedo tëgëlltisëmishin, bashkëmegjakune tëvrarëvedhe të robërve,
të krerëve flokëgjatë të armikut. 43 Gëzohuni, o kombe, bashkë me popullin
e tij, sepse Zoti merr hak për gjakun e shërbëtorëve të tij, merr hak kundër
kundërshtarëve të tij, por do të ketë mëshirë për tokën dhe për popullin e tij”.
44 Kështu Moisiu erdhi bashkë me Jozueun, birin e Nunit, dhe shqiptoi tërë
fjalët e këtij kantiku në veshët e popullit. 45KurMoisiumbaroi së shqiptuari
tërë këto fjalë para tërë Izraelit, 46u tha atyre: “Merrini me zemër tërë fjalët
me të cilat kam dëshmuar sot kundër jush. Do t’ua lini porosi bijve, që ata
të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji. 47 Sepse kjo
nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por është jeta juaj; dhe me këtë fjalë do
të zgjasni ditët tuaja në vendin ku po hyni për ta pushtuar, duke kapërcyer
Jordanin”. 48Po atë ditë Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: 49 “Ngjitu mbi malin
e Abarimëve,mbimalin e Nebos, që ndodhet në vendin eMoabit, në bregun
e kundërt të Jerikos, dhe vështro vendin e Kanaanit, që unë ju jap bijve të
Izraelit. 50 Ti ke për të vdekur në malin mbi të cilin po ngjitesh dhe do të
bashkoheshme popullin tënd, ashtu si Aaroni, vëllai yt, ka vdekurmbimalin
e Horit dhe u bashkuame popullin e tij, 51 sepse u treguat të pabesëmemua
në mes të bijve të Izraelit, në ujërat e Meribës në Kadesh, në shkretëtirën e
Tsinit, dhe sepse nuk më shenjtëruat në mes të bijve të Izraelit. 52 Ti do ta
shikosh vendin para teje, por atje, në vendin që unë ju jap bijve të Izraelit, ti
nuk ke për të hyrë”.

33
1Ky është bekimime të cilin Moisiu, njeri i Perëndisë, bekoi bijtë e Izraelit,

para se të vdiste. 2Dhe u tha: “Zoti erdhi nga Sinai dhe u ngritmbi ta në Seir;
u paraqit në madhështinë e tij nga mali Paran, arriti nga mesi i një morie
shenjtorësh; nga e djathta e tyre dilte për ta një ligj i zjarrtë. 3Me siguri ai i do
popujt; të gjithë shenjtorët e tij janë në duart e tua; ata janë ulur në këmbët e
tua, secili i dëgjon fjalët e tua. 4Moisiu na ka urdhëruar një ligj, një trashëgimi
të asamblesë së Jakobit. 5Ai ka qenë mbret në Jeshuruni, kur mblidheshin
krerët e popullit, tërë fiset e Izraelit tok. 6Rroftë Rubeni dhemos vdektë; por
njerëzit e tij mbetshin pak”. 7 Judës përkundrazi i tha këto: “Dëgjo, o Zot, zërin
e Judës dhe ktheje tek populli i tij; dora e tij lufton për çështjen e tij; bëhu ti
një ndihmës i tij kundër armiqve të tij. 8 Pastaj për Levin tha: “Thumimët
dhe Urimët e tu i përkasin njeriut tënd besimtar, që ti provove në Masa dhe
me të cilin je grindur në ujërat e Meribës. 9 Ai thotë për të atin dhe për të
ëmën: “Unë nuk i kam parë”; ai nuk i njohu vëllezërit e tij dhe nuk njohu
bijtë; sepse Levitët kanë respektuar fjalën tënde dhe kanë ruajtur besëlidhjen
tënde. 10 Ata u mësojnë dekretet e tua Jakobit dhe ligjin tënd Izraelit; vënë
temjanin para teje dhe tërë olokaustinmbi altarin tënd. 11O Zot, beko forcën
e tij dhe prano veprën e duarve të tij. Shpo tej e përtej ata që ngrejnë krye
kundër atij dhe që e urrejnë, me qëllim që të mos ngrihen më”. 12 Përsa i
përket Beniaminit, ai tha: “I dashuri i Zotit do të banojë me siguri pranë tij.
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Zoti do ta mbrojë vazhdimisht dhe do të banojë në krahët e tij”. 13 Përsa i
përket Jozefit, ai tha: “Vendi i tij qoftë i bekuar nga Zotime dhurata të çmuara
të qiellit, me vesën, me ujërat e humnerës që ndodhet poshtë, 14me frytet e
çmuara të diellit, me prodhimet e çmuara të çdomuaji, 15me prodhimet më të
mira tëmaleve të lashta,medhuratat e çmuara të kodrave të përjetshme, 16me
dhuratat e çmuara të tokës dhe të të gjitha gjërave që ajo përmban. Favori i atij
që ishte në ferrishte të bjerë mbi kryet e Jozefit, mbi majën e kokës së atij që
është zgjedhur ndërmjet vëllezërve të tij! 17Madhështia e tij është si ajo e demit
të tij të parëlindur, brirët e tij janë si brirët e një bualli. Me to do të shpojë
tërë popujt, deri në skajet e dheut. Këto janë moritë e Efraimit. Këto janë
mijërat eManasit”. 18Përsa i përket Zabulonit, ai tha: “Gëzoje, Zabulon, daljen
tënde, dhe ti Isakar, ndejtjen në çadrat e tua! 19Ata do të thërrasin popujt në
mal dhe aty do të ofrojnë flijime drejtësie; sepse ata do të thithin bollëkun e
detrave dhe thesaret e fshehura në rërë”. 20 Përsa i përket Gadit, ai tha: “I
bekuar qoftë ai që e shtrin Gadin. Ai rri shtrirë si një luaneshë dhe copëton
krahë dhe kafkë. 21 Ai shtie në dorë pjesën e parë për veten e tij, sepse aty
ishte pjesa e parë e rezervuar e udhëheqësit; ai erdhi me krerët e popullit
dhe zbatoi drejtësinë e Zotit dhe dekretet e tij me Izraelin”. 22 Përsa i përket
Danit, ai tha: “Dani është një luan i vogël, që hidhet nga Bashani”. 23 Përsa
i përket Neftalit, ai tha: “O Neftali, i ngopur me favore dhe i mbushur me
bekime tëZotit, pushtoperëndimindhe jugun”. 24Përsa i përketAsherit, ai tha:
“Më i bekuari nga tërë bijtë qoftë Asheri! Le të jetë i preferuari i vëllezërve të
tij dhe të zhysë këmbën e tij në vaj. 25 Sandalet e tij të jenë prej hekuri dhe
prej bronzi, dhe forca jote të vazhdojë sa janë ditët e tua. 26 Askush nuk
është barabar me Perëndinë e Jeshurunit, që shkon me kalë nëpër qiejtë në
ndihmën tënde dhe shkonmbi retëmemadhështinë e tij. 27Perëndia i kohëve
të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm.
Ai do ta dëbojë armikun para teje dhe do të thotë: “Shkatërroje!”. 28Atëherë
Izraeli do ta ndiejë veten të sigurtë, në një vend gruri dhe mushti; dhe qielli
i tij di të japë vesë. 29 Ti je i lumtur, o Izrarel! Kush është barabar me ty,
o popull i shpëtuar nga Zoti? Ai është mburoja që të ndihmon dhe shpata e
lavdisë sate. Armiqtë e tu do të të nënshtrohen dhe ti do të shkelësh vendet e
tyre të larta”.

34
1 Pastaj Moisiu u ngjit nga fusha e Moabit në Malin Nebo, në majën e

Pisgahut, që ndodhet në bregun e kundërt të Jerikos. Dhe Zoti i tregoi tërë
vendin e Galaadit deri në Dan, 2 tërë Naftalin, vendin e Efraimit dhe të
Manasit, tërë vendin e Judës deri në detin perëndimor, 3Negevin dhe fushën
e luginës të Jerikos, qytet i palmave, deri në Tsoar. 4Zoti tha: “Ky është vendi
që u premtova me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, duke u thënë: “Unë
do t’ua jap pasardhësve tuaj”. Ti e pe me sytë e tua, por nuk do të hysh në
të!”. 5 Kështu Moisiu, shërbëtori i Zoit, vdiq aty, në vendin e Moabit, simbas
fjalës së Zotit. 6 Dhe Zoti e varrosi në luginën e vendit të Moabit, përballë
Beth-Peorit; dhe askush nuk e ka mësuar deri më sot vendin e varrit të tij.
7Moisiu ishte njëqind e njëzet vjeç kur vdiq; shikimi i tij nuk ishte dobësuar
dhe fuqia e tij nuk i qe mpakur. 8 Bijtë e Izraelit e qanë në fushat e Moabit
tridhjetë ditë; pastaj ditët e zisë dhe të vajtimit për Moisiun morën fund.
9 Atëherë Jozueu, bir i Nunit, u mbush me frymën e diturisë, sepse Moisiu
kishte vënë duart mbi të; kështu bijtë e Izraelit iu bindën atij dhe vepruan



Ligji i Përtërirë 34:10 217 Ligji i Përtërirë 34:12

ashtu si e kishte urdhëruarMoisiun Zoti. 10Nuk doli më në Izrael një profet
i ngjashëmmeMoisiun, me të cilin Zoti fliste sy për sy, 11në të gjitha shenjat
dhe mrekullitë që Zoti e dërgoi të bënte në vendin e Egjiptit para Faraonit,
para tërë shërbëtorëve të tij dhe tërë vendit të tij, 12në të gjithë madhështinë
e fuqisë dhe në të gjitha gjërat e mëdha dhe të tmerrshme që Moisiu kreu
përpara syve të të gjithë Izraelit.



Jozueu 1:1 218 Jozueu 2:4

Jozueu
1Mbas vdekjes sëMoisiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Jozueut,

djalit të Nunit, që i shërbenteMoisiut, dhe i tha: 2 “Moisiu, shërbëtori im, vdiq;
prandaj çohu, kalo Jordanin, ti dhe gjithë ky popull, dhe shko në atë vend që
unë u jap atyre, bijve të Izraelit. 3 Unë ju kam dhënë çdo vend që tabani i
këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thashëMoisiut. 4Territori yt do të shtrihet
nga shkretëtira dhe nga Libani deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit,
nga tërë vendi i Hitejve deri në Detin e Madh, në perëndim. 5Askush nuk do
të mund të të kundërshtojë gjatë tërë ditëve të jetës sate; ashtu siç kam qenë
meMoisiun, kështu do të jemme ty; nuk do të të lë, as nuk do të të braktis. 6 Ji
i fortë dhe trim, sepse ti do të bëshqë kypopull të zotërojë vendin qëubetova
t’u jap etërve të tyre. 7Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, dukeupërpjekur
të veprosh simbas tërë ligjit që Moisiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar;mos u
shmang prej tij as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh.
8Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e
natë, duke kërkuar të veprosh simbas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse
atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. 9A nuk
të urdhërova unë? Ji i fortë dhe trim; mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse
Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh”. 10Atëherë Jozueu urdhëroi
oficerët e popullit, duke u thënë: 11 “Kaloni përmes kampit dhe jepini popullit
këtë urdhër, duke i thënë: Siguroni rezerva ushqimore, sepse brenda tri
ditëve do të kaloni Jordanin për të vajtur të pushtoni vendin që Zoti, Perëndia
juaj, ju jep si trashëgimi”. 12 Jozueu u foli gjithashtu Rubenitëve,Gaditëve dhe
gjysmës së fisit të Manasit, duke u thënë: 13 “Mbani mend fjalën që Moisiu,
shërbëtori i Zotit, ju urdhëroi kur ju tha: “Zoti, Perëndia juaj, ju ka dhënë
pushim dhe ju ka dhënë këtë vend. 14Gratë tuaja, të vegjëlit tuaj, dhe bagëtia
juaj do të mbeten në vendin që Moisiu ju ka dhënë nga kjo anë e Jordanit;
por ju, tërë luftëtarët tuaj trima do të kaloni të armatosur para vëllezërve tuaj
dhe do t’i ndihmoni, 15derisa Zoti t’u ketë dhënë pushimvëllezërve tuaj ashtu
si juve, dhe ta kenë shtënë në dorë vendin që Zoti, Perëndia juaj, u jep atyre.
Atëherëmund të ktheheni për të pushtuar vendinqë jupërket,dheqëMoisiu,
shërbëtor i Zotit, ju ka dhënë këtej Jordanit në drejtim të Lindjes””. 16Atëherë
ata iu përgjigjën Jozueut, duke i thënë: “Ne do të bëjmë të gjitha ato që ti na
urdhëron dhe do të shkojmë kudo që të na çosh. 17Ashtu siç i jemi bindur për
çdo gjë Moisiut, kështu do të të bindemi ty. Vetëm me ty qoftë Zoti, Perëndia
yt, ashtu siç ka qenë me Moisiun! 18Kushdo që ngre krye kundër urdhrave
të tua, dhe nuk u bindet fjalëve të tua, do të vritet. Vetëm ji i fortë dhe trim!”.

2
1 Jozueu, bir i Nunit, dërgoi dy burra te Shitimi për të vëzhguar fshehurazi,

duke u thënë: “Shkoni, kontrolloni vendin dhe Jerikon”. Kështu ata shkuan
dhe hynë në shtëpinë e një prostitute, të quajtur Rahab, dhe aty banuan.
2Këtë gjë ia referuan mbretit të Jerikos, duke i thënë: “Ja, disa bij të Izraelit
erdhën këtu sonte natën për të vëzhguar vendin”. 3 Atëherë mbreti i Jerikos
dërgoi t’i thotë Rahabit: “Nxirri jashtë njerëzit që kanë ardhur te ti dhe kanë
hyrë në shtëpinë tënde, sepse ata kanë ardhur për të vëzhguar tërë vendin”.
4 Por gruaja i mori dy burrat dhe i fshehu; pastaj tha: “Éshtë e vërtetë, këta
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njerëz erdhën tek unë, por nuk dija nga ishin. 5Në çastin kur mbyllej porta
e qytetit, kur ishte errësuar, ata burra dolën; nuk e di se ku shkuan; ndiqini
menjëherë, sepse mund t’i arrini”. 6 (Ajo përkundrazi i kishte hipur mbi çati
dhe i kishte fshehur midis kërcejve të lirit, që i kishte shtrirë mbi shtrat).
7 Atëherë ata i ndoqën në rrugën e Jordanit, në drejtim të vahut të lumit;
dhe sapo dolën ndjekësit, porta umbyll. 8Por para se t’i zinte gjumi spiunët,
Rahabiungjit pranë tyrenëçati, 9dheu thaatyreburrave: “UnëediqëZoti ju
ka dhënë vendin, që tmerri juaj na ka zënë, dhe që të gjithë banorët e vendit
dridhen nga frika para jush. 10Sepse ne kemi dëgjuar si i thau ujërat eDetit të
Kuq Zoti përpara jush kur dolët nga Egjipti, dhe atë që ju u bëtë dymbretërve
të Amorejve, matanë Jordanit, Sihonit dhe Ogut, që vendosët t’i shfarosni.
11Duke dëgjuar këto gjëra zemra jonë u mpak, për shkakun tuaj askujt nuk i
mbeti asnjë fije trimërie, sepse Zoti, Perëndia juaj, është Perëndi atje lart në
qiejt dhe këtu poshtë në tokë. 12Prandaj, ju lutem, betohuni në emër të Zotit
që, ashtu si kam treguar dhembshuri ndaj jush, edhe ju do të tregoni po atë
dhembshuri ndaj shtëpisë së atit tim;më jepni, pra, një shenjë të sigurt, 13që
do t’i lini të gjallëatin tim,nënën time, vëllezëritdhemotrat emiadhe tëgjitha
gjërat që u përkasin atyre, dhe që do të shpëtoni jetën tonë nga vdekja”. 14Ata
burra iu përgjigjën: “Jeta jonëpër atë tuajën,mjaft që tëmos e tregoni çështjen
tonë; dhe kur Zoti do të na japë vendin, ne do të të trajtojmëmemëshirë dhe
me shpirtlirësi”. 15Atëherë ajo i zbriti nga dritarja me një litar, sepse shtëpia
e saj ndodhej mbi muret e qytetit, dhe ajo banonte mbi muret. 16Dhe u tha
atyre: “Shkoni në drejtim të malit, që ndjekësit tuaj të mos ju gjejnë; dhe
qëndroni tri ditë të fshehur atje, deri sa të kthehen ndjekësit tuaj; pastaj do
të vazhdoni rrugën tuaj”. 17Atëherë ata burra i thanë: “Ne do të çlirohemi nga
betimi që na detyrove të bëjmë, 18po të jetë se, kur të hyjmë në këtë vend, ti
nuk ngjit në dritaren nga e cila po na zbret këtë kordon të hollë me ngjyrë
të kuqerreme dhe po nuk mblodhe në shtëpinë tënde atin tënd, nënën tënde
vëllezërit e tu dhe tërë familjen e atit tënd. 19Por në rast se dikush del jashtë
pragut të shtëpisë sate, gjaku i tij do të bjerë mbi krye të vet, dhe ne nuk do
të kemi faj për këtë; por gjaku i kujtdo qoftë që do të jetë me ty në shtëpi do
të bjerëmbi kokën tonë, në qoftë se dikush i prekme dorë. 20Por në rast se ti
tregon punën tonë, ne do të çlirohemi nga betimi që na ke detyruar të bëjmë”.
21Ajo tha: “Ubëftë ashtu si thatë ju”. Pastaj undame tadheata ikën. Ajo lidhi
në dritare kordonin e hollë të kuqerremë. 22 Ata ikën, pra, dhe shkuan në
mal ku ndenjën tri ditë, deri sa u kthyen ndjekësit; ndjekësit i kishin kërkuar
gjatë gjithë rrugës, por pa i gjetur dot. 23Kështu të dy burrat u kthyen, zbritën
nga mali, kaluan Jordanin dhe erdhën te Jozueu, bir i Nunit, dhe i treguan
të gjitha ato që kishin kaluar. 24 Dhe i thanë Jozueut: “Me siguri Zoti na e
ka lënë në duart tona tërë vendin; që tani tërë banorët e vendit dridhen nga
frika para nesh”.

3
1 Jozueu u ngrit herët në mëngjes; ai dhe tërë bijtë e Izraelit u nisën pastaj

nga Shitimi dhe arritën në Jordan; u ndalën aty para se ta kalojnë 2Mbas tri
ditëve, oficerët kaluan nëpër tërë kampin, 3dhe i dhanë popullit këtë urdhër,
duke i thënë: “Kur të shihni arkën e besëlidhjes të Zotit, Perëndisë tuaj, të
mbajtur nga priftërinjtë levitë, do të niseni nga vendi juaj dhe do ta ndiqni.
4Midis jushdhearkësdo tëketënjë largësiprej rrethdymijëkubitësh. Mos iu
afroni asaj,me qëllimqë të njihni rrugënnëpër të cilënduhet të shkoni, sepse
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deri tani nukkeni kaluar kurrënëpërkëtë rrugë”. 5Dhe Jozueu i thapopullit:
“Shenjtërohuni, sepse nesër Zoti ka për të bërë mrekulli midis jush”. 6 Pastaj
Jozueuu foli priftërinjve,dukeu thënë: “Merrni arkën ebesëlidhjesdhekaloni
përparapopullit”. Kështuatamorënarkënebesëlidhjesdheecënparapopullit.
7Atëherë Zoti i tha Jozueut: “Sot do të filloj të të bëj tëmadh në sytë e të gjithë
Izraelit,meqëllimqë tëkuptojnë seashtu siçkamqenëmeMoisiun, kështudo
të jem edheme ty. 8Prandaj ti jepu këtë urdhër priftërinjve qëmbajnë arkën
e besëlidhjes, dukeu thënë: “Kur të arrini në breg të Jordanit, do të ndaleni në
Jordan””. 9 Jozueu u tha atëherë bijve të Izraelit: “Afrohuni dhe dëgjoni fjalët
e Zotit, Perëndisë tuaj”. 10 Pastaj Jozueu tha: “Nga kjo do të njihni që Zoti i
gjallë ështëmidis jush dhe qëme siguri ka për të dëbuar para jush Kananejtë,
Hitejtë, Hivejtë, Perezejtë, Girgasejtë, Amorejtë dhe Jebusejtë; 11 ja, arka e
besëlidhjes së Zotit të të gjithë dheut po bëhet gati të kalojë para jushnë lumin
Jordan. 12 Merrni, pra, dymbëdhjetë burra nga fiset e Izraelit, një për çdo
fis. 13 Dhe ka për të ndodhur që, porsa tabanët e këmbëve të priftërinjve që
mbajnë arkën e Zotit, Zot i gjithë tokës, do të takojnë në ujërat e Jordanit,
ujërat e Jordanit do të ndahen, dhe ujërat që zbresin nga lart do të ndalen
tok”. 14 Kështu, kur populli ngriti çadrat për të kaluar Jordanin, priftërinjtë
që mbanin arkën e besëlidhjes ecnin përpara popullit. 15 Sapo ata që mbanin
arkën arritën në Jordan dhe këmbët e priftërinjve që trasportonin arkën u
zhytën në ujërat e bregut të tij (Jordani është i mbushur plot deri në brigjet
e tij gjatë tërë kohës së korrjes), 16 ujërat që zbrisnin nga sipër u ndalën dhe
u ngritën tok shumë më lart se Adami, qyteti që ndodhet pranë Tsartanit;
kështu që ujërat që zbrisnin në drejtim të detit të Arabahut, Detit të Kripur,
u ndanë tërësisht prej tyre; dhe populli i kaloi përballë Jerikos. 17 Priftërinjtë
që mbanin arkën e besëlidhjes të Zotit u ndalën në vend të thatë në mes të
Jordanit, ndërsa tërë Izraeli po kalontenë të thatë,deri sa tërëpopullimbaroi
së kapërcyeri Jordanin.

4
1Kur tërë populli mbaroi së kapërcyeri Jordanin, Zoti i foli Jozueut, duke i

thënë: 2“Merrningaradhëtepopullit dymbëdhjetëburra, njëpër çdofis, 3dhe
u jepni këtë urdhër, duke thënë: “Merrni dymbëdhjetë gurë që këtej, në mes
të Jordanit, pikërisht në vendin ku u ndalën këmbët e priftërinjve, i merrni,
me vetematanë lumit dhe i vendosni në vendin ku do të strehoheni sonte””.
4 Atëherë Jozueu thirri dymbëdhjetë burrat që kishte zgjedhur ndër bijtë e
Izraelit, një për çdofis, 5dheu thaatyre: “Kaloni para arkës së Zotit, Perëndisë
tuaj, nëmes të Jordanit, dhe secili prej jush tëmbajënëkurriznjë gur, simbas
numrit të fiseve të bijve të Izraelit, 6me qëllim që kjo të jetë një shenjë midis
jush. Kur në të ardhmen bijtë tuaj do t’ju pyesin, duke thënë: “Ç’janë për
ju këta gurë?”, 7 ju do t’u përgjigjeni kështu: “Ujërat e Jordanit u ndanë para
arkës së besëlidhjes të Zotit; kur ajo kaloi Jordanin, ujërat e tij u ndanë dhe
këta gurë do të jenë për bijtë e Izraelit një kujtim për jetë””. 8Bijtë e Izraelit
bënë pikërisht ashtu si i kishte urdhëruar Jozueu: morëndymbëdhjetë gurënë
mes të Jordanit, ashtu si e kishte porositur Zoti Jozueun, në bazë të numrit
të fiseve të Izraelit, dhe i morën me vete matanë lumit në vendin ku do të
kalonin natën, dhe i vendosën aty. 9 Jozueu ngriti gjithashtu dymbëdhjetë
gurë në mes të Jordanit, në vendin ku ishin ndalur këmbët e priftërinjve që
mbanin arkën e besëlidhjes; dhe aty kanë mbetur deri më sot. 10 Priftërinjtë
qëmbaninarkënundalënnëmes të Jordanit deri sauplotësua tërësishtajoqë
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i kishte urdhëruar Zoti Jozueut t’i thoshte popullit, në bazë të të gjitha atyre
që Moisiu i kishte urdhëruar 11 Kur tërë populli mbaroi së kaluari, arka e
Zotit dhe priftërinjtë kaluan në prani të popullit. 12 Bijtë e Rubenit, bijtë e
Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit kaluan të armatosur në krye të bijve të
Izraelit, ashtu siç u kishte thënëMoisiu. 13Rreth dyzetmijë njerëzme veshje
lufte kaluan para Zotit në fushat e Jerikos, gati për të luftuar. 14 Po atë ditë,
Zoti e bëri të madh Jozueun në sytë e tërë Izraelit, dhe banorët e tij patën
frikë nga ai ashtu si patën frikë nga Moisiu gjatë gjithë ditëve të jetës së tij.
15Pastaj Zoti i foli Jozueut dhe i tha: 16 “Urdhëro priftërinjtë qëmbajnë arkën
e Dëshmisë të dalin nga Jordani”. 17Atëherë Jozueu urdhëroi priftërinjtë duke
u thënë: “Dilni nga Jordani”. 18 Dhe ndodhi që kur priftërinjtë që mbanin
arkën e besëlidhjes së Zotit, dolën nga Jordani dhe tabanët e këmbëve të tyre
shkelën tokën e thatë, ujërat e Jordanit u kthyen në vendin e tyre dhe filluan
të rrjedhin si më parë në lartësinë e brigjeve të tij. 19Populli doli nga Jordani
ditën e dhjetë të muajit të parë dhe ngriti kampin e tij në Gilgal, në skajin
lindor të Jerikos. 20 Ata dymbëdhjetë gurë që i kishin marrë nga Jordani,
Jozueu i çoi në Gilgal. 21 Pastaj u foli bijve të Izraelit dhe u tha atyre: “Kur
në të ardhmen bijtë tuaj do t’i pyesin etërit e tyre duke thënë: “Ç’janë këta
gurë?”, 22 ju do t’ua bëni të ditur bijve tuaj, duke thënë: “Izraeli e kaloi këtë
Jordan në të thatë, 23 sepse Zoti, Perëndia juaj, i thau ujërat e Jordanit para
jush deri sa të kalonit, ashtu si Zoti, Perëndia juaj, veproi në Detin e Kuq, të
cilin e thau para nesh deri sa të kalonim, 24me qëllim që tërë popujt e tokës
të pranojnë që Zoti ka dorë të fuqishme, dhe që ju të keni gjithnjë frikë nga
Zoti, Perëndia juaj””. i Pashkës

5
1 Kur të gjithë mbretërit e Amorejve që ndodheshin matanë Jordanit në

drejtim të perëndimit dhe tërë mbretërit e Kananejve që ishin pranë detit
mësuan që Zoti kishte tharë ujërat e Jordanit para bijve 2 Në atë kohë Zoti
i tha Jozueut: “Bëj thika prej guri dhe fillo përsëri të rrethpresësh bijtë e
Izraelit”. 3 Kështu Jozueu bëri thika prej guri dhe rrethpreu bijtë e Izraelit
mbi kodrinën e Haaralothit. 4Kjo qe arsyeja për të cilin Jozueu i rrethpreu;
i tërë populli që kishte dalë nga Egjipti, meshkujt, tërë burrat luftëtarë,
kishin vdekur në shkretëtirë gjatë rrugës, mbasi kishin dalë nga Egjipti.
5Ndërsa tërë populli që kishte dalë nga Egjipti ishte rrethprerë, tërë populli
që kishte lindir në shkretëtirë gjatë rrugës mbas daljes nga Egjipti, nuk
ishte rrethprerë. 6 Në fakt bijtë e Izraelit kishin ecur dyzet vjet nëpër
shkretëtirë deri sa tërë populli, domethënë luftëtarët që kishin dalë nga
Egjipti, u shkatërruan, sepsenuk i ishin bindur zërit të Zotit. Atyre Zoti u ishte
betuar që nuk do t’u tregonte vendin që do t’u jepte etërve të tyre, një vend
ku rrjedh qumësht dhe mjaltë. 7 Kështu Jozueu i rrethpreu bijtë e tyre, që
Perëndia i kishte vënë në vend të tyre, sepse ishin të parrethprerë, sepse nuk
ishin rrethprerë gjatë rrugës. 8Kurmbaroi rrethprerja e tërëmeshkujve, ata
qëndruanatje ku ishin, në kamp, deri sau shëruan. 9AtëherëZoti i tha Jozueut:
“Sot ju hoqa turpërimin e Egjiptit”, dhe ai vend u quajt Gilgal deri në ditët e
sotme. 10 Bijtë e Izraelit e ngritën kampin e tyre në Gilgal dhe e kremtuan
Pashkën ditën e katërmbëdhjetë të muajit, në të ngrysur, në fushat e Jerikos.
11 Të nesërmen e Pashkës hëngrën prodhime të vendit, bukë të ndorme dhe
grurë të pjekur po atë ditë. 12Tënesërmenhëngrënprodhime të vendit,mana
mbaroi; kështu bijtë e Izraelit nuk patënmëmanë, por atë vit hëngrën frytet
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e vendit të Kanaanit. 13Por ndodhi që,ndërsa Jozueu ishte afër Jerikos, ngriti
sytë dhe shikoi, dhe ja, një njeri i qëndronte përpara, me në dorë një shpatë
të zhveshur. Jozueu i doli përballë dhe i tha: “A je ti për ne o për armiqtë
tanë?”. 14Ai u përgjigj: “Jo, unë jam kreu i ushtrisë së Zotit; sapo kam arritur
në këtë çast”. Atëherë Jozueu ra përmbys para tij dhe tha: “Çfarë dëshiron t’i
thotë Zotëria ime shërbëtorit të tij?”. 15Kreu i ushtrisë së Zotit i tha Jozueut:
“Zbath sandalet, sepse vendi ku je është i shenjtë”. Dhe Jozueu veproi ashtu.

6
1 Jeriko ishte i mbyllur dhe i mbrojtur mirë nga frika e bijve të Izraelit;

askush nuk dilte dhe askush nuk hynte në të. 2 Zoti i tha Jozueut: “Shiko,
unë të kam dhënë në dorë Jerikon, mbretin e tij dhe luftëtarët e tij trima.
3 Ju të gjithë, luftëtarët, do të marshoni rreth qytetit, do të silleni një herë
rreth tij. Kështu do të bëni gjashtë ditë me radhë. 4 Shtatë priftërinj do të
çojnë përpara arkës shtatë bori prej briri të dashit; por ditën e shtatë do të
silleni rrethqytetit shtatëherëdhepriftërinjtëdo t’ubienborive. 5Kurata t’u
bien pa pushim brirëve të dashit dhe ju të dëgjoni zërin e borisë, tërë populli
do të bëjë një ulurimë të madhe; atëherë muret e qytetit do të shemben
dhe populli do të ngjitet, gjithsekush drejt, përpara. 6 Kështu Jozueu, bir i
Nunit, thirri priftërinjtë dhe u tha atyre: “Merrni arkën e besëlidhjes dhe
shtatë priftërinj të mbajnë shtatë bori prej briri të dashit përpara arkës së
Zotit”. 7 Pastaj i tha popullit: “Shkoni përpara dhe marshoni rreth qytetit,
njerëzit e armatosur të ecin përpara arkës së Zotit”. 8 Kështu, kur Jozueu
mbaroi së foluri popullit, shtatë priftërinjtë që mbanin shtatë bori prej briri
të dashit përpara Zotit nisën të marshojnë dhe u ranë borive; dhe arka
e besëlidhjes së Zotit i ndiqte nga pas. 9 Njerëzit e armatosur marshonin
përpara priftërinjve që u binin borive, kurse praparoja vinte pas arkës; gjatë
marshimit priftërinjtë u binin borive. 10 Jozueu kishte urdhëruar popullin,
duke i thënë: “Mos bërtitni, të mos dëgjohet as zëri juaj dhe të mos dalë
asnjë fjalë nga goja juaj, deri ditën kur do t’ju them: “Bërtisni!”. Atëherë
do të bërtisni”. 11 Kështu arka e Zotit u soll rreth qytetit një herë; pastaj u
kthyen në kamp dhe aty e kaluan natën. 12 Jozueu u ngrit herët në mëngjes,
dhe priftërinjtë morën arkën e Zotit. 13 Shtatë priftërinjtë, që mbanin shtatë
boritë prej briri të dashit përpara arkës së Zotit, shkonin përpara dhe u binin
borive. Njerëzit e armatosur marshonin para tyre, kurse praparoja vinte
mbasarkës sëZotit; gjatëmarshimitpriftërinjtëubininborive. 14Ditënedytë
marshuan vetëm një herë rreth qytetit dhe pastaj u kthyen në kamp. Kështu
vepruan gjashtë ditëme radhë. 15Por ditën e shtatë u ngritën herët, në agim,
dhe marshuan rreth qytetit në të njëjtënmënyrë shtatë herë; vetëm atë ditë
marshuan shtatë herë rreth qytetit. 16Herën e shtatë, kur priftërinjtë u ranë
borive, Jozueu i tha popullit: “Bërtisni, sepse Zoti ju dha qytetin! 17 Qyteti
do të shfaroset, ai dhe çdo gjë që është në të. Vetëm prostituta Rehab do të
shpëtojë, ajo dhe gjithë ata që janë bashkë me të në shtëpi, sepse ajo fshehu
vëzhguesit që ne kishim dërguar. 18 Por ju kini shumë kujdes lidhur me atë
që është caktuar të shfaroset, që të mos jeni ju vetë të mallkuar, duke marrë
diçka që është caktuar të shfaroset, dhe ta bëni kështu kampin e Izraelit të
mallkuar, duke tërhequr mbi të fatkeqësi. 19 Por i gjithë argjendi, ari dhe
sendet prej bronzi dhe hekuri i shenjtërohen Zotit; do të hyjnë në thesarin
e Zotit”. 20 Populli, pra, bërtiti kur priftërinjtë u ranë borive; dhe ndodhi që,
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kur populli dëgjoi tingullin e borive, nxori një britmë të madhe dhe muret
u rrëzuan duke u shëmbur. Populli u ngjit në qytet, secili drejt, përpara, dhe
e shtiu në dorë atë. 21Dhe shfarosën gjithçka ishte në qytet, duke vrarë me
shpatë burra e gra, fëmijë dhe pleq e madje qe, dele dhe gomarë. 22 Pastaj
Jozueu u tha dy burrave që kishin vëzhguar vendin: “Shkoni në shtëpinë e
asaj prostitute dhe nxirrni jashtë gruan dhe tërë ato gjëra që i përkasin asaj,
siç i jeni betuar”. 23Atëherë të rinjtë që kishin vëzhguar vendin shkuan dhe
nxorën jashtë Rahabin, të atin, të ëmën, të vëllezërit dhe gjithçka i përkiste
asaj; kështu nxorën jashtë të gjithë të afërmit e saj dhe i lanë jashtë kampit të
Izraelit. 24Pastaj i vunë zjarrinqytetit dhe tërë gjëraveqëai përmbante;morën
vetëm argjendin, arin dhe sendet prej bronzi e hekuri, që i vunë në thesarin
e shtëpisë sëZotit. 25Por Jozueue la të gjallë prostitutënRahab, familjen eatit
të saj dhe gjithçka që i përkiste; kështu që ajo banoi nëmes të Izraelit deri sot,
sepse ajo kishte fshehur zbuluesit që Jozueu kishte dërguar për të vëzhguar
Jerikon. 26Atë ditë Jozueuubetua duke thënë: “Qoftë imallkuar para Zotit ai
njeri që do të ngrihet të rindërtojë qytetin e Jerikos! Ai do të hedhë themelet
mbi të parëlindurin e tij, dhe do t’i lartojë portat mbi birin e tij më të vogël”.
27Zoti ishte me Jozueun, dhe fama e tij u përhap në të gjithë vendin.

7
1 Por bijtë e Izraelit kryen një shkelje rreth gjërave të caktuara për sh-

farosje, sepseAkani, djalë i Karmit, i Zabdiut, birit të Zerahut, ngafisi i Judës,
mori disa sende të caktuara për shfarosje, 2Ndërkaq Jozueu dërgoinjerëznga
Jeriko në Ai, që është afër Beth-Avenit, i cili ndodhet në lindje të Bethelit,
dhe u tha atyre: “Ngjituni për të vëzhguar vendin”. Kështu njerëzit u ngjitën
për të vëzhguar Ain. 3 Pastaj u kthyen tek Jozueu dhe i thanë: “Nuk është e
nevojshme të ngjitet tërë populli; por le të ngjiten dy mijë a tre mijë burra
për të sulmuar Ain; mos e lodh tërë popullin, sepse ata të Ait janë të paktë
në numër”. 4Kështu u ngjitën rreth tre mijë burra të zgjedhur nga radhët e
popullit, por para burrave të Ait, ua mbathën këmbëve. 5 Dhe burrat e Ait
vranë rreth tridhjetë e gjashtë prej tyre; i ndoqën nga porta e qytetit deri në
Shebarim, duke i goditur në tatëpjetë. Dhe zemra e popullit u ligështua, u bë
si uji. 6 Jozueu i grisi atëherë rrobat e tij dhe ra përmbys me fytyrë për tokë,
përpara arkës së Zotit deri në mbrëmje, ai dhe pleqtë e Izraelit, dhe hodhën
pluhur mbi kokën e tyre. 7 Pastaj Jozueu tha: “O Zot, o Zot, pse bëre që ky
popull të kalojë Jordanin dhe të bjerë në duart e Amorejve për t’u vrarë?
Ah, sikur të ishim kënaqur duke qëndruar këtej Jordanit! 8 O Zot, ç’mund
të them pasi Izraeli i ktheu kurrizin armikut të tij? 9 Kananejtë dhe tërë
banorët e vendit do ta marrin vesh, do të na rrethojnë dhe do të zhdukin
emrin tonë nga faqja e dheut; çfarë do të bësh ti atëherë për emrin tënd të
madh?”. 10 Por Zoti i tha Jozueut: “Çohu! Pse rri përmbys me fytyrë për
tokë? 11 Izraeli kamëkatuar; atakanë shkelurbesëlidhjenqëukishaporositur;
kanëmarrëmadje gjëra të caktuara që të shfarosen, kanë vjedhur dhe kanë
gënjyer;dhepastaj i kanëvënëmidisplaçkave të tyre. 12Prandajbijtë e Izraelit
nuk mund t’iu bëjnë ballë armiqve të tyre, dhe kanë kthyer kurrizin para
tyre, sepse janë bërë ata vetë të mallkuar. Unë nuk do të jem më me ju, në
rast se nuk shkatërroni gjërat e caktuara që të shfarosen midis jush. 13 Çohu,
shenjtëropopullindhe i thuaj: “Shenjtërohunipërnesër, sepsekështuka thënë
Zoti, Perëndia i Izraelit: “O Izrael, në gjirin tënd ka gjëra të caktuara për t’u
shkatërruar. Ti nukdo tëmund t’ubëshballë armiqve të tu, përderi sa nuk ke
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hequrgjërate caktuarapër shkatërrimmidis jush. 14Nesërnëmëngjes,pra, do
të paraqiteni, fis më fis, dhe fisi, që Zoti do të caktojë do të paraqitet, familje
më familje, dhe familja që Zoti do të caktojë do të shkojë shtëpi më shtëpi,
dhe shtëpia që Zoti do të caktojë ka për t’u paraqitur me të gjithë njerëzit e
saj. 15 Dhe atij që do t’i gjenden gjëra të caktuara të shfarosen do t’i vihet
flaka, atij vet dhe gjithçka që i përket, sepse ka shkelur besëlidhjen e Zotit dhe
ka kryer një gjë të keqe në Izrael””. 16 Jozueu, pra, u ngrit herët në mëngjes
dhe e renditi Izraelin simbas fiseve të tij; dhe u caktua fisi i Judës. 17 Pastaj
afroi familjet e Judës, dhe u caktua familja e Zarhitëve. Pastaj afroi familjen
eZarhitëve,personmbaspersoni, dheu caktuaZabdi. 18Pastaj afroi shtëpinë
e Zabdit, person për person, dhe u caktua Akani, bir i Karmit, i Zabdit, birit
të Zerahut, nga fisi i Judës. 19Atëherë Jozueu i tha Akanit: “Biri im, të lutem,
mbushe me lavdi Zotin, Perëndinë e Izraelit, rrëfeji atij dhe më thuaj atë që
ke bërë; mos ma fshih”. 20Akani iu përgjigj Jozueut dhe i tha: “Në të vërtetë
jam unë që kam mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë së Izraelit, dhe ja ç’kam
bërë. 21Kur pashëmidis plaçkësnjëmantel të bukur të Shinarit, dyqind sikla
argjendi dhe një shufër ari që peshon pesëdhjetë sikla, pata një dëshirë të
madhe për to dhe imora; dhe ja, i kam fshehur në tokë nëmes të çadrës sime;
dhe argjendi është poshtë”. 22 Atëherë Jozueu dërgoi lajmëtarë që vrapuan
në çadër; dhe ja, plaçka ishte fshehur në çadrën e tij, dhe argjendi ndodhej
poshtë. 23 Ata e morën nga çadra, ia çuan Jozueut dhe tërë bijve të Izraelit,
dhe e vendosën përpara Zotit. 24Atëherë Jozueu, dhe tërë Izraeli bashkë me
të,mori Akanin, birin e Zerahut, argjendin, mantelin, shufrën prej ari, bijtë
dhe bijat e tij, qetë e tij, gomarët e tij, delet e tij dhe të gjitha gjërat që i
përkisnin, dhe i ngjiti në luginën e Akorit. 25 Dhe Jozueu tha: “Pse na vure
në telashe? Zoti do të të vërë në telashe ty sot!”. Dhe i tërë Izraeli e vrau me
gurë; dhe mbasi e vranë me gurë, e dogjën në zjarr. 26 Pastaj ngritën mbi të
një grumbull tëmadh gurësh, që ekziston edhe sot. Kështu Zoti u qetësua nga
rrëmbimi i zemërimit të tij. Prandaj ky vend quhet edhe sot lugina e Akorit.

8
1 Pastaj Zoti i tha Jozueut: “Mos ki frikë dhe mos u tmerro. Merr të gjithë

luftëtarët e tu dhe nisu dhe sulmo Ain. Shiko, unë po të jap në dorë mbretin
e Ait, popullin e tij, qytetin e tij dhe vendin e tij. 2 Dhe do t’u bësh Ait dhe
mbretit të tij ato që u ke bërë Jerikos dhembretit të tij; do të merrni për vete
vetëm plaçkën dhe bagëtinë e tij. Zëri një pritë qytetit në pjesën e prapme
të tij. 3 Kështu Jozueu dhe të gjithë luftëtarët e tij u ngritën më këmbë për
të sulmuar Ain. Ai zgjodhi tridhjetë mijë njerëz, luftëtarë trima, dhe i nisi
natën, 4duke u dhënë këtë urdhër: “Ja, ju do të rrini në pritë kundër qytetit,
duke qëndruar prapa tij; mos u largoni shumë nga qyteti, por rrini gjithnjë
në gatishmëri. 5 Pastaj unë dhe tërë njerëzit që janë me mua do t’i afrohemi
qytetit; dhe kur ata do të dalin kundër nesh si herën e parë, ne do të ikim
para tyre. 6 Ata do të dalin për të na ndjekur deri sa t’i kemi tërhequr larg
qytetit, sepse do të thonë: “Ikin me vrap para nesh si herën e parë”. Dhe,
ndërsa ne do të ikim me vrap para tyre, 7 ju do të dilni nga prita dhe do të
pushtoni qytetin, sepse Zoti, Perëndia juaj, do ta japë në duart tuaja. 8Me ta
pushtuar qytetin, do t’i vini flakën; do të bëni atë që ka urdhëruar Zoti. Kini
mendjen, ky është urdhri që ju jap”. 9 Kështu Jozueu i nisi; ata shkuan në
vendin e pritës dhe u ndalënmidis Bethelit dhe Ait, në krahun perëndimor të
Ait; por Jozueu mbeti atë natë në mes të popullit. 10 Jozueu u ngrit herët në
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mëngjes, kaloi në paradë popullin dhe u ngjit bashkë me pleqtë e Izraelit në
krye të popullit kundër Ait. 11 Tërë luftëtarët që ishin me të u ngjitën dhe u
afruan; kështu arritën përballë qytetit dhe fushuan në veri të Ait. Midis tyre
dhe Ait kishte një luginë. 12Atëherë ai mori rreth pesëmijë njerëz dhe i vuri
në pritë midis Bethelit dhe Ait, në perëndim të qytetit. 13 Pasi populli zuri
pozicion, kampiqendror ishtenëpritënëperëndim tëqytetit, Jozueuatënatë
përparoi në mes të luginës. 14Kur mbreti i Ait pa këtë gjë, njerëzit e qytetit u
ngritën herët me ngut në mëngjes dhe dolën për të luftuar kundër Izraelit:
mbreti dhe tërë populli i tij, në pozicionin e caktuar përballë Arabahut; por
mbreti nuk e dinte që i kishin zënë pritë në pjesën prapa qytetit. 15Atëherë
Jozueu dhe i tërë Izraeli, duke u shtirur sikur ishin mundur para tyre, ua
mbathën këmbëve në drejtim të shkretëtirës. 16 I tërë populli që ndodhej në
qytet u thirr tëmblidhej për t’i ndjekur; kështu endoqën Jozueundhe shkuan
larg qytetit. 17 S’mbeti burrë në Ai dhe në Bethel pa dalë pas Izraelit. E
lanë kështu qytetin të hapur dhe iu vunë pas Izraelit. 18 Atëherë Zoti i tha
Jozueut: “Shtrije shtizën që ke në dorë në drejtim të Ait, sepse unë do të ta
dorëzoj në dorë”. Dhe Jozueu e shtriu shtizën që kishte në dorë në drejtim
të qytetit. 19 Me të shtrirë dorën, burrat që ishin në pritë u ngritën me të
shpejtë nga vendi i tyre, hynë në qytet, e zunë dhe nxituan t’i vënë flakën.
20Kur njerëzit e Ait shikuan prapa, ja, ata panë tymin e qytetit që ngjitej në
qiell; dhe nuk patën asnjë mundësi të iknin as nga një anë, as nga ana tjetër,
sepse populli që ikteme vrap në drejtim të shkretëtirës u kthye kundër atyre
që e ndiqnin. 21Kështu, kur Jozueu dhe i tërë Izraeli panë që njerëzit e pritës
e kishin pushtuar qytetin dhe që tymi i tij ngrihej lart, u kthyen prapa dhe
mundën njerëzit e Ait. 22 Edhe të tjerët dolën nga qyteti kundër tyre; kështu
ata të Ait u gjendën të zënë në kurth nëmes të forcave të Izraelit, duke pasur
nga një anë njërën palë, nga ana tjetër palën tjetër; dhe imundën deri sa nuk
mbeti asnjë i gjallë apo ikanak. 23Pormbretin eAit e zunë të gjallë dhe e çuan
tek Jozueu. 24Kur Izraeli mbaroi së vrari tërë banorët e Ait në fushë dhe në
shkretëtirë ku ata e kishin ndjekur, dhe u therën të gjithë deri sa u shfarosën
të tërë, gjithë Izraeli u kthye në drejtim të Ait dhe i ra me shpatë. 25 Tërë
ata që u vranë atë ditë, burra dhe gra, ishin dymbëdhjetë mijë veta, të gjithë
banorë tëAit. 26 Jozueunukeuli dorënqëmbante shtizën,deri sa i shfarosi të
gjithë banorët e Ait. 27 Izraeli mori për vete vetëm bagëtinë dhe plaçkën e atij
qyteti, simbas urdhrit që Zoti i kishte dhënë Jozueut. 28Kështu Jozueu i vuri
flakënAitdheekatandisinënjëgrumbull gërmadhashpërgjithnjë,njëvend të
shkretuar deri ditën e sotme. 29Pastaj e varimbretin e Ait në një dru dhe e la
atje deri nëmbrëmje;nëperëndim të diellit, Jozueuurdhëroiqëkufomae tij të
ulej nga druri, të hidhej në hyrje të portës së qytetit dhemblodhënmbi të një
numër tëmadhgurësh,që shihenedhe sot. 30Atëherë Jozueundërtoinjë altar
për Zotin, Perëndinë e Izraelit, në malin Ebal, 31 ashtu si Moisiu, shërbëtor
i Zotit, u kishte urdhëruar bijve të Izraelit, siç shkruhet në librin e ligjit të
Moisiut, u ngrit një altar gurësh të palatuar mbi të cilët askush nuk kish
kaluar, ndonjë vegël të hekurt; pastaj mbi të bënë olokauste për Zotin dhe
flijime falënderimi. 32Aty Jozueu shkroimbi gurë një kopje të ligjit, qëMoisiu
pati shkruarnëprani të bijve të Izraelit. 33 I tërë Izraeli, si të huajt ashtu edhe
ata që kishin lindur izraelitë, pleqtë, oficerët dhe gjykatësit e tij, rrinin më
këmbë në të dyja anët e arkës, përballë priftërinjve levitë qëmbartnin arkën e
besëlidhjes së Zotit, gjysma përballë malit Gerizim dhe gjysma tjetër përballë
malit Ebal, ashtu si Moisiu, shërbëtor i Zotit, kishte urdhëruarmë parë, për të
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bekuarpopullin e Izraelit. 34Pas kësaj, Jozueu lexoi tërë fjalët e ligjit, bekimet
dhe mallkimet, ashtu si shkruhet në librin e ligjit. 35 Nga të gjitha ato që
kishte urdhëruar Moisiu, Jozueu nuk la pa lexuar asnjë fjalë përpara gjithë
asamblesë së Izraelit, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe të huajt që banonin
nëmes tyre.

9
1Me të mësuar këto gjëra, tërë mbretërit që ndodheshin këtej Jordanit, në

krahinën malore, në fushat dhe gjatë bregut të Detit të Madh në drejtim të
Libanit, Hiteu, Amoreu, Kananeu, Perezeu,Hiveudhe Jebuseu, 2umblodhën
bashkë në besëlidhje midis tyre për të luftuar kundër Jozueut dhe Izraelit.
3Por kur banorët e Gabaonit mësuan atë që Jozueu kishte bërë në Jeriko dhe
në Ai, 4vepruanme dinakëri dhe u nisën gjoja si ambasadorë; ata ngarkuan
mbi gomarët e tyre thasë të vjetra të konsumuara dhe kacekë të vjetër të
shqyer dhe të arnuar për të transportuar verën, 5 dhe mbathën sandale të
vjetra dhe të grisura dhe veshën trupin me rroba të përdorura; dhe e gjithë
buka e tyre ishte e fortë dhe e thërmuar. 6U paraqitën kështu para Jozueut në
kampineGigalit dhe i thanëatij dhe tërënjerëzve të Izraelit: “Nekemiardhur
nga një vend i largët; prandaj bëni aleancëme ne”. 7Por njerëzit e Izraelit iu
përgjigjën kështu Hivejve: “Ndoshta banoni në mes nesh; si mund të lidhim
aleancë me ju?”. 8Ata i thanë Jozueut: “Ne jemi shërbëtorë të tu!”. Jozueu u
tha atyre: “Kush jeni dhe nga vini?”. 9Atëherë ata u përgjigjën: “Shërbëtorët
e tu kanë ardhur nga një vend shumë i largët, për shkak të emrit të Zotit,
Perëndisë tënd, sepse kemi dëgjuar të flitet për të dhe për të gjitha ato që ka
bërë në Egjipt, 10 ashtu edhe për të gjitha ato që u ka bërë dy mbretërve të
Amorejvematanë Jordanit, Sihonit, mbretit të Heshbonit, dhe Ogut, mbretit
të Bashanit, që banonte në Ashtaroth. 11 Prandaj pleqtë tanë dhe të gjithë
banorët e vendit tonë na thanë: Merrni nozullime me vete për udhëtimin, u
dilni përparadheu thoni: “Ne jemi shërbëtorët tuaj; bëni,pra, aleancëmene”.
12Kjo është buka jonë që morëm të ngrohtë me vete si rezervë nga shtëpitë
tona ditën që u nisëm për të ardhur tek ju, dhe tani është bërë e fortë dhe e
thërmuar; 13dhekëta janë calikët e verësqë ishin të rinj kur imbushëmdhe ja,
ku janë prishur; dhe ja, rrobat dhe sandalet tona, që janë ngrënë për shkak
të udhëtimit shumë të gjatë”. 14 Atëherë njerëzit e Izraelit morën disa nga
nozullimet e tyre, por pa u konsultuar me Zotin. 15Kështu Jozueu lidhi paqe
me ta dhe nënshkroi një besëlidhje në bazë të së cilës ata mbeteshin të gjallë;
dhe krerët e asamblesë u detyruan të betohen për këto gjëra. 16 Por tri ditë
pas nënshkrimit të besëlidhjesmësuan se ata ishin fqinj të tyre dhe banonin në
mes tyre. 17Atëherë bijtë e Izraelit u nisën dhe ditën e tretë arritën në qytetet
e tyre; qytetet e tyre ishin Gabaoni, Kefirahu, Beerothi dhe Kiriath-Jearimi.
18 Por bijtë e Izraelit nuk i vranë, sepse krerët e asamblesë u ishin betuar
atyrenëemër të Zotit, Perëndisë së Izraelit. Mirëpo tërëasamblejamurmuriti
kundër krerëve. 19Atëherë krerët i thanë tërë asamblesë: “Ne u jemi betuar
atyre në emër të Zotit, Perëndisë së Izraelit; prandaj nuk mund t’i ngasim.
20Këtë do t’u bëjmë atyre: do t’i lëmë të gjallë që të mos tërheqim zemërimin e
Zotit, për shkak të betimit që u kemi bërë atyre”. 21Krerët u thanë atyre: “Le
të jetojnë, pra, por do të punojnë si druvarë dhe do të bartin ujë për gjithë
asamblenë, siç u kishin thënë krerët”. 22 Pastaj Jozueu i thirri dhe foli me
ta, duke thënë: “Pse na gënjyet duke thënë: “Ne banojmë shumë larg nga ju,
kurse ju banoni në mes nesh?” 23 Prandaj tani jeni të mallkuar, dhe do të
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jeni gjithnjë skllevër, druvarë o bartës të ujit për shtëpinë e Perëndisë tim”.
24Atëherë ata iu përgjigjën Jozueut dhe thanë: “Shërbëtorëve të tu u qe thënë
qartë që Perëndia yt, Zoti, kishte urdhëruar shërbëtorin e tij Moisiun t’ju jepte
tërë vendin dhe të shfaroste para jush tërë banorët e tij. Prandaj ne na hyri
një frikë e madhe për jetën tonë nga shkaku juaj, dhe kemi vepruar në këtë
mënyrë. 25Dhe ja, tani jemi në dorën tënde; bëna atë që të duket e mirë dhe
e drejtë”. 26 Jozueu i trajtoi, pra, në këtë mënyrë: i liroi nga duart e bijve të
Izraelit, me qëllim që këta tëmos i vrisnin; 27por po atë ditë i caktoi që të jenë
druvarë dhe bartës të ujit për asamblenë dhe për altarin e Zotit, në vendin
që ai do të zgjidhte deri në ditën e sotme.

10
1Kur Adoni-Tsedek, mbret i Jeruzalemit, mësoi që Jozueu kishte pushtuar

Ain dhe kishte vendosur shfarosjen e tij, dhe kishte bërë në Ai dhe kundër
mbretit të tij po atë që kishte bërë në Jeriko kundër 2 u frikësua shumë,
sepse Gabaoni ishte një qytet i madh, si një qytet mbretëror dhe ishte
më i madh se Ai; tërë banorët e tij ishin trima. 3 Prandaj Adoni-Tsedek,
mbret i Jeruzalemit, dërgoi t’u thotë sa vijon Hohamit, mbretit të Hebronit,
Pramit, mbretit të Jarmuthit, Jafias, mbretit të Lakishit dhe Debirit, mbretit
të Eglonit: 4 “Ngjituni tek unë dhe më ndihmoni të sulmoj Gabaonin, sepse
ka bërë paqe me Jozueun dhe me bijtë e Izraelit”. 5 Kështu pesë mbretërit
e Amorejve, mbreti i Jeruzalemit, mbreti i Herbonit, mbreti i Jarmuthit,
mbreti i Lakishit dhe mbreti i Eglonit, u mblodhën, u ngjitën me të gjithë
ushtritë e tyre, ngritën kampin e tyre përballë Gabaonit dhe e sulmuan.
6 Atëherë Gabaonitët i çuan fjalë Jozueut, që ndodhej në kampin e Gilgalit:
“Mos u moho ndihmën shërbëtorve të tu; nxito të ngjitesh te ne, na shpëto
dhenandihmo, sepse të gjithëmbretërit eAmorejve që banojnënë krahinën
malore janë mbledhur kundër nesh”. 7 Kështu Jozueu u ngjit në Gilgal, ai
vetë me gjithë luftëtarët, të gjithë luftëtarë trima. 8 Zoti i tha Jozueut: “Mos
ki frikë nga ata, sepse i kam lënë në duart e tua; asnjë prej tyre nuk do të jetë
në gjendje të të rezistojë”. 9Kështu Jozueu u lëshua mbi ta papritmas, sepse
kishte marshuar tërë natën nga Gilgali. 10Kështu Zoti i theu para Izraelit, u
shkaktoi njëdisfatë tëmadhepranëGabaonit, i ndoqinëpër rrugënqëngjitet
në Beth-Horon dhe i mundi deri në Azekah dhe Makedah. 11Ndërsa iknin
përpara Izraelit dhe ndodheshin në tatëpjetën e Beth-Horonit, Zoti hodhi
kundër tyre nga qielli gurë tëmëdhenj deri në Azekah, dhe ata vdiqën; ata që
vdiqën nga breshëri i gurëve ishin më shumë se ata që bijtë e Izraelit vranë
me shpatë. 12 Ditën që Zoti i dorëzoi Amorejtë në duat e bijve të Izraelit,
Jozueu i foli Zotit dhe në prani të Izraelit tha: “O Diell, ndalu mbi Gabaonin,
dhe ti, hënë,në luginën eAjalonit!”. 13Kështudielli undal dhehënaqëndroinë
vend deri sambaroi hakmarrja e popullit kundër armiqve të tij. A nuk është
shkruar kjo në librin e të Drejtit? Kështu dielli u ndal në mes të qiellit dhe
nuk u nxitua të perëndojë pothuajse një ditë të tërë. 14Dhe nuk pati kurrë, as
më parë dhe asmë vonë, një ditë si ajo kur Zoti plotësoi dëshirën e zërit të një
njeriu, pse Zoti luftoi për Izraelin. 15 Pastaj Jozueu dhe i tërë Izraeli bashkë
me të u kthyen në kampin e Gilgalit. 16Por ata pesë mbretër kishin ikur me
vrap dhe ishin fshehur në shpellën e Makedahut. 17 Këtë ia thanë Jozueut:
“Pesë mbretërit u gjetën të fshehur në shpellën e Makedahut”. 18 Atëherë
Jozueu tha: “Rrukullisni gurë të mëdhenj te hyrja e shpellës dhe vini njerëz
që t’i ruajnë. 19 Ju ndërkaqmos u ndalni, por ndiqni armiqtë tuaj dhe goditni
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prapavijat e tij; mos i lejoni të hyjnë në qytetet e tyre, sepse Zoti, Perëndia
juaj, i ka lënë në duart tuaja”. 20 Kur Jozueu dhe bijtë e Izraelit mbaruan
së shfarosuri armiqtë e tyre me një kërdi të madhe deri sa i zhdukën krejt,
dhe ata që shpëtuan kërkuan strehë në qytetet e fortifikuara, 21 tërë populli
u kthye shëndoshë e mirë pranë Jozueut në kampin e Makedahut. Askush
nuk guxoi të flasë kundër ndonjërit prej bijve të Izraelit. 22 Atëherë Jozueu
ta: “Hapni hyrjen e shpellës, nxirrni jashtë saj të pesë mbretërit dhe m’i
sillni”. 23Kështu vepruan; nxorënnga shpella të pesëmbretërit dhe i çuan tek
ai, domethënë mbreti i Jeruzalemit, mbreti i Hebronit, mbreti i Jarmuthit,
mbreti i Lakishit dhe mbreti i Eglonit. 24 Kur u nxorën jashtë këta mbretër
dhe u çuan tek Jozueu, ky thirri tërë njerëzit e Izraelit dhe u tha krerëve
të luftëtarëve që kishin shkuar bashkë me të: “Afrohuni dhe vini këmbët
tuaja mbi qafën e këtyre mbretërve”. Ata u afruan dhe vunë këmbët e tyre
mbi qafën e tyre. 25 Pastaj Jozueu u tha: “Mos kini frikë, mos u tmerroni,
tregohuni të fortë dhe trima, sepse kështu do të veprojë Zoti me të gjithë
armiqtë tuaj kundër të cilëve duhet të luftoni”. 26 Pas kësaj Jozueu i rrahu
dhe i bëri të vdesin, pastaj i vari në pesë pemë, ku mbetën të varur deri në
mbrëmje. 27Nëperëndim të diellit, Jozueu urdhëroi t’i ulnin nga drurët dhe t’i
hidhninnë shpellënku ishin fshehur; pastaj nëhyrje të shpellësvunë gurë të
mëdhenj, që kanëmbetur aty deri sot. 28Po atë ditë JozueumoriMakedahun
dhe i vraume shpatë të gjithë bashkëmembretin e tij; vendosi t’i shfarosë të
gjithë personat që gjendeshin aty; nuk la asnjë të gjallë dhe e trajtoimbretin
e 29 Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të kaluan nga Makedahu në
Libnah dhe e sulmuan këtë vend. 30 Zoti e dha edhe këtë qytet me gjithë
mbretin e tij nëduart e Izraelit; dhe Jozueu i vraumeshpatë të gjithëbanorët
e tij; nuk la asnjë njeri të gjallë dhe e trajtoi mbretin ashtu si kishte trajtuar
mbretin e Jerikos. 31 Pastaj Jozueu, dhe tërë Izraeli bashkë me të, kaloi nga
Libnahu në Lakish; vendosi kampin e vet kundër tij dhe e sulmoi. 32 Dhe
Zoti e dha Lakishin në duart e Izraelit, që e pushtoi ditën e dytë dhe vraume
shpatë të gjithë personat që gjendeshin aty, pikërisht ashtu si kishte vepruar
në Libnah. 33Atëherë Horami, mbreti i Gezerit, shkoi në ndihmë të Lakishit;
por Jozueu e mundi atë dhe popullin e tij dhe nuk la asnjë të gjallë. 34Pastaj
Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të kaluan nga Lakishi në Eglon; e ngritën
kampin e tyre kundër tij dhe e sulmuan. 35Epushtuanpoatë ditë dhe i vranë
banorëtmeshpatë. Poatë ditë Jozueuvendosi të vriteshin gjithë personat që
gjendeshin në vend, ashtu si kishte vepruar në Lakish. 36Pastaj Jozueu dhe
tërë Izraeli bashkë me të kaluan nga Egloni në Hebron dhe e sulmuan këtë.
37 E pushtuan dhe vranë me shpatë mbretin e tij, të gjitha qytetet dhe tërë
personat që gjendeshin aty, nuk lanë asnjë njeri të gjallë, pikërisht ashtu si
kishin vepruar në Eglon; por aty vendosi të shfarosen të gjithë personat që
gjendeshin në vend. 38Pastaj Jozueu dhe i tërë Izraeli bashkëme të u kthyen
në drejtim të Debirit dhe e sulmuan. 39 Shtinë në dorë mbretin dhe të gjithë
qytetet e tij; i vranëme shpatë dhe shfarosën të gjithë njerëzit që gjendeshin
në vend; nukmbeti asnjë i gjallë. Ai e trajtoi Debirin dhembretin e tij ashtu
si kishte trajtuarHebronin, Libnahundhembretin e tij. 40 Jozueu goditi, pra,
gjithë vendin, krahinën malore, Negevin, ultësirën, shpatet e maleve, gjithë
mbretërite tyre; vendosi të shfarosë çdogjë të gjallë,ashtu si kishteurdhëruar
Zoti, Perëndia i Izraelit. 41Kështu Jozueu i mundi nga Kades-Barnea deri në
Gaza dhe nga tërë vendi i Gosenit deri në Gabaon. 42Në një herë të vetme
Jozueu kapi tërë atambretër dhe vendet e tyre, sepse Zoti, Perëndia i Izraelit,
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luftonte për Izraelin. 43Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkëme të u kthyen
në kampin e Gilgalit.

11
1 Kur Jabini, mbret i Hatsorit, i mësoi këto ngjarje, u dërgoi lajmëtarë

Johabit, mbretit të Madonit, mbretit të Shimronit dhe atij të Akshafit,
2 mbretërve që ndodheshin në veri të zonës malore, në Arabah, në jug të
Kinerethit, në ultësirën dhe mbi lartësitë e Dorit, në perëndim, 3 Kananejve
që ishin në lindje dhe në perëndim, Amorejve, Hitejve, Perezejve dhe Je-
busejve në krahinën malore, Hivejve në këmbët e malit Hermon në vendin
e Mitspahut. 4 Kështu ata dolën, ata vetë me tërë ushtritë e tyre, një turmë
shumë emadhe si rëraqë ështëmbi bregun e detit dhemekuaj e qerre nënjë
numër shumë të madh. 5 Kështu tërë këta mbretër u bashkuan dhe erdhën
në afërsitë e ujërave të Meromit për të ngritur një kamp të përbashkët dhe
për të luftuar kundër Izraelit. 6 Por Zoti i tha Jozueut: “Mos u tremb nga
ata, sepse nesër në këtë orë ke për t’i parë të gjithë të vrarë para Izraelit.
Do të presësh leqet e këmbëve të kuajve të tyre dhe do të djegësh qerret e
tyre”. 7 Jozueu, pra, dhe gjithë luftëtarët bashkëme të,marshuan papritmas
kundër tyre afër ujërave të Meromit dhe i sulmuan; 8dhe Zoti i dha në duart
e Izraelitëve, të cilët i mundën dhe i ndoqën deri në Sidonin e madh, deri
në ujërat e Misrefothit dhe në luginën e Mitspahut, në drejtim të lindjes; i
mundën deri në atë pikë sa nuk lanë të gjallë asnjë prej tyre. 9 Jozueu i trajtoi
si i kishte thënëZoti preu leqet ekëmbëve të kuajve të tyredheuadogji qerret.
10Nëpoatë periudhë JozueuukthyedhepushtoiHatsorin, vraumbretin e tij
me shpatë, sepse në të kaluarën Hatsori kishte qenë kryeqyteti i tërë këtyre
mbretërive. 11Vraume shpatë tërë njerëzit që gjendeshin aty, duke vendosur
shfarosjen e tyre; pastaj i vuri flakën Hatsorit. 12Kështu Jozueu pushtoi tërë
qytetet e këtyrembretërive, zuri mbretërit e tyre dhe i vrau me shpatë, duke
vendosur shfarosjen e tyre, ashtu si kishte urdhëruar Moisiu, shërbëtori i
Zotit. 13Por Izraeli nuk u vuri flakën asnjërit prej qyteteve që ngriheshin në
kodrinat, me përjashtim të Hatsorit, i vetmi qytet që Jozueu dogji. 14 Bijtë e
Izraelitmorënpër vete tërë plaçkën e këtyreqyteteve dhe bagëtinë, por vranë
tërë njerëzit dhe nuk lanë shpirt të gjallë. 15Ashtu si e kishte urdhëruar Zoti
Moisiun, shërbëtorin e tij, kështuMoisiu urdhëroi Jozueun, dhe ky nuk la pas
dore asgjë nga tërë ato që Zoti i kishte urdhëruar Moisiut. 16 Kështu Jozueu
shtiu në dorë tërë atë vend, krahinën malore, tërë Negevin, tërë vendin e
Goshenit, ultësirën, Arabahun, krahinën malore të Izraelit dhe ultësirat e
tij, 17 nga mali Holak, që ngrihet në drejtim të Seirit, deri në Baal-Gad në
luginëneLibanitnëkëmbëtemalitHermon; zuri tërëmbretërite tyre, i goditi
dhe i vrau. 18 Jozueu luftoi gjatë kundër të gjithë këtyre mbretërve. 19Nuk
pati qytet që të bënte paqe me bijtë e Izraelit, me përjashtim të Hivejve që
banonin në Gabaon; i pushtuan të gjitha me luftë. 20Në fakt ishte Zoti vetë
që fortësonte zemrën e tyre që të bënin luftë kundër Izraelit, me qëllim që
Izraeli të vendoste shfarosjen e tyre pa asnjë mëshirë për ta, por t’i zhdukte
nga faqja e dheut ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun. 21 Po në këtë
periudhë Jozueu u nis nëmarshim dhe shfarosi Anakitët e krahinësmalore,
ata të Hebronit, të Debirit, të Anabit, të të gjithë krahinës malore të Judës
dhe të të gjithë krahinësmalore të Izraelit; Jozueu vendosi shfarosjen e tyre
të plotë bashkë me qytetet e tyre. 22 Nuk mbetën më Anakitë në vendin e
bijve të Izraelit; mbetën disa prej tyre vetëm në Gaza, në Gath dhe në Ashod.
23Kështu Jozueu shtiu në dorë tërë vendin, pikërisht ashtu siç i kishte thënë
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Zoti Moisiut; Jozueu ia la pastaj si trashëgim Izraelit, simbas ndarjeve të tyre
në fise. Dhe kështu vendi pati një pushim nga lufta.

12
1Këta janë mbretërit e vendit të mundur nga bijtë e Izraelit, që pushtuan

territorin e tyrematanë Jordanit, në drejtim të lindjes, nga përroiArnonderi
në malin Hermon dhe tërë Arabahun lindor; 2 Sihoni, mbret i Amorejve,
që banonte në Heshbon dhe sundonte nga Aroeri, që gjendet mbi brigjet
e lumit të Harnonit, nga gjysma e lumit dhe nga gjysma e Galaadit deri
në lumin Jakob, që është kufi me bijtë e Anonit; 3 dhe në pjesën lindore të
Arabahut nga deti i Kinerethit deri në detin e Arabahut, nga Deti i Kripur
deri në Beth-Jeshimoth, dhe në jug deri në shpatet e Pisgahut. 4 Pastaj
territori i Ogut, mbretit të Bashanit, një nga gjigantët që kishin shpëtuar
dhe që banonte në Ashtaroth dhe në Edrej, 5 dhe që sundonte mbi malin
Hermon,mbi Salkahun,mbi tërë Bashanin deri në kufirin eGeshuritëve dhe
Maakathitëve, dhe mbi gjysmën e Galaadit deri në kufirin e Sihonit, mbretit
të Heshbonit. 6Moisiu, shërbëtori i Zotit, dhe bijtë e Izraelit i mundën; pastaj
Moisiu, shërbëtori i Zotit uadhanëzotërimvendine tyreRubenitëve,Gaditëve
dhe gjysmës së fisit të Manasit. 7Këta janë përkundrazimbretërit e vendit që
Jozueu dhe bijtë e Izraelit i mundën këtej Jordanit, në perëndim, nga Baal-
Gadi në luginën e Libanit deri në malin Halak që ngrihet mbi Seir, vend që
Jozueu 8 në krahinën malore, në ultësirën, në Arabah, në shpatet e maleve,
në shkretëtirë dhe në Negev; vendi i Hitejve, i Amorejve, i Kananejve, i
Perezejve, i Hivejve dhe i Jebusejve; 9mbreti i Jerikos, një; mbret i Ait, afër
Bethelit, një; 10mbreti i Jeruzalemit, një; mbreti i Hebronit, një; 11mbreti i
Jarmuthit, një;mbreti i Lakishit, një; 12mbreti i Eglonit, një;mbreti i Gezerit,
një; 13mbreti i Debirit, një; mbreti i Gederit, një; 14mbreti i Hormahut, një;
mbreti iAradit, një; 15mbreti i Libnahut, një;mbreti iAdulamit, një; 16mbreti
i Makedahut, një; mbreti i Bethelit, një; 17mbreti i Tapuahut, një; mbreti i
Heferit, një; 18mbreti i Afekut, një;mbreti i Sharonit, një; 19mbreti iMadonit,
një;mbreti i Hatsorit, një; 20mbreti i Shirom-Meronit, një;mbreti i Akshafit,
një; 21mbreti i Taanakut, një;mbreti i Megidos, një; 22mbreti i Kedeshit, një;
mbreti i Jokneamit, nëKarmel, një; 23mbreti iDorit,mbi lartësinëeDorit, një;
mbreti i popujve të Gilgalit, një; 24mbreti i Tirtsahut, një. Gjithsej tridhjetë e
një mbretër.

13
1 Por Jozueu ishte plak dhe në moshë të shtyrë; dhe Zoti i tha: “Ti je plak

dhe i shtyrë në moshë, dhe të mbetet një pjesë shumë e madhe e vendit për
të pushtuar. 2 Ky është vendi që mbetet akoma: tërë territori i Filistejve
dhe gjithë ai i Geshuritëve, 3 nga Shikori që rrjedh në lindje të Egjiptit,
deri në kufirin e Ekronit nga veriu (krahinë që konsiderohet kananease),
tokat e pesë princave të Filistejve, domethënë të Gazës, të Ashdodit, të
Ashkalonit, të Gathit, të Ekronit dhe të Avejve gjithashtu, 4 në jug, tërë
vendi i Kananejve, dhe Mearahu që u përket Sidonëve deri në Afek, deri
në kufirin e Amorejve; 5 vendi i Giblitëve dhe tërë Libani në drejtim të
lindjes, nga Baal-Gadi në këmbët e malit Hermon deri në hyrje të Hamathit;
6 tërë banorët e krahinës malore të Libanit deri në ujërat e Misrefothit,
dhe gjithë Sidonët. Unë do t’i dëboj para bijve të Izraelit; ti ndërkaq ndaje
me short vendin midis Izraelitëve si trashëgimi, ashtu si të kam urdhëruar.
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7Ndaje, pra, këtë vend si trashëgimi midis nëntë fiseve dhe gjysmës së fisit
të Manasit”. 8 Rubenitët dhe Gaditët, bashkë me gjysmën e fisit tjetër, kanë
marrë trashëgiminë e tyre, qëMoisiu u dha atyrematanë Jordanit, në lindje,
ashtu siç ua kishte dhënë Moisiu, shërbëtor i Zotit; 9 nga Aroeri që ndodhet
në brigjet e përroit Arnon dhe nga qyteti që është në mes të luginës, tërë
rrafshnaltën e Medebas deri në Dibon; 10 tërë qytetet e Sihonit, mbretit të
Amorejve, që mbretëronte në Heshbon, deri në kufirin e bijve të Amonit;
11Galaadin, territorin eGeshuritëvedhe tëMaakathitëve, tërëmalinHermon
dhe tërë Bashanin deri në Salkah; 12 tërë mbretërinë e Ogut, në Bashan, që
mbretëronte në Ashtaroth dhe në Edrei dhe ishte i vetmi gjigant i mbetur
gjallë. Në fakt Moisiu i kishte mundur dhe dëbuar. 13 Por bijtë e Izraelit
nuk i përzunë Geshuritët dhe Maakathitët; kjo është arësyeja pse Geshuritët
dhe Maakathitët banojnë në mes të Izraelit deri në ditët e sotme. 14 Vetëm
fisit të Levit, Moisiu nuk i kishte dhënë asnjë trashëgimi; flijimet e bëra me
zjarr për nder të Zotit, Perëndisë së Izraelit, përfaqësonin trashëgiminë e tij,
ashtu si u kishte thënë ai. 15 Kështu Moisiu i kishte dhënë fisit të bijve të
Rubenit pjesën që u përkiste, simbas familjeve të tyre; 16 territori i tyre niste
nga Aroeri që ndodhet mbi brigjet e përroit Arnon dhe nga qyteti që gjendet
në mes të luginës, tërë rrafshnalta pranë Medebës, 17 Heshboni dhe tërë
qytetet e tij që ndodhen në rrafshnaltën: Diboni, Bamoth-Baali, Beth-Baal-
Meoni, 18 Jahtsahu, Kedemothi, Mefaathi, 19Kirjathaimi, Sibmahu, Tsereth-
Hashahari mbi malin e luginës, 20 Beth-Peori, shpatet e Pisgahut dhe Beth-
Jeshimothi; 21 të gjitha qytetet e rrafshnaltës dhe tërë mbretëria e Sihonit,
mbretit të Amorejve që mbretëronte në Heshbon, të cilin Moisiu e mundi
me princat e Madianit: Evi, Rekem, Tsur, Hur dhe Reba, princa vasalë të
Sihonit, qëbanoninnëatë vend. 22Bijtë e Izraelit vranëgjithashtume shpatë
Balaamin, birin e Beorit, shortarin, bashkëme të tjerët që u vranë në radhët
e Madianitëve. 23 Territori i bijve të Rubenit kufizohej me Jordanin. Kjo
ishte trashëgimia e bijve të Rubenit në bazë të familjeve të tyre, së bashku
me qytetet dhe fshatrat e tyre. 24 Moisiu i kishte dhënë gjithashtu fisit të
Gadit, bijve të Gadit, pjesën e tyre, simbas familjeve të tyre. 25 Territori i
tyre përfshinte Jazerin, të gjitha qytetet e Galaadit, gjysmën e vendit të bijve
të Amonit deri në Aroer, që ngrihet përballë Rabahut, 26 dhe nga Heshboni
deri në Ramath-Mitspah dhe Betonim, dhe ngaMahanaimi deri në kufirin e
Debirit, 27 dhe në luginë, Beth-Harami, Beth-Nimrahi, Sukothi dhe Tsafoni,
pjesa qëmbeti ngambretëria e Sihonit, mbretit të Heshbonit, që ka Jordanin
për kufi, deri në skajin e Detit të Kinerethit, matanë Jordanit, në drejtim
të lindjes. 28 Kjo qe trashëgimia e bijve të Gadit, simbas familjeve të tyre,
me qytetet dhe fshatrat e tyre. 29Moisiu i kishte dhënë gjithashtu gjysmës
së fisit të Manasit, bijve të Manasit, pjesën e tyre, simbas familjeve të tyre.
30 Territori i tyre përfshinte Mahanaimin, tërë Bashanin, tërë mbretërinë
e Ogut, mbretit të Bashanit, tërë fshatrat e Jairit që ndodhen në Bashan,
gjithsej shtatëdhjetë qytete. 31 Gjysma e Galaadit, Ashtarothit dhe Edreit,
qytete të mbretërisë së Ogut në Bashan, kaluan në dorë të bijve të Makirit,
birit të Manasit, simbas familjeve të tyre. 32 Këto janë pjesët që Moisiu u
kishte ndarë si trashëgimi në fushat e Moabit, matanë Jordanit, në bregun
përballë Jerikos, në lindje. 33Por fisit të LevitMoisiu nuk i la asnjë trashëgimi;
Zoti, Perëndia i Izraelit, ishte trashëgimia e tij, ashtu siç u kishte thënë ai vetë.
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14
1 Këto janë territoret që bijtë e Izraelit morën si trashëgimi në vendin e

Kanaanit, dhe që prifti Eleazar, Jozueu, bir i Nunit, dhe kryetarët e familjeve
të fiseve të bijve të Izraelit u ndanë atyreve si trashëgimi. 2 Trashëgimia e
tyre u vendos me short, ashtu si u kishte urdhëruar Zoti me anë të Moisiut
nëntë fiseve dhe gjysmës së fisit, 3 sepse dy fiseve të tjera dhe gjysmës së
fisit, Moisiu u kishte dhënë trashëgiminë e tyre matanë Jordanit; por nuk u
kishtedhënë asnjë trashëgimiLevitëve, 4sepsebijtë e Jozefit formonindyfise,
atë të Manasit dhe atë të Efraimit; Levitëve nuk iu dha asnjë pjesë në vend,
por vetëm disa qytete për të banuar bashkë me kullota për bagëtinë e tyre
dhe pasuritë që kishin. 5Bijtë e Izraelit vepruan ashtu si e kishte urdhëruar
Zoti Moisiun dhe e ndanë vendin. 6 Atëherë bijtë e Judës u paraqitën para
Jozueut në Gilgal; dhe Kalebi, bir i Jefunehut, Kenizeu, i tha: “Ti e di atë që
Zoti i tha Moisiut, njeriut të Perëndisë, lidhur memua dhe me ty në Kadesh-
Barnea. 7 Unë isha dyzet vjeç kur Moisiu, shërbëtori i Zotit, më dërgoi në
Kadesh-Barnea për të vëzhguar vendin; unë i paraqita një raport ashtu si ma
thoshtezemra. 8Ndërsavëllezëritemiqëkishinardhurmemuaeshkurajuan
popullin, unëndoqaplotësishtZotin, Perëndinë tim. 9AtëditëMoisiubërikëtë
betim: “Toka që ke shkelur me këmbë do të jetë trashëgimia jote dhe e bijve
të tu për gjithnjë, sepse ke ndjekur plotësisht Zotin, Perëndinë tim”. 10Dhe ja,
taniZotimëkaruajtur të gjallë, siç ekishte thënë,këtodyzet epesëvjetqëkur
Zoti i tha këto fjalë Moisiut, ndërsa Izraeli endej nëpër shkretëtirë; dhe ja, sot
u bëra tetëdhjetë e pesë vjeç. 11 Por sot jam akoma i fortë si ditën që Moisiu
më nisi; po atë fuqi që kisha atëherë e kam edhe tani, qoftë për të luftuar,
qoftë për të shkuar dhe për të ardhur. 12Prandaj ma jep këtë mal për të cilin
foli Zoti atë ditë; sepse ti vetë e dëgjove atë ditë që aty ishin Anakimët dhe
kishte qytete të mëdha dhe të fortifikuara. Në rast se Zoti do të jetë memua,
unë do t’i dëboj, ashtu si ka thënë Zoti”. 13Atëherë Jozueu e bekoi dhe i dha si
trashëgimi Hebronin Kalebit, djalit të Jefunehut. 14 Për këtë arësye Hebroni
kambetur pronë e Kalebit, birit të Jefunehut, Kenizeu, deri në ditën e sotme,
sepse ai ka ndjekur plotësisht Zotin, Perëndinë e Izraelit. 15Më parë Hebroni
quhej Kirjath-Arba, Arbapati qenënjeriumë imadhnë radhët eAnakimëve.
Dhe vendi nuk pati më luftë.

15
1 Pjesa që iu dha me short fisit të bijve të Judës, simbas familjeve të

tyre, shtrihej deri në kufirin e Edomit, në shkretëtirën e Tsinit, në skajin
jugor. 2 Kufiri i tyre jugor fillonte në skajin e Detit të Kripur, nga kepi që
drejtohet në jug, 3 dhe zgjatej në jug në drejtim të të përpjetës së Akrabimit,
kalonte nëpër Tsin, pastaj ngjitej në drejtim të Adarit dhe kthente nga ana
e Karkaas; 4 kalonte pastaj nga Atsmoni dhe vazhdonte deri në përruan e
Egjiptit, dhe mbaronte në det. “Ky do të jetë”, tha Jozueu, “kufiri juaj në
jug”. 5 Kufiri në lindje ishte Deti i Kripur deri në grykëderdhjen e Jordanit.
Kufiri verior fillonte me mëngën e detit pranë grykëderdhjes së Jordanit;
6 pastaj kufiri ngjitej në drejtim të Beth-Oglahut, kalonte në veri të Beth-
Arabahut dhe ngjitej deri në gurin e Bohanit, birit të Rubenit. 7 Pastaj nga
Lugina e Akorit kufiri ngjitej në Debir, kthehej prapa në veri në drejtim
të Gilgalit, që ndodhet përballë së përpjetës të Adumumit, në jug të luginës;
pastaj kufiri kalonte në ujërat e En-Shemeshit dhe mbaronte në En-Roguel.
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8 Kufiri pas kësaj ngjitej nëpër luginën e birit të Hinonit deri te shpatet
jugore të qytetit të Jebusejve (që është Jeruzalemi). Pastaj kufiri ngjitej deri
në majën e malit që ndodhet përballë luginës së Hinomit në perëndim, që
mbetet në skajin e luginës të Refaimit në veri. 9 Nga maja e malit kufiri
shtrihej deri në burimin e ujërave të Neftoahut, vazhdonte në drejtim të
qyteteve të malit Efron dhe pastaj kthente deri në Baalah, që është Kirjath-
Jearimi. 10 Nga Baalahu kufiri kthente pastaj në perëndim të malit Seir,
kalonte mbi faqen veriore të malit Jearim (që është Kesaloni), zbriste në
Beth-Shemeshdhe kalonte nëpërTimah. 11Pastaj kufiri arrinte anën veriore
të Ekronit, kthente nga Shikroni, kalonte nëpër malin e Baalahut, shtrihej
deri në Jabneel dhe mbaronte në det. 12 Kufiri në perëndim ishte Deti i
Madh. Këta ishin rreth e qark kufijtë e bijve të Judës simbas familjeve të
tyre. 13 Kalebit, birit të Jefunehut, Jozueu i dha një pjesë në mes të bijve
të Judës, ashtu siç e kishte porositur Zoti; Kirjath-Arba, që është Hebroni
(Arba ishte ati i Anakut). 14Dhe Kalebi dëboi që andej tre djemtë e Anakut,
Sheshain, Ahimanin dhe Talmain, pasardhës të Anakut; 15Që këtej ai u ngrit
kundër banorëve të Debirit (që më parë quhej Kirjath-Sefer). 16Dhe Kalebi
tha: “Atij që do të sulmojë Kirjath-Seferin dhe do ta shtjerë në dorë, unë
do t’i jap për grua vajzën time Aksah”. 17 Atëherë Othnieli, bir i Kenazit,
vëllai i Kalebit, e shtiu në dorë, dhe Kalebi i dha për grua bijën e tij Aksah.
18 Kur ajo erdhi të banojë me të, i mbushi mendjen Othnielit t’i kërkonte
atit të saj një fushë. Atëherë ajo zbriti nga gomari dhe Kalebi i tha: “Çfarë
do?”. 19 Ajo iu përgjigj: “Më bëj një dhuratë; mbasi më ke dhënë tokë në
Negev, më jep edhe burime ujore”. Kështu ai i dhuroi burimet e sipërme
dhe burimet e poshtme. 20Kjo qe trashëgimia e fisit të bijve të Judës, simbas
familjeve të tyre; 21 qytetet e vendosura në skajin e fisit të bijve të Judës,
në drejtim të kufirit të Edomit, në Negev ishin: Kabtseeli, Ederi dhe Jaguri,
22Kinahu, Dimonahu, Adadahu, 23Kadeshi, Hatsori, Ithnami, 24Zifi, Telemi,
Bealothi, 25 Hatsor-Hadattahu, Kerioth-Hetsroni (domethënë në Hatsori),
26 Amami, Shema, Moladahu, 27 Hatsar-Gadahu, Heshmoni, Beth-Peleti,
28Hatsar-Shuali, Beer-Sheba, Bizjothjahu, 29Baala, Ijimi, Etsemi, 30Eltoladi,
Kesili, Hormahu, 31 Tsiklagu, Madmanahu, Sansanahu, 32 Lebaothi, Shil-
himi, Aini, Rimoni; gjithsej njëzet e nëntë qytete me fshatrat e tyre. 33 Në
ultësirë: Eshaoli, Tsoreahu, Ashnahu, 34 Zanoahu, En-Ganimi, Tapuahu,
Enami; 35 Jarmuthi, Adulami, Sosohu, Azekahu, 36 Shaaraimi, Adithaimi,
Gederahu dhe Gederothaimi: katërmbëdhjetë qytete me gjithë fshatrat e
tyre; 37 Tsenani, Hadashahu, Migdal-Gadi, 38 Dileani, Mitspahu, Joktheeli,
39Lakishi, Bokskathi, Egloni, 40Kaboni, Lahmasi, Kitlishi, 41Gederothi, Beth-
Dagoni,NaamahudheMakedahu; gjashtëmbëdhjetëqytetemegjithë fshatrat
e tyre; 42 Libnahu, Etheri, Ashani; 43 Jiftahu, Ashna, Netsibi; 44 Kejlahu,
Akzibi dheMareshahu: nëntë qyteteme fshatrat e tyre; 45Ekronime qytetet
dhe fshatrat e tij; 46 nga Ekroni deri në det, çdo gjë që ishte afër Ashdotit
me fshatrat e tyre; 47 Ashdoti me gjithë qytetet dhe fshatrat e tij; Gaza me
qytetet dhe fshatrat e tij deri në përroin e Egjiptit dhe në detin e Madh me
bregun e tij. 48 Në zonën malore: Shanoiri, Jatiri dhe Sokohu, 49 Danahu,
Kirjath-Sanahu, domethënë Debiri, 50Anabi, Esthemothi, Animi, 51Gosheni,
Holoni dhe Gilohu: njëmbëdhjetë qytete bashkë me fshatrat e tyre; 52Arabi,
Dumahu, Esheani, 53 Janumi, Beth-Tapuahu, Afekahu, 54Humtahu, Kirjath-
Arba (domethënëHebroni) dhe Tsiori: nëntë qyteteme gjithë fshatrat e tyre;
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55Maoni, Karmeli, Zifi dhe Jutahu, 56 Jizreeli, Jokdeami, Zanoahu, 57 Kaini,
Gibeahu dhe Timnahu: dhjetë qytete me fshatrat e tyre; 58 Halhuli, Beth-
Tsuri, Gedori, 59 Maarathi, Beth-Anothi dhe Eltekoni: gjashtë qytete me
fshatrat e tyre; 60Kirjath-Baal (domethënë Kirjath-Jearimi) dhe Rabahu: dy
qytete bashkë me fshatrat e tyre. 61Në shkretëtirë: Beth-Arabahu, Midini,
Sekakahu, 62Nibshani, qyteti i kripës dhe Engedi: gjashtë qyteteme fshatrat
e tyre. 63Përsa u përket Jebusejve që banonin në Jeruzalem, bijtë e Judës nuk
mundën t’i dëbojnë; kështuqë Jebusejtë kanëbanuarnë Jeruzalembashkëme
bijtë e Judës deri në ditën e sotme.

16
1Pjesaqë iudhameshortbijve të Jozefit shtrihejnga Jordanipranë Jerikos,

në drejtim të ujërave të Jerikos në lindje, deri në shkretëtirën që ngjitet nga
Jeriko nëBethel nëpër krahinënmalore. 2Kufiri vijonte pastaj ngaBetheli në
LucdhekalontenëAtarothnëpërkufirin eArkejve, 3dhe zbristenëperëndim
në drejtim të kufirit të Jafletejve deri në kufirin e Beth-Horonit të poshtëm
dhe deri në Gezer, duke mbaruar në det. 4 Kështu bijtë e Jozefit, Manasi
dhe Efraimi, patën secili trashëgiminë e vet. 5 Këto qenë kufijtë e bijve të
Efraimit, simbas familjeve të tyre. Kufiri i trashëgimisë së tyre, në lindje,
ishte Atrothi deri në Beth-Horonin e sipërm; 6 kufiri shtrihej deri në det në
veri të Mikmethathit, pastaj kthente nga lndja deri në Tanaath-Shiloh dhe i
kalontepërparanë lindje të Janoahut. 7Nga JanoahuzbristepastajnëAtaroth
dhe Naarah dhe zgjatej deri në Jeriko, për të mbaruar në Jordan. 8 Nga
Tapuah kufiri shtrihej në perëndim deri në përruan Kanah dhe mbaronte në
det. Kjo qe trashëgimia e fisit të Efraimit, simbas familjeve të tyre, 9 bashkë
me qytetet e rezervuara për bijtë e Efraimit nëmes të trashëgimisë së bijve të
Manasit, të gjitha qytetet bashkë me fshatrat e tyre. 10 Por ata nuk i dëbuan
Kananejtë që banonin në Gezer; kështu Kananejtë kanë banuar në mes të
Efraimit deri ditën e sotme, por u bënë skllevër.

17
1 Kjo qe pjesa që i ra me short fisit të Manasit, sepse ai ishte i parëlinduri

i Jozefit, Maikirit, të parëlindurit të Manasit dhe atë i Galaadit, iu caktua
Galaadi dhe Bashani, sepse ishte luftëtar. 2 Ju dha me short gjithashtu një
pjesë bijve të tjerë të Manasit, simbas familjeve të tyre: bijve të Abiezerit,
bijve të Helekut, bijve të Asrielit, bijve të Heferit, bijve të Shemidit. Këta
ishin fëmijët meshkuj të Manasit, birit të Jozefit, simbas familjeve të tyre.
3Tselofehadi, bir i Heferit, bir i Galaadit, bir iMakirit, bir iManasit, nuk pati
djem, por vetëm vajza, të cilat quheshin Mahlah, Noah, Higlah, Milkah dhe
Tirtsah. 4 Ato u paraqitën para priftit Eleazar, para Jozueut, birit të Nunit,
dhe para princave, duke thënë: “Zoti urdhëroi Moisiun që të na japë një
trashëgiminëmes të vëllezërve tanë”. Dhe Jozueuudhanjë trashëgiminëmes
të vëllezërve të atit të tyre, simbas urdhrit të Zotit. 5Kështu i ranë dhjetë pjesë
Manasit, përveç vendit të Galaadit dhe të Bashanit që ndodheshin matanë
Jordanit; 6në fakt bijat e Manasit morën një trashëgimi në mes të bijve të tij,
dhe vendi i Galaadit iu caktua bijve të tjerë të Manasit. 7 Kufiri i Manasit
shtrihej nga Asheri në Mikmethsah, që ndodheshin përballë Sikemit, pastaj
kthente nga e djathta në drejtim të banorëve të En-Tapuahut. 8 Vendi i
Tapuahut i përkiste Manasit; por Tapuahu në kufi të Manasit ishte pronë
e bijve të Efraimit. 9 Pastaj kufiri zbriste në përruan Kanah, në jug të
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përroit; këto qytete që ishin pronë e Efraimit ngriheshin në mes të qyteteve
të Manasit; por kufiri i Manasit ndodhej në krahun verior të përroit dhe
mbaronte në det. 10Territori në jug i përkiste Efraimit, kurse ai në veri ishte
pronë eManasit, dhe deti ishte kufiri i tyre; në veri kufizoheshinmeAsherin
dhe në lindje me Isakarin. 11 Përveç kësaj, në territorin e Isakarit dhe në atë
të AsheritManasi zotëronte: Beth-Sheanme fshatrat e tij, Ibleamme fshatrat
e tij, banorët e Dorit me fshatrat e tij, banorët e En-Dorit me fshatrat e tij,
banorët e Tanaakut me fshatrat e tij, banorët e Megidos me fshatrat e tij,
tri krahina kodrinore. 12 Por bijtë e Manasit nuk mundën t’i pushtojnë ato
qytete, sepse Kananejtë ishin të vendosur të rrinin në atë vend. 13Por bijtë e
Izraelit u bënë të fortë,nënshtruanKananejtë dhe i robëruan, por nuk i dëbuan
krejt. 14 Atëherë bijtë e Jozefit i folën Jozueut dhe i thanë: “Pse na dhe si
trashëgimi vetëm një pjesë, vetëm një hise, kur ne jemi një popull i madh që
Zoti e ka bekuar deri sot?”. 15 Jozueu u tha atyre: “Në rast se jeni një popull i
madhnënumër, shkoni në pyll dhe hapni tokë të re që të keni tokë në vendin
e Perezejve dhe të gjigantëve, sepse krahina malore e Efraimit është tepër
e paktë për ju”. 16 Por bijtë e Jozefit iu përgjigjën: “Krahina malore nuk na
mjafton; dhe të gjithë Kananejtë që banojnë në krahinën fushore kanë qerre
të hekurta, si ata që janë në Beth-Shean dhe në fshatrat e tij, ashtu dhe ata
që banojnë në luginën e Jizreelit”. 17Atëherë Jozueu i foli shtëpisë së Jozefit,
Efraimit dhe Manasit, dhe tha: “Ti je një popull i madh në numër dhe ke një
forcë të madhe; nuk do të kesh vetëm një pjesë, 18 por edhe krahina malore
do të jetë jotja; ndonëse është pyll, ti do ta shpyllëzosh dhe do të jetë jotja deri
në skajet e tij më të largëta, sepse ti do t’i dëbosh Kananejtë megjithëse kanë
qerre të hekurta dhe janë të fortë”.

18
1 Pastaj tërë asambleja e bijve të Izraelit u mblodh në Shiloh, dhe aty

ngritën çadrën e mbledhjes. Vendi u ishte nënshtruar atyre. 2 Por kishte
midis bijve të Izraelit shtatë fise, që nuk e kishin marrë akoma trashëgiminë
e tyre. 3Kështu Jozueu u tha bijve të Izraelit: “Deri kur nuk do të kujdeseni të
shkoni tëmerrni vendinqëZoti, Perëndia i etërve tuaj, ju kadhënë? 4Zgjidhni
midis jush tre burra për çdo fis dhe unë do t’i nis. Ata do të ngrihen, do ta
përshkojnë vendin, do të bëjnë përshkrimin e tij në bazë të pjesës së tyre të
trashëgimisë dhe pastaj do të kthehen tek unë. 5 Ata do ta ndanë në shtatë
pjesë: Juda do të mbetet në territorin e tij në jug dhe shtëpia e Jozefit në
territorin e tij në veri. 6 Ju do të bëni, pra, përshkrimin e vendit në shtatë
pjesë; do ta sillni tek unë dhe unë do të hedh shortin për ju këtu, para
Zotit, Perëndisë tonë. 7 Por Levitët nuk duhet të kenë asnjë pjesë në mes
tuaj, sepse priftëria e Zotit është trashëgimia e tyre; dhe Gadi, Rubeni dhe
gjysma e fisit të Manasit kanëmarrë trashëgiminë e tyre matanë Jordanit në
lindje, që Moisiu, shërbëtori i Zotit, u ka dhënë atyre”. 8 Ata njerëz, pra, u
ngritën dhe u nisën; dhe Jozueu i urdhëroi ata që niseshin për të përshkruar
vendin, duke u thënë: “Shkoni, përshkoni vendin dhe bëni përshkrimin e tij;
pastaj kthehuni tek unë, dhe këtu unë do të hedh shortin për ju para Zotit në
Shiloh”. 9Kështu ata njerëz u nisën, e përshkuan vendin dhe bënë në një libër
përshkrimin e shtatë pjesëve të tij simbas qyteteve; pastaj u kthyen tek Jozueu
në kampin e Shilohut. 10Atëherë Jozueu hodhi shortin për ta në Shiloh para
Zotit dhe e ndau vendin midis bijve të Izraelit, simbas ndarjeve të tyre. 11U
hodh në short pjesa e fisit të bijve të Beniaminit, simbas familjeve të tyre;
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territori që u ra në short kishte kufijtë e tij midis bijve të Judës dhe bijve
të Jozefit. 12 Nga ana veriore kufiri i tyre fillonte me Jordanin, ngjitej në
shpatin në veri të Jerikos, kalonte krahinënmalore në drejtim të perëndimit
dhembarontenë shkretëtirën eBeth-Avenit. 13Qëandej kufiri ngjitej nëLuc,
mbi shpatin në jug të Lucit (që është Betheli); pastaj zbriste në Ataroth-Adar,
pranë malit që ndodhet në jug të Beth-Horonit të poshtëm. 14 Pastaj kufiri
shtrihej, duke kthyer në krahun perëndimor drejt jugut të malit që ngrihej
përballëBeth-Horonit, në jug, dhembarontenëKirjath-Baal (qëështëKiriath-
Jearimi), qytet i bijve të Judës. Ky ishte krahu perëndimor. 15 Ana jugore
fillonte në skajin e Kiriath-Jearimit. Kufiri zgjatej në drejtim të perëndimit
deri sa prekte burimin e ujërave të Neftoahut; 16 pastaj kufiri zbriste në
skajin e malit që ndodhet përballë luginës së birit të Hinomit, që është në
luginën e gjigantëve, në veri, dhe zbriste nëpër luginën e Hinomit, në anën
jugore të qytetit të Jebuzejve, deri në En-Rogel. 17 Pastaj kthente në drejtim
të veriut dhe arrinte në En-Shemesh; shtrihej në drejtim të Gelilothit, që
ndodhet përballë së përpjetës të Adumimit, dhe zbriste në gurin e Bohanit,
birit të Rubenit; 18pas kësaj kalonte në shpatin verior përballë Arabahut dhe
zbriste në drejtim të tij. 19 Kufiri kalonte pastaj nga shpati verior i Beth-
Hoglahut dhembaronte në kepin verior të Detit të Kripur, në skajin jugor të
Jordanit. Ky ishte kufiri në jug. 20 Jordani shërbente si kufi nga ana lindore.
Kjo ishte trashëgimia e bijve të Beniaminit në bazë të kufijve rreth e qark,
simbas familjeve të tyre. 21 Qytetet e fiseve të bijve të Beniaminit, simbas
familjeve të tyre, ishin Jeriko, Beth-Hoglahu, Emek-Ketsitsi, 22Beth-Arabahu,
Tsemaraimi, Betheli, 23Avimi, Parahu, Ofrahu, 24Kefar-Haamoni, Ofni dhe
Geba: dymbëdhjetë qytete me fshatrat e tyre; 25Gabaoni, Ramahu, Beerothi,
26 Mitspehu, Kefirahu, Motsahu, 27 Rekemi, Irpeeli, Taralahu, 28 Tselahu,
Efeli, Gebusi (që është Jeruzalemi), Gibeathi dhe Kirjathi: katërmbëdhjetë
qytete me gjithë fshatrat e tyre. Kjo që trashëgimia e bijve të Beniaminit,
simbas familjeve të tyre.

19
1 Pjesa e dytë që u hodh me short i takoi Simeonit, fisit të bijve

të Simeonit simbas familjeve të tyre. Trashëgimia e tyre ndodhej në
mes të trashëgimisë së bijve të Judës. 2 Trashëgimia e tyre përfshinte
Beer-Sheban (Sheban), Moladahun, 3 Hatsar-Shualin, Balahun, Etsemin,
4 Eltoladin, Bethulin, Hormahun, 5 Tsiklagun, Beth-Markabothin, Hatsar-
Susahin, 6Beth-Lebaothin dhe Sharuhenin: trembëdhjetë qyteteme fshatrat
e tyre; 7Ainin, Rimonin, EtherindheAshanin: katërqyteteme fshatrat e tyre,
8dhe të gjitha fshatrat që ndodheshin rreth këtyre qyteteve, deri në Baalath-
Beer, Ramah të Negevit. Kjo përfaqësonte trashëgiminë e fisit të bijve të Sime-
onit, simbas familjeve të tyre. 9Trashëgiminëebijve tëSimeonit emorënbijtë
e Judës, sepse pjesa e bijve të Judës ishte tepër emadhe për ata; kështu bijtë e
Simeonit e patën trashëgiminë e tyre në mes të trashëgimisë së bijve të Judës.
10 Pjesa e tretë që u hodh me short u ra bijve të Zabulonit, simbas familjeve
të tyre. Territori i trashëgimisë së tyre shtrihej deri në Sarid. 11Kufiri i tyre
ngjitej në perëndim në drejtim të Maralahut dhe arrinte në Dabesheth dhe
pastajnëpërruanqërrjedhpërballë Jokneamit. 12NgaSaridi kthentenë lindje
në drejtim të lindjes, deri në kufirin e Flakëve të Taborit, pastaj shtrihej
në drejtim të Daberathit, duke arritur deri në Jafia. 13 Që këtej kalonte në
lindje deri në Gath-Hefer dhe Eth-Katsin, pastaj shtrihej deri në Rimon dhe
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arrinte në Neath. 14 Pas kësaj kufiri kthente në drejtim të veriut nga ana e
Hanathonit dhe mbaronte në luginën e Jiftah-Elit. 15Ai përfshinte gjithashtu
Katahun, Nahalalin, Shimronin, Idalahin dhe Betlemin: dymbëdhjetë qytete
me fshatrat e tyre. 16Kjoqe trashëgimia ebijve të Zabulonit, simbas familjeve
të tyre, këto qytete bashkë me fshatrat e tyre. 17Pjesa e katërt që u hodh me
short i ra Isakarit, bijve të Isakarit, simbas familjeve të tyre. 18Territori i tyre
shkonte deri në Jezreel, Kesulloth, Shunem, 19Hafaraim, Shion, Anaharath,
20Rabith, Kishion, Abets, 21Remeth, En-Ganim, En-Hadah dhe Beth-Patsets.
22 Pastaj kufiri arrinte deri në Tabor, Shahatsimah dhe Beth-Shemesh, dhe
mbaronte në Jordan: gjashtëmbëdhjetë qytete me fshatrat e tyre. 23 Kjo
qe trashëgimia e fisit të bijve të Isakarit, simbas familjeve të tyre, qytetet
bashkë me fshatrat e tyre. 24 Pjesa e pestë që u hodh me short u ra bijve
të Asherit, simbas familjeve të tyre. 25 Ky territor përfshinte Helkathin,
Halin, Betenin, Akshafin, 26 Alamelekun, Amadin dhe Mishalin. Kufiri i
tyre arrinte, në drejtim të perëndimit, malin Karmel dhe Shihor-Libnathin.
27 Pastaj kthente nga lindja, në drejtim të Beth-Dagonit, arrinte në Zabulon
dhe në luginën e Jiftah-Elit në veri të Beth-Emekut dhe të Nejelit, dhe zgjatej
në drejtim të Kabulit në të majtë, 28 dhe në drejtim të Ebronit, Rehobit,
Hamonit dhe Kanahut deri në Sidonin e Madh. 29 Pastaj kufiri kthente në
drejtim të Ramahut deri në qytetin e fortifikuar të Tirit, kthente nga ana e
Hosas dhe mbaronte në det nga ana e territorit të Akzibit. 30 Ai përfshinte
gjithashtu Umahun, Afekun dhe Rehobin: njëzet e dy qytete me fshatrat
e tyre. 31 Kjo qe trashëgimia e fisit të bijve të Asherit, simbas familjeve të
tyre, këto qytete bashkë me fshatrat e tyre. 32 Pjesa e gjashtë që u hodh me
short u ra bijve të Neftalit, simbas familjeve të tyre. 33Kufiri i tyre shtrihej
nga Helefi, nga lisi në Zaananim, nga Adami-Nekebi dhe Jabneeli deri në
Lakum dhe mbaronte në Jordan. 34 Pastaj kufiri kthente në perëndim në
drejtim të Aznoth-Taborit, dhe që këtej vazhdonte deri në Hukok; arrinte
në Zabulon nga ana e jugut, në Asher nga perëndimi dhe në Juda të Jordanit
nga ana e lindjes. 35 Qytetet e fortifikuara ishin: Tsidimi, Tseri, Hamathi,
Rakathi, Kinerethi, 36 Adamahu, Ramahu, Hatsori, 37 Kedeshi, Edrei, En-
Hatsori, 38 Jironi, Migdal-Eli, Horemi, Beth-Anathi dhe Beth-Shemeshi:
nëntëmbëdhjetë qytete bashkë me fshatrat e tyre. 39 Kjo qe trashëgimia e
fisit të bijve të Neftalit, simbas familjeve të tyre, qytetet me fshatrat e tyre.
40Pjesae shtatëqëuhodhmeshort i rafisit tëbijve tëDanit, simbas familjeve
të tyre. 41 Territori i trashëgimisë së tyre përfshinte Tsorahun, Eshtaolin, Ir-
Shemeshin, 42 Shaalabinin, Aijalonin, Jithlahun, 43 Elonin, Timnathahun,
Ekronin, 44 Eltekehun, Gibethonin, Baalathin, 45 Jehudin, Bene-Berakun,
Gath-Rimonin, 46Me-Jarkon dhe Rakonin me territorin që shtrihej përpara
Jafos. 47Por territori i bijve të Danit u shtrimatanë këtyre kufijve, sepse bijtë
e Danit shkuan për të luftuar kundër Leshemit; e pushtuan dhe vranë me
shpatë banorët e tij; kështu e pushtuan, u vendosën aty dhe i vunë emrin
Dan, nga emri i atit të tyre. 48 Kjo qe trashëgimia e fisit të bijve të Danit,
simbas familjeve të tyre, këto qytete me fshatrat e tyre. 49Kur bijtë e Izraelit
përfunduan ndarjen e trashëgimisë së vendit simbas kufijve të tij, i dhanë
Jozueut, birit të Nunit, një trashëgimi në mes të tyre. 50 Simbas urdhrit të
Zotit, i dhanë qytetin që ai kërkoi, Timnath-Serahun, në krahinën malore
të Efraimit. Ai ndërtoi qytetin dhe banoi në të. 51 Këto janë trashëgimitë
që prifti Eleazar, Jozueu, bir i Nunit, dhe kryetarët e familjeve të fiseve të
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bijve të Izraelit ndanë me short në Shiloh, përpara Zotit, në hyrje të çadrës së
mbledhjes. Kështu ata përfunduan ndarjen e vendit.

20
1Pastaj Zoti i foli Jozueut, duke i thënë: 2 “Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj

atyre: “Vendosuninëqytetet e strehimit, për të cilat ju folameanë tëMoisiut,
3meqëllim që tëmund të strehohet vrasësi që ka vrarë dikë pa dashje dhe pa
paramendim; atodo të shërbejnë si vendstrehimipër t’i shpëtuarhakmarrësit
të gjakut. 4Kur vrasësi do të ikë në një nga këto qytete, do të ndalet në hyrje
të portës së qytetit dhe do t’ua parashtrojë rastin e tij pleqve të atij qyteti;
këta do ta presin në qytetin e tyre, do t’i gjejnë vend dhe ai do të banojë me
ta. 5 Në rast se hakmarrësi i gjakut do ta ndjekë, ata nuk do t’ia dorëzojnë
vrasësin, sepse ai ka vrarë të afërmin e tij pa paramendim, pa e urryer më
parë. 6Vrasësi do të qëndrojë në atë qytet deri sa, me vdekjen e kryepriftit që
do të jetë në funksion ato ditë, do të dalë në gjyq para asamblesë. Atëherë
vrasësi mund të kthehet dhe të hyjë në qytetin e tij dhe në shtëpinë e tij,
në qytetin nga i cili kishte ikur””. 7 Ata, pra, caktuan Kedeshin në Galile,
në zonën malore të Neftalit, Sikemin në krahinën malore të Efraimit dhe
Kiriath-Arbën (që ështëHebroni), në krahinënmalore të Judës. 8Dhematanë
Jordanit, në lindje të Jerikos, caktuan Betserin në shkretëtirën e rrafshnaltës
tëfisit tëRubenit, RamothinnëGalaad tëfisit tëGadit dheGolaninnëBashan
të fisit të Manasit. 9Këto ishin qytetet që iu caktuan tërë bijve të Izraelit dhe
të huajit që banontemidis tyre, nëmënyrë që kushdo që kishte vrarë dikë pa
dashje të mund të strehohej dhe të mos vritej nga hakmarrësi i gjakut, para
se të dilte përpara asamblesë.

21
1Kryetarët e familjeve të Levitëveuparaqitënpara priftit Eleazar, Jozueut,

birit të Nunit, dhe kryetarëve të familjeve të fiseve të bijve të Izraelit, 2 dhe
u folën në Shilon, në vendin e Kanaanit, duke u thënë: “Zoti urdhëroi, me
anë të Moisiut, që të na jepeshin disa qytete për të banuar me kullota për
bagëtinë tonë”. 3 Kështu bijtë e Izraelit u dhanë Levitëve, duke i marrë nga
trashëgimia e tyre, qytetet që vijojnë bashkë me toka për kullotë, simbas
urdhrit të Zotit. 4 U hodh shorti për familjet e Kehathitëve; dhe bijve të
priftit Aaron, që ishin Levitë, u ranë në short trembëdhjetë qytete nga fisi
i Judës, nga fisi i Simeonit dhe nga fisi i Beniaminit. 5 Bijve të tjerë të
Kehathit u ranë në short dhjetë qytete nga familjet e fisit të Efraimit, nga
fisi i Danit dhe nga gjysma e fisit të Manasit. 6 Bijve të Gershonit u ranë
në short trembëdhjetë qytete nga fisi i Isakarit, nga fisi i Neftalit dhe nga
gjysmë fisi i Manasit në Bashan. 7Bijve të Merarit, simbas familjeve të tyre,
u ranë dymbëdhjetë qytete nga fisi i Rubenit, nga fisi i Gadit dhe nga fisi i
Zabulonit. 8 Bijtë e Izraelit ua dhanë, pra, me short këto qytete me gjithë
kullotat e tyre Levitëve, ashtu si kishte urdhëruar Zoti me anë të Moisiut.
9 Kështu ata dhanë, duke i marrë nga fisi i bijve të Judës dhe nga fisi i bijve
të Simeonit, qytetet e përmendura këtu, 10 që ranë në dorë të bijve të Aaronit
që u përkisnin familjeve të Kehathitëve, bij të Levit, sepse hiseja e parë që
u hodh me short u ra atyre. 11 Ata morën, pra, Kirjath-Arbën, domethënë
Hebronin (Arba ishte ati i Anakut), në krahinën malore të Judës, me tokat
e saj për kullotë rreth e qark; 12 por territorin e qytetit dhe fshatrat e tij ia
dhanë Tsalebit, birit të Jenufehut, si pronë të tij. 13Përveç kësaj u dhanë bijve
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të priftit Aaron Hebronin (si qytet strehimi për vrasësin) me të gjitha tokat
për kullotë, Libnahun me tokat për kullotë, 14 Jatirin me tokat për kullotë,
Eshtemoan me tokat për kullotë, 15 Holonin me tokat për kullotë, Debirin
me tokat për kullotë, 16Ainin me tokat e tij për kullotë, Jutahun me tokat e
tij për kullotë dhe Beth-Shemeshin me tokat e tij për kullotë: nëntë qytete
që u morën nga këto dy fise. 17Nga fisi i Beniaminit, Gabaonin me tokat e
tij për kullotë, Gebën me tokat e tij për kullotë, 18 Anatothin me tokat e tij
për kullotë dhe Almonin me tokat e tij për kullotë: katër qytete. 19 Shuma
e qyteteve të priftërinjve, bij të Aaronit, ishte trembëdhjetë qytete me tokat
e tyre për kullotë. 20 Familjeve të bijve të Kehathëve, domethënë Levitëve
që mbeteshin, bij të Kehathit, u ranë qytete që u morën nga fisi i Efraimit.
21Atyre iu dha Sikemi (si qytet për strehimin e vrasësit) me gjithë tokat për
kullotë në krahinën malore të Efraimit, Gezeri me gjithë tokat për kullotë,
22 Kibtsaimi me tokat e tij për kullotë dhe Beth-Horoni me tokat e tij për
kullotë: katër qytete. 23 Nga fisi i Danit: Eltekehu me tokat për kullotë,
Gibethoni me gjithë tokat për kullotë, 24Aijaloni me gjithë tokat për kullotë,
Gath-Rimoni me gjithë tokat për kullotë: katër qytete. 25Nga gjysma e fisit
të Manasit: Taanaku me tokat e tij për kullotë, Gath-Rimoni me tokat e tij
për kullotë: dy qytete. 26 Të gjitha këto dhjetë qytete me tokat e tyre për
kullotë u ranë familjeve të bijve të tjerë të Kehathit. 27Bijve të Gershonit, që
u përkisnin familjeve të Levitëve, u dhanë, duke i marrë nga gjysma e fisit të
Manasit, GolaninnëBashan (si qytetpër strehiminevrasësit),megjithë tokat
për kullotë, dhe Beeshterahunme tokat e tij për kullotë: dy qytete; 28nga fisi
i Isakarit, Kishionin me tokat e tij për kullotë, Daberathin me tokat e tij për
kullotë, 29 Jarmuthinme tokat e tij për kullotë, En-Ganiminme tokat e tij për
kullotë: katër qytete; 30nga fisi i Asherit, Mishalin me tokat e tij për kullotë,
Abdoninme tokat e tij për kullotë, 31Helkathinme tokat e tij për kullotë dhe
Rehobin, me tokat e tij për kullotë: katër qytete; 32 dhe nga fisi i Neftalit,
Kadeshin në Galile (si qytet strehimi për vrasësin), me gjithë tokat e tij për
kullotë,Hamoth-Dorin me tokat e tij për kullotë, dhe Kartanin me tokat e tij
për kullotë; tri qytete. 33Shuma e qyteteve të Gershonitëve, simbas familjeve
të tyre, ishte trembëdhjetë qytete me tokat e tyre për kullotë. 34 Familjeve
të bijve të Merarit, domethënë Levitëve të tjerë, iu dhanë, duke i marrë nga
fisi i Zabulonit, Jokneamin me tokat e tij për kullotë, Kartahin me tokat e tij
për kullotë, 35Dimnahunme tokat e tij për kullotë dhe Nahalalin me tokat e
tij për kullotë: katër qytete; 36 nga fisi i Rubenit, Betserin me tokat e tij për
kullotë, Jatsahun me tokat e tij për kullotë, 37 Kedmothin me tokat e tij për
kullotë dheMefaathinme tokat e tij për kullotë: katër qytete; 38dhe nga fisi i
Gadit, Ramothin në Galaad (si qytet strehimi për vrasësin),me tokat e tij për
kullotë,Mahanaiminme tokat e tij përkullotë, 39Heshboninme tokat e tij për
kullotë dhe Jazerinme tokat e tij për kullotë: gjithsejt katër qytete. 40Shuma
e qyteteve që iu dhanë me short bijve të Merarit, simbas familjeve të tyre
që përbënin familjet e Levitëve të tjerë, ishin dymbëdhjetë qytete. 41 Shuma e
qyteteve të Levitëvenëmes të zotërimeve të bijve të Izraelit ishte dyzet qytete
me tokat e tyre për kullotë. 42 Secili nga këto qytete kishte rreth e qark toka
për kullotë; e njëjta gjë ishte në çdo qytet. 43 Kështu Zoti i dha Izraelit tërë
vendin që ishte betuar t’ua jepte etërve të tyre, dhe bijtë e Izraelit e pushtuan
dhe banuan në të. 44 Zoti u siguroi pushim rreth e qark, siç u ishte betuar
etërve të tyre; asnjë nga armiqtë e tyre nukmundi t’ubëjë ballë; Zoti i dorëzoi
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tërë armiqtë në duart e tyre. 45Nuk ra për tokë asnjë nga fjalët që Zoti i pati
thënë shtëpisë së Izraelit; të tëra u vërtetuan.

22
1Pastaj Jozueu thirri Rubenitët, Gaditët dhe gjysmën e fisit të Manasit dhe

u tha atyre: 2 “Ju keni zbatuar të gjitha ato që Moisiu, shërbëtori i Zotit, ju
kishteurdhëruardhe i jeni bindur zërit tim lidhurmeatoqë jukamporositur.
3 Ju nuk keni braktisur vëllezërit tuaj gjatë kësaj kohe të gjatë deri më sot
dhe keni zbatuar urdhrat që Zoti, Perëndia juaj, ju ka porositur. 4 Dhe tani
që Zoti, Perëndia juaj, i ka lënë të pushojnë vëllezërit tuaj, ashtu siç u kishte
premtuar, kthehuni dhe shkoni në çadrat tuaja në vendin që ju përket, dhe që
Moisiu, shërbëtori i Zotit, ju ka caktuar matanë Jordanit. 5Vetëm kini kujdes
të zbatoni urdhërimet dhe ligjin që Moisiu, shërbëtori i Zotit, ju ka dhënë,
duke e dashur Zotin, Perëndinë tuaj, duke ecur në të gjitha rrugët e tij, duke
zbatuar të gjitha urdhërimet e tij, duke qendruar sa më afër tij dhe duke i
shërbyer me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt”. 6 Pastaj Jozueu i bekoi dhe
u dha urdhër të largohen, dhe ata u kthyen në çadrat e tyre. 7Moisiu i kishte
dhënëgjysmës sëfisit tëManasitnjë trashëgiminëBashan, kurse Jozueu idha
gjysmës tjetër një trashëgimi midis vëllezërve të tyre, nga kjo anë e Jordanit,
në perëndim. Kështu, kur Jozueu i ktheu në çadrat e tyre, i bekoi, 8 dhe u foli
atyre, duke thënë: “Ju po ktheheni në çadrat tuaja me pasuri të mëdha, me
një numër të madh bagëtish,me argjend, me flori, me bronz, me hekur e një
numër tëmadhrrobash; ndanimevëllezëritplaçkën earmiqve tuaj”. 9Kështu
bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit u kthyen, duke i
lënë bijtë e Izraelit në Shilon, në vendin e Kanaanit, për të shkuar në vendin
e Galaadit, pronë e tyre dhe që e kishin marrë simbas urdhrit të dhënë nga
Zoti me anë të Moisiut. 10 Pasi arritën në brigjet e Jordanit që ndodhet në
vendin e Kanaanit, bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe gjysma e fisit tëManasit
ndërtuannjë altar, pranë Jordanit, një altarmepamje tëmadhërishme. 11Bijtë
e Izraelit dëgjuan se thuhej: “Ja, bijtë e Rubenit, bijtë eGadit dhe gjysmaefisit
të Manasit kanë ndërtuar një altar në kufijtë e vendit të Kanaanit, në brigjet
e Jordanit, në anën e pushtuar nga bijtë e Izraelit”. 12 Kur bijtë e Izraelit e
mësuan këtë gjë, tërë asambleja e bijve të Izraelit u mblodh në Shilon për të
bërë luftë kundër tyre. 13Atëherë bijtë e Izraelit u dërguan bijve të Rubenit,
bijve tëGadit dhegjysmës sëfisit tëManasit, nëvendineGalaadit, Finehasin,
birin e priftit Eleazar, 14 dhe bashkë me të dhjetë princa, një princ për çdo
shtëpi atërore të fiseve të ndryshme të Izraelit; secili prej tyre ishte kreu i një
shtëpie atërore midis ndarjeve të Izraelit. 15 Ata shkuan te bijtë e Rubenit,
te bijtë e Gadit dhe te gjysma e fisit të Manasit në vendin e Galaadit dhe
folën me ta, duke thënë: 16 “Kështu thotë tërë asambleja e Zotit: “Ç’është kjo
shkelje që keni kryer kundër Perëndisë së Izraelit, duke mos e ndjekur më
sot Zotin, duke ndërtuar një altar për të ngritur krye sot kundër Zotit? 17Mos
qe vallë gjë e vogël paudhësia e Peorit, nga e cila nuk jemi larë ende deri më
sot dhe që solli një fatkeqësimbi asamblenë e Zotit, 18që ju shtyn sot të mos
e ndiqni Zotin? Sepse, po të jetë se sot ngreni krye kundër Zotit, nesër ai do
të zemërohet kundër tërë asamblesë së Izraelit. 19Në qoftë se e konsideroni
të papastër vendin që zotëroni, mund të kaloni në vendin që është pronë e
Zotit, ku ndodhet tabernakulli i Zotit, dhe të banoni midis nesh; por mos
ngrini krye kundër Zotit dhe kundër nesh, duke ndërtuar një altar përveç
atij të Zotit, Perëndisë tonë. 20 Kur Akani, bir i Zerahut, kreu një shkelje
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në gjërat e caktuara të shfarosen, a nuk tërhoqi vallë zemërimin e Zotit mbi
gjithë asamblenë e Izraelit? Dhe ai njeri nuk qe i vetmi që gjeti vdekjen në
paudhësinë e tij””. 21Atëherë bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe gjysma e fisit
të Manasit u përgjegjën dhe u thanë krerëve të ndarjeve të Izraelit: 22 “Zoti
Perëndia i perëndive, Zoti Perëndia i perëndive! Ai e di, bile edhe Izraeli do
ta mësojë. Në qoftë se e bëmë për rebelim ose për mosbesnikëri ndaj Zotit,
mos na kurseni në këtë ditë. 23Në rast se kemi ndërtuar një altar për tëmos e
ndjekurmëZotin ose për të ofruarmbi të olokaustet apoblatimeushqimore,
ose për të bërë mbi të flijime falënderimi, le të na kërkojë llogari vetë Zoti!
24 Por në të vërtetë ne e bëmë këtë me frikë, për një arësye, duke menduar
që në të ardhmen pasardhësit tuaj mund t’u thonin pasardhësve tanë: “Çfarë
ju lidhme Zotin, Perëndinë e Izraelit? 25Zoti e ka vënë Jordanin si kufimidis
jush dhe nesh, o bij të Rubenit, o bij të Gadit; ju nuk keni asnjë pjesë te Zoti”.
Kështu pasardhësit tuaj mund t’i largojnë pasardhësit tanë nga frika e Zotit.
26 Prandaj thamë: “Le të ndërtojmë një altar, jo për olokauste as për flijime,
27porqë të shërbejë si dëshmimidis jushdheneshdhemidispasardhësve tanë
pas nesh, në mënyrë që të mund të kryejmë shërbimin e Zotit përpara tij, me
olokaustet tona, flijimet tona dhe ofertat tona të falënderimit, me qëllim që
pasardhësit tuaj të mos u thonë një ditë pasardhësve tanë: Ju nuk keni asnjë
pjesë tek Zoti”. 28 Prandaj thamë: Në rast se ndodh që një ditë të na thonë
këtë neve ose pasardhësve tanë, atëherë do të përgjigjemi: Shikoni formën e
altarit të Zotit që ndërtuan etërit tanë, jo për olokauste as për flijime, por që
të shërbejë si dëshmitarmidis nesh dhe jush. 29Nuk na ka shkuar mendja të
ngremë krye kundër Zotit dhe as të heqim dorë nga bindja ndaj Zotit, duke
ndërtuar një altar për olokaustet, për blatimet e ushqimit ose për flijimet,
përveç altarit të Zotit, Perëndisë tonë,qëndodhetpërpara tabernakullit të tij!”.
30Kur prifti Finehas dhe princat e asamblesë, krerët e ndarjeve të Izraelit që
ishin me të, dëgjuan fjalët që thanë bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe bijtë e
Manasit, mbetën të kënaqur. 31 Atëherë Finehasi, bir i priftit Eleazar, u tha
bijve të Rubenit, të Gadit dhe të Manasit: “Sot pranojmë që Zoti është midis
nesh, sepse ju nuk keni kryer këtë shkelje ndaj Zotit; kështu i keni shpëtuar
bijtë e Izraelit nga dora e Zotit”. 32 Pastaj Finehasi, bir i priftit Eleazar dhe
princat i lanëbjtë eRubenit dhe tëGadit, dhevendineGalaadit, dheukthyen
në vendin e Kanaanit pranë bijve të Izraelit, të cilëve u treguan ngjarjen.
33Kjo gjë u pëlqeu bijve të Izraelit, dhe bijtë e Izraelit bekuan Perëndinë, dhe
nuk folën më të shkojnë për të luftuar kundër bijve të Rubenit dhe të Gadit
dhe të shkatërronin vendin në të cilin ata banonin. 34 Dhe bijtë e Rubenit
dhe të Gadit e quajtën “Dëshmitar” këtë altar, sepse thanë: “Ai është dëshmitar
midis nesh që Zoti është Perëndia”.

23
1Shumë kohëmbas pushimit që Zoti i kishte siguruar Izraelit nga të gjithë

armiqtë që e rrethonin, Jozueu, tanimë i plakur dhe me moshë të shtyrë,
2mblodhi tërë Izraelin, pleqtë e tij, krerët, gjykatësit dhe oficerët e tij, dhe
u tha: “Unë jam plak dhe i shtyrë në moshë, 3 Ju i patë të gjitha ato që Zoti,
Perëndia juaj, u ka bërë të gjitha kombeve, për shkakun tuaj, sepse ka qenë
vetë Zoti, Perëndia juaj, që ka luftuar për ju. 4Dhe ja, unë kam ndarë midis
jushmeshort, si trashëgimipërfiset tuaja, kombetqëmbeten, bashkëme tërë
kombet që kam shfarosur, nga Jordani deri në Detin e Madh, në perëndim.
5Dhe Zoti, Perëndia juaj, do t’i dëbojë ai vetë para jush; kështu ju do të shtini
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në dorë vendin e tyre, ashtu si ju ka premtuar Zoti, Perëndia juaj. 6 Jini, pra,
shumë të vendosur në zbatimin dhe vënien në praktikë të ligjit të Moisiut,
pa u shmangur as djathtas as majtas, 7 pa u përzier me kombet që mbeten
midis jush; nuk do të përmendni as emrin e perëndive të tyre dhe nuk do të
betoheni për ta; nuk do t’i shërbeni dhe nuk do të bini përmbys para tyre;
8 por do të lidheni ngushtë me Zotin, Perëndinë tuaj, siç keni bërë deri sot.
9 Në fakt Zoti ka dëbuar para jush kombe të mëdhenj dhe të fuqishëm; dhe
askush nuk ka mundur t’ju bëjë ballë deri më sot. 10Një i vetëm nga ju do
të ndjekë njëmijë prej tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, është ai që lufton për ju,
siç e ka premtuar. 11 Tregoni, pra, kujdes të madh për shpirtrat tuaj, për ta
dashur Zotin, Perëndinë tuaj. 12 Por në rast se i shmangeni dhe bashkoheni
membeturinat e këtyrekombeveqëkanëmbeturmidis jushdhebashkoheni
me anëmartesashme ta dhe përzihenime ta dhe atame ju, 13dijenime siguri
që Zoti, Perëndia juaj, nuk ka për të vazhduar t’i dëbojë këto kombe para jush;
por ata do të bëhen për ju një kurth, një kamzhik në ijët tuaja dhe hala në
sytë tuaja, deri sa ju të zhdukeni nga ky vend i mirë që Zoti, Perëndia juaj,
ju ka dhënë. 14Dhe ja, unë po iki sot në rrugën e gjithë botës; pranoni, pra,
me gjithë zemër e me gjithë shpirt që nuk ka rënë për tokë asnjë nga fjalët e
mira që Zoti, Perëndia juaj, ka thënë lidhurme ju; të tëra u vërtetuan për ju; as
edhe një nuk ra për tokë. 15Dhe ka për të ndodhur që, ashtu si për të gjitha
gjërat e mira që Zoti, Perëndia juaj, ju kishte premtuar ju kanë dalë, kështu
Zoti do të sjellëmbi ju tërë fatkeqësitë, deri sa t’ju zhdukë nga ky vend imirë
që Perëndia juaj, Zoti ju ka dhënë. 16 Në rast se shkelni besëlidhjen që Zoti,
Perëndia juaj, ju ka urdhëruar, dhe shkoni t’u shërbeni perëndive të tjera dhe
bini përmbys para tyre, atëherë zemërimi i Zotit do të ndizet kundër jush dhe
ju do të zhdukeni shpejt nga vendi i mirë që Ai ju ka dhënë”.

24
1Pastaj Jozueumblodhi të gjitha fiset e Izraelit në Sikem, dhe thirri pleqtë

e Izraelit, krerët, gjykatësitdheoficerët e tij, që uparaqitënpërparaPerëndisë.
2 Dhe Jozueu i tha tërë popullit: “Kështu flet Zoti, Perëndia i Izraelit: “Në
kohërat e kaluara, etërit tuaj, si Terahu, ati i Abrahamit dhe i Nahorit,
banonin matanë lumit dhe u shërbenin perëndive të tjera. 3 Unë mora atin
tuaj Abrahamin nga ana tjetër e lumit, e bëra të kalojë nëpër gjithë vendin e
Kanaanit, shumëzova pasardhësit e tij dhe i dhashë Isakun. 4 Isakut i dhashë
JakobindheEsaun; Esaut i dhashë si trashëgimimalin e Seirit; por Jakobi dhe
bijtë e tij zbritën në Egjipt. 5 Pastaj dërgovaMoisiun dhe Aaronin dhe godita
Egjiptinmeatëqëbëranëmes të tij; pastaj junxora jashtë. 6Kështunxoranga
Egjipti etërit tuaj, dhe ju arritëtnëdet. Egjiptasit i ndoqën etërit tuajmeqerre
dhemekalorësderi nëDetin eKuq. 7Porata i klithënZotit, dheai vendosi një
errësirë të dendur midis jush dhe Egjiptasve; pastaj hodhambi ta detin, që i
mbuloi; dhe sytë tuaj panë atë që u bëra Egjiptasve. Pastaj qëndruat për një
kohë të gjatë në shkretëtirë. 8Unë ju çova në vendin e Amorejve, që banonin
matanë Jordanit; ata luftuan kundër jush dhe unë jua dhashë në dorë; ju
pushtuat vendin e tyre dhe unë i shpartallova para jush. 9 Pastaj Balaku,
bir i Tsiporit, mbret i Moabit, u ngrit për të luftuar Izraelin; dhe dërgoi të
thërrasë Balaamin, djalin e Beorit, që t’ju mallkonte; 10por unë nuk desha të
dëgjoj Balaamin; prandaj ai ju bekoi me të madhe, dhe ju çlirova nga duart e
Balakut. 11 Kaluat pastaj Jordanin dhe arritët në Jeriko; banorët e Jerikos
luftuan kundër jush; kështu bënë Amorejtë, Perezejtë, Kananejtë, Hitejtë,
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Girgasejtë, Hivejtë dhe Jebusejtë; por unë jua dorëzova në dorë. 12Dhe çova
para jush grerëzat, që i bënë të ikin para jush, ashtu si kishte ndodhurme dy
mbretërit e Amorejve; por kjo nuk ishte meritë e shpatës ose e harkut tënd.
13 Dhe ju dhashë një tokë për të cilën nuk kishit punuar dhe qytete që nuk
i kishit ndërtuar, dhe ju banuat në to; dhe tani hani frytin e vreshtave dhe
të ullishteve që nuk keni mbjellë”. 14 Prandaj tani t’ia kini frikën Zotit dhe
shërbejenime ndershmëri dhe besnikëri; hiqni perënditë të cilëve u shërbyen
etërit tuaj matanë lumit dhe në Egjipt, dhe vihuni në shërbim të Zotit. 15Dhe
në rast se ju duket një gjë e keqe t’i shërbeni Zotit, zgjidhni sot kujt doni t’i
shërbeni, o perënditë të cilëve u shërbyen etërit tuaj matanë lumit, o perënditë
e Amorejve, në vendin e të cilëve 16Atëherë populli u përgjigj dhe tha: “Larg
qoftë që ne të braktisim Zotin për t’u shërbyer perëndive të tjera! 17 Sepse
Zoti, Perëndia ynë, është ai që na nxori ne dhe etërit tanë nga vendi i Egjiptit,
nga shtëpia e skllavërisë, që ka bërë mrekullira të mëdha para syve tanë dhe
që na ka mbrojtur gjatë gjithë rrugës që bëmë dhe midis gjithë popujve në
mes të të cilëve kemi kaluar; 18dhe Zoti ka dëbuar para nesh tërë popujt dhe
Amorejtë që banonin në këtë vend; prandaj ne do t’i shërbejmë Zotit, sepse
ai është Perëndia ynë”. 19Por Jozueu i tha popullit: “Ju nukmund t’i shërbeni
Zotit, sepse ai është një Perëndi i shenjtë, një Perëndi ziliqar; ai nuk do t’i falë
shkeljet dhemëkatet tuaja. 20Kur ta braktisni Zotin dhe t’u shërbeniperëndive
të huaja, ai do të kthehet për t’ju bërë keq dhe për t’ju konsumuar pas aq të
mirave që ju ka bërë”. 21 Dhe populli i tha Jozueut: “Jo, ne do t’i shërbejmë
Zotit”. 22Atëherë Jozueu i tha popullit: “Ju jeni dëshmitarë kundër vetvetes,
pse keni zgjedhur për vete Zotin për t’i shërbyer!”. Ata iu përgjigjën: “Jemi
dëshmitarë!”. 23 Jozueu tha: “Hiqni, pra, perënditë e huaja që janë nëmes tuaj
dhe përuleni zemrën tuaj Zotit, Perëndisë së Izraelit!”. 24 Populli iu përgjigj
Jozueut: “Ne do t’i shërbejmë Zotit, Perëndisë tonë, dhe do t’i bindemi zërit
të tij”. 25 Kështu Jozueu lidhi atë ditë një besëlidhje me popullin, dhe i dha
statutet dhe dekretet në Sikem. 26Pastaj Jozueu shkroi këto gjëra në librin e
ligjit të Perëndisë; dhe mori një gur të madh dhe e vendosi aty, poshtë lisit,
pranë shenjtërores së Zotit. 27 Jozueu i tha pastaj tërë popullit: “Ja, ky gur do
të jetë një dëshmitar kundër nesh, sepse ai i dëgjoi tërë fjalët që na tha Zoti; ai,
pra, do të shërbejë si dëshmitar kundër jush, me qëllim që të mos e mohoni
Perëndinë tuaj”. 28 Pastaj Jozueu e ktheu popullin në vendin ku ishte më
parë, secili në trashëgiminë e vet. 29Pas këtyre gjërave Jozueu, bir i Nunit dhe
shërbëtor i Zotit, vdiq në moshën njëqind e dhjetë vjeç, 30 dhe e varrosën në
territorin e pronës së tij në Timnath-Serah, që ndodhet në krahinënmalore
të Efraimit, në veri tëmalit Gaash. 31 Izraeli i shërbeuZotit gjatë gjithë jetës së
Jozueutdhegjatëgjithë jetës sëpleqveqë jetuanpas Jozueutdheqëdinin tërë
veprat që Zoti kishte bërë për Izraelin. 32 Eshtrat e Jozefit, që bijtë e Izraelit
kishin sjellë nga Egjipti, i varrosën në Sikem, në pjesën e arës që Jakobi ua
kishte blerë bijve të Hamorit, atit të Sikemit, për njëqind pjesë argjendi, dhe
që ishte pronë e bijve të Jozefit. 33 Pastaj vdiq edhe Eleazari, bir i Aaronit,
dhe e varrosën nëmalin, që ishte pronë e birit të tij Finehas dhe që ia kishin
dhënë në krahinënmalore të Efraimit.
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Gjyqtarët
1 Mbas vdekjes së Jozueut, bijtë e Izraelit konsultuan Zotin, duke thënë:

“Kush prej nesh ka për të vajtur i pari të luftojë kundërKananejve?”. 2Zoti u
përgjegj: “Do të shkojë Juda; ja, vendin ia kam dhënë në duart e tij”. 3Atëherë
Juda i tha Simeonit, vëllait të tij: “Eja me mua në vendin që më ra me short
dhe do të luftojmë kundër Kananejve; pastaj edhe unë do të vij në vendin
që të ra ty me short”. Dhe Simeoni u nis me të. 4 Juda, shkoi, pra, dhe Zoti u
la në dorë Kananejtë dhe Perezejtë; dhe në Bezek vranë dhjetë mijë burra.
5DhenëBezekgjetënAdoni-Bezekundhee sulmuan;mundënKananejtëdhe
Perezejtë. 6 Adoni-Bezeku ia mbathi, por ata e ndoqën e zunë dhe i prenë
gishtërinjtë emëdhenj të duarve dhe të këmbëve. 7Atëherë Adoni-Bezeku tha:
“Shtatëdhjetë mbretërme gishtërinjtë e mëdhenj të duarve dhe të këmbëve të
prerë mblidhnin ato që mbeteshin në tryezën time. Perëndia më ktheu atë
që kam bërë”. E çuan pastaj në Jeruzalem ku vdiq. 8 Bijtë e Judës sulmuan
Jeruzalemin dhe e morën; i vranë me shpatë banorët e tij dhe i vunë flakën
qytetit. 9 Pastaj bijtë e Judës zbritën të luftojnë Kananejtë, që banonin në
krahinën malore, në Negev dhe në ultësirë. 10 Juda marshoi pastaj kundër
Kananjve që banonin në Hebron (emri i të cilit më parë ishte Kirjath-Arba)
dhe mundi Seshain, Ahimanin dhe Talmain. 11 Që këtej marshoi kundër
banorëve të Debirit (që më parë quhej Kirjath-Sefer). 12Atëherë Kalebi tha:
“Atij që do të sulmojë Kiriath-Seferin dhe do ta shtjerë në dorë, unë do t’i
jap për grua bijën time Aksah”. 13 E pushtoi Othnieli, bir i Kenazit, vëllai
i vogël i Kalebit, dhe ky i dha për grua bijën e tij Aksah. 14 Kur ajo erdhi
të banojë me të, e bindi t’i kërkojë të atit të saj një fushë. Sapo ajo zbriti
nga gomari, Kalebi e pyeti: “Çfarë kërkon?”. 15 Ajo u përgjegj: “Më bëj një
dhuratë,meqenëse timëdhe tokanëNegev,më jepedhedisaburimeujore”.
Atëherë ai i dhuroi burimet e sipërme dhe ato të poshtme. 16Atëherë bijtë e
Keneos, vjehrrit të Moisiut, shkuan nga qyteti i palmave bashkë me bijtë e
Judës në shkretëtirën e Judës, që ndodhet në Negev, afër Aradit; shkuan dhe
u vendosënmidis popullit. 17Pastaj Juda unis bashkëme vëllanë e tij Simeon
dhemundiKananejtëqëbanoninnëTsefathdhevendosën shfarosjene tyre;
për këtë arsye qyteti u quajt Hormah. 18 Judamori edhe Gazënme territorin
e saj, Askalonin me territorin e tij dhe Ekronin me territorin e tij. 19Kështu
Zotimbajti anën e Judës, që dëboi banorët e krahinësmalore, por nukmundi
të dëbojë banorët e fushës, sepse kishin qerre të hekurta. 20 Pastaj i dhanë
Hebronin Kalebit, ashtu si kishte thënë Moisiu; dhe ai i dëboi tre bijtë e
Anakut. 21 Bijtë e Beniaminit nuk arritën t’i dëbojnë Jebusejtë që banonin
në Jeruzalem; kështu Jebusejtë kanë banuar bashkëmebijtë e Beniaminit në
Jeruzalem deri në ditën e sotme. 22 Edhe shtëpia e Jozefit u ngrit gjithashtu
kundër Bethelit, dhe Zoti qe me ta. 23 Shtëpia e Jozefit dërgoi njerëz për të
vëzhguar në Bethel (qytet qëmë parë qyhej Luc). 24Zbuluesit panë një burrë
qëdiltengaqyteti dhe i thanë: “Tregonarrugënpër tëhyrënëqytet dhenedo
të tregohemi të mëshirshëmme ty”. 25Ai u tregoi rrugën për të hyrë në qytet,
dhe ata i vranëme shpatë banorët e qytetit, por e lanë të shkojë atë burrëme
gjithë familjen e tij. 26Ai shkoi në vendin e Hitejve dhe ndërtoi aty një qytet
që e quajti Luc, emër që mban edhe sot e kësaj dite. 27Manasi përkundrazi
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nuk i dëboi banorët e Beth-Sheanit dhe të fshatrave të tij kufitarë, as banorët
eTanaakut dhe të fshatrave të tij kufitarë, as banorët eDorit dhe të fshatrave
të tij kufitarë, as banorët e Ibleamit dhe të fshatrave të tij kufitarë, as banorët
eMegidos dhe të fshatrave të tij kufitarë, sepse Kananejtë ishin të vendosur
të qëndronin në atë vend. 28 Më vonë, kur Izraeli u bë i fortë, i nënshtroi
Kananejtë dhe i bëri skllevër, por nuk i dëboji krejt. 29As Efraimi nuk i dëboi
KananejtëqëbanoninnëGezer; kështuKananejtëbanuannëGezernëmes të
tyre. 30As Zabuloni nuk i dëboibanorët eKitronit dhe ata tëNahalolit; kështu
Kananejtë banuan në mes të tyre, por iu nënshtruan skllavërisë. 31As Asheri
nuk idëboibanorëteAkosit, asbanorët të Sidonit, as ata tëAhlabit, tëAkzibit,
të Helbahut, të Afikut dhe të Rehobit; 32kështu bijtë e Asherit u vendosën në
mes të Kananejve që banonin në këtë vend, sepse nuk i dëbuan. 33AsNeftsali
nuk i dëboi banorët e Beth-Shemeshit dhe ata të Beth-Anathit, dhe u vendos
nëmes tëKananejveqëbanoninnëkëtëvend; porbanorët eBeth-Shemeshit
dhe të Beth-Anathit iu nënshtruan skllavërisë. 34Amorejtë i detyruan bijtë e
Danit të qëndronin në krahinën malore dhe nuk i lanë të zbresin në luginë.
35 Amorejtë ishin të vendosur të qëndronin në malin Heres, në Ajalon dhe
në Shaal-Bim; por kur dora e shtëpisë së Jozefit u fuqizua, ata iu nënshtruan
skllavërisë. 36Kufiri i Amorejve shtrihej nga e përpjeta e Akrabimit, nga Sela
e lart.

2
1 Por Engjelli i Zotit u ngjit nga Gilgali në Bokim dhe tha: “Unë ju nxora

nga Egjipti dhe ju çova në vendin që isha betuar t’u jepja etërve tuaj. Kisha
thënë gjithashtu: “Nuk do ta prish kurrë besëlidhjen timeme ju. 2Por ju nuk
do të lidhni asnjë aleancëme banorët e këtij vendi dhe do të shembni altarët
e tyre”. Por ju nuk iu bindët zërit tim. Pse e bëtë këtë? 3 Kështu unë po ju
them tani: Unë nuk do t’i dëboj para jush; por ata do të jenë si gjemba në
ijet tuaja, dhe perënditë e tyre do të jenë për ju si një lak”. 4 Sapo Engjëlli i
Zotit mbaroi së thëni këto fjalë tërë bijve të Izraelit, populli ngriti zërin dhe
filloi të qajë. 5 Prandaj ky vend u quajt Bokim dhe u bënë flijime për Zotin.
6 Jozueu i dha urdhër popullit të largohet dhe bijtë e Izraelit shkuan secili në
trashëgiminëe tij për tëmarrënëzotërimvendin. 7Populli i shërbeuZotit gjatë
gjithë jetës së Jozueut dhe gjatë gjithë jetës së pleqve që jetuan pas Jozueut,
dhe që kishin parë të gjitha veprat e mëdha që Zoti kishte bërë për Izraelin.
8 Pastaj Jozueu, bir i Nunit dhe shërbëtor i Zotit, vdiq në moshën njëqind e
dhjetë vjeç, 9 dhe e varrosën në territorin e trashëgimisë së tij në Timath-
Heres, në krahinën malore të Efraimit, në veri të malit Gaash. 10 Kur tërë
ai brez u bashkua me etërit e vet, mbas atij doli një brez i ri që nuk e njihte
Zotin, as veprat që kishte bërë për Izraelin. 11Bijtë e Izraelit bënë atë që ishte
keq në sytë e Zotit dhe u vunë në shërbim të Baalit; 12 ata braktisën Zotin,
Perëndinë e etërve të tyre, i cili i kishte nxjerrë nga Egjipti, dhe adhuruan
perëndi të tjera ndërmjet perëndive të popujve që i rrethonin, ranë përmbys
para tyre dhe kështu provokuan zemërimin e Zotit; 13 ata brakisën Zotin dhe
u vunë në shërbim të Baalit dhe të Ashtarothit. 14Dhe zemërimi i Zotit u ndez
kundër Izraelit dhe e dha në dorë të kusarëve që e zhveshën; dhe ai i shiti
në duart e armiqve të tyre që ndodheshin rreth e qark, të cilëve nuk qenë
më në gjendje t’u bënin ballë. 15Kudo që shkonin dora e Zotit ishte kundër
tyre dhe u sillte mjerime, ashtu si kishte thënë Zoti, ashtu siç u ishte betuar
ai; dhe u hidhëruan shumë. 16 Pastaj Zoti nxirrte gjyqtarë, që i lironin nga
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duart e atyre që i zhvishnin. 17Mjerisht ata nuk i dëgjonin as gjyqtarët e tyre,
por kurvëroheshin përpara perëndive të tjera dhe binin përmbys para tyre. Ata
braktisën shpejt rrugën e ndjekur nga etërit e tyre, të cilët u ishin bindur
urdhrave të Zotit; por ata nuk vepruan ashtu. 18Kur Zoti u nxirrte gjyqtarë,
Zoti ishte me gjyqtarin dhe i lironte nga dora e armiqve të tyre gjatë gjithë
jetës së gjyqtarit; sepse Zoti prekej nga vajtimet e tyre të shkaktuara nga ata
që i shtypnin dhe i mundonin. 19 Por kur gjyqtari vdiste, ata vazhdonin të
korruptoheshinmë shumë se etërit e tyre, duke ndjekur perëndi të tjera dhe
duke rënë përmbys para tyre; dhe nuk hiqnin dorë aspak nga veprat e tyre
dhenga sjellja e tyrekokëforte. 20PrandajmëriaeZotit undezkundër Izraelit,
dhe ai tha: “Duke qenë se ky komb ka shkelur besëlidhjen që unë kisha
përfunduarmeetërit e tyredheatanuk i janëbindur zërit tim, 21edheunënuk
do të dëbojmë para tyre asnjë prej kombeve që Jozueu la kur vdiq; 22kështu
meanë tyredo tëvënëprovë Izraelinpër tëparënë sedo t’i përmbahen rrugës
së Zotit dhe do të ecin në të siç bënë etërit e tyre, ose jo”. 23 Prandaj Zoti i la
këto kombe të qëndrojnë aty pa i dëbuarmenjëherë, dhe nuk i dha në duart e
Jozueut.

3
1 Këto janë kombet që Zoti la me qëllim që me anë të tyre të vinte në

provë Izraelin, domethënë tërë ata që nuk kishin njohur luftërat e Kanaanit:
2 (kjo kishte si qëllim të vetëm t’ua bënte të njohur dhe t’u mësonte bijve të
Izraelit luftën, të paktën atyre që nuk e kishin njohurmë parë) 3pesë princat
e Filistejve, tërë Kananejtë, Sidonitët dhe Hivejtë që banonin në malin e
Libanit, nga mali i Baal-Hermonit deri në hyrje të Hamathit. 4Këto kombe
u lanë për të vënë në provë Izraelin, për të parë në se ata do t’u bindeshin
urdhërimeve që Zoti u kishte dhënë etërve të tyre me anë të Moisiut. 5Kështu
bijtë e Izraelit banuan në mes të Kananejve, të Hitejve, të Amorejve, të
Perezejve, të Hivejve dhe të Jebusejve; 6 u martuan me bijat e tyre dhe u
dhanë bijat e veta për gra bijve të tyre, dhe u shërbyen perëndive të tyre.
7Kështubijtë e Izraelit bënëatëqëështëekeqenësytëeZotit; eharruanZotin,
Perëndinë e tyre, dhe i shërbyen Baalit dhe Asherothit. 8 Prandaj zemërimi i
Zotit u ndez kundër Izraelit, dhe ai i dorëzoi në duart e Kushan-Rishathaimit
për tetë vjet me radhë. 9 Pastaj bijtë e Izraelit i klithën Zotit dhe Zoti u dha
një çlirimtar, Othnielin, birin e Kenazit, vëllai i vogël i Kalebit; dhe ky i çliroi.
10Fryma e Zotit ishte mbi të, dhe ai ishte gjyqtar i Izraelit; doli për të luftuar
dhe Zoti i dha në dorë Kushan-Rishathaimin, mbretin e Mesopotamisë, dhe
dora e tij qe e fuqishme kundërKushan-Rishathaimit. 11Vendi pati paqe për
dyzet vjet me radhë; pastaj Othnieli, bir i Kenazit, vdiq. 12Por bijtë e Izraelit
filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe në sytë e Zotit; atëherë Zoti e bëri
të fortë Eglonin, mbretin e Moabit, kundër Izraelit, sepse ata kishin bërë atë
që ishte e keqe në sytë e Zotit. 13 Egloni mblodhi rreth vetes bijtë e Amonit
dhe të Amalekut, dhe u nis emundi Izraelin; dhe pushtoi qytetin e palmave.
14 Kështu bijtë e Izraelit u bënë shërbëtorë të Eglonit, mbretit të Moabit, për
tetëmbëdhjetë vjet. 15 Por bijtë e Izraelit i klithën Zotit dhe Zoti u dha atyre
një çlirimtar, Ehudin, birin e Gerit, Beniaminitin, që ishte mëngjarash. Bijtë
e Izraelit i dërguan nëpërmjet tij haraçin e tyre Eglonit, mbretit të Moabit.
16 Ehudi bëri një shpatë me dy tehe, të gjatë një kubitë; e ngjeshi në brez
poshtë veshjes, në krahun e djathtë. 17Pastaj i çoi haraçin Eglonit, mbretit të
Moabit, që ishte një njeri shumë i trashë. 18Kur mbaroi paraqitja e haraçit,
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ai ktheu në shtëpi njerëzit që kishin sjellë haraçin. 19 Por ai vetë, nga vendi
i idhujve pranë Gilgalit, u kthye prapa dhe tha: “O mbret, kam diçka që
dua të të them fshehurazi”. Mbreti i tha: “Heshtni!”. Dhe të gjithë ata që
e shoqëronin dolën jashtë. 20 Atëherë Ehudi iu afrua mbretit (që ishte ulur
vetëm në fresk, në sallën lart). Ehudi i tha: “Kam një fjalë për të të thënë
nga ana e Zotit”. Kështumbreti u ngrit nga froni i tij; 21 atëherë Ehudi zgjati
dorën e majtë, nxori shpatën nga krahu i djathtë dhe ia futi në bark. 22Edhe
doreza e shpatës u fut pas presës dhe dhjami umbyll pas presës sepse ai nuk
e tërhoqi shpatën nga barku i mbretit; dhe zorrët e tij dolën jashtë. 23 Pastaj
Ehudidolli nëportik, dhembyllimeçelësdyert e sallës së sipërme. 24Kurdoli;
erdhën shërbëtorët për të parë, dhe ja, dyert e sallës së sipërme ishinmbyllur
me çelës; kështuata thanë: “Mesiguri ai bënnevojën e tij nëdhomëzën e sallës
së freskët”. 25Dhe pritën aq sa e ndjenë veten të shushatur; por duke qenë se
nuk po hapeshin portat e sallës, atamuarrën çelsin dhe hapën; dhe ja, zotëria
e tyre rrinte shtrirë në tokë: ai kishte vdekur. 26Ndërsa ata ngurronin, Ehudi
pati kohë të ikte, kaloi matanë vendit të idhujve dhe shpëtoi duke arritur në
Seirah. 27Me të arritur, i ra borisë në krahinënmalore të Efraimit, dhe bijtë e
Izraelit zbritën bashkëme të nga krahinamalore, dhe ai u vu në krye të tyre.
28Dhe u tha atyre: “Ejani pas meje, sepse Zoti ju ka dhënë në dorë Moabitët,
armiqtë tuaj”. Ata zbritën pas tij, zunë vatë e Jordanit që çojnë nëMoab, dhe
nuk lanë të kalojë asnjeri. 29Në atë kohëmundën rreth dhjetëmijëMoabitë,
të gjithë të fortë dhe trima; nuk shpëtoi as edhe një. 30Kështu atë ditë Moabi
u poshtërua nga dora e Izraelit, dhe vendi pati paqe tetëdhjetë vjet me radhë.
31Mbas Ehudit, erdhi Shamgari, bir i Anathit. Ai mundi gjashtëqind Filistej
me një hosten qesh; edhe ai çliroi Izraelin.

4
1Pas vdekjes së Ehudit, bijtë e Izraelit rifilluan të bëjnë atë që ishte e keqe

në sytë e Zotit. 2 Dhe Zoti i dha në duart e Jabinit, mbretit të Kanaanit, që
mbretëronte në Hatsor. Komandanti i ushtrisë së tij ishte Sisera, që banonte
në Harosheth të kombeve. 3Dhe bijtë e Izraelit i klithën Zotit, sepse Jabini
kishte nëntëqind qerre të hekurta dhe prej njëzet vjetve shtypte rëndë bijtë e
Izraelit. 4Në atë kohë gjyqtare e Izraelit ishte një profete, Debora, gruaja e
Lapidothit. 5Ajo e kishte zakon tëulej nënpalmën eDeboras,midis Ramahut
dhe Bethelit, në krahinënmalore të Efraimit, dhe bijtë e Izraelit vinin tek ajo
për të kërkuar të drejtën. 6Ajo dërgoi të thërrasë Barakun, birin e Abinoamit,
nga Kedeshi i Neftalit, dhe i tha: “A nuk të ka urdhëruar Zoti, Perëndia i
Izraelit: “Shko,marshombimalinTabordhemerrmevetedhjetëmijë burra
nga bijtë e Neftalit dhe të Zabulonit. 7Unë do të tërheq në drejtimin tënd, në
përruan Kishon, Siseran, komandantin e ushtrisë së Jabinit, me gjithë qerret
dhe trupat e tij të shumta, dhe do të ta dorëzoj në dorën tënde”?”. 8 Baraku
iu përgjegj: “Në rast se vjen me mua, unë do të shkoj; por në qoftë se ti nuk
vjen me mua, nuk kam për të shkuar”. 9 Ajo tha: “Do të vij me siguri me
ty; megjithatë në rrugën që je duke ndërmarrë nuk ke për të siguruar asnjë
lavdi për vete, sepse Zoti do ta dorëzojë Siseran në duart e një gruaje”. Pastaj
Debora u ngrit dhe shkoime Barakun në Kadesh. 10Baraku thirri Zabulonin
dhe Neftalin në Kedesh; ai lëvizi në krye të dhjetë mijë burrave, dhe Debora
shkoi bashkë me të. 11 Heberi, Keneu, ishte ndarë nga Kenejtë, pasardhës
të Hobabit, vjehrrit të Moisiut, dhe i kishte ngritur çadrat e tij në lisin e
Tsaanaimit, që ndodhet pranë Kedeshit. 12 Siseras i thanë që Baraku, bir i
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Abinoamit, ishte ngjitur nëmalin Tabor. 13Kështu Sisera rreshtoi tërë qerret
e tij, njëqindqerre të hekurta, dhe tërënjerëzitqë ishinme të,ngaHaroshethi
i kombeve deri në përruan e Kishonit. 14Atëherë Debora i tha Barakut: “Çohu,
sepse kjo është dita që Zoti e dorëzoi Siseran në dorën tënde. A nuk ka dalë
vallë, Zoti para teje?”. Kështu Baraku zbriti nga mali Tabor, i pasuar nga
dhjetë mijë burra. 15Zoti e mundi Siseran, të gjitha qerret dhe tërë ushtrinë
e tij, që u shfarosme shpatë përparaBarakut; por Sisera zbriti nga qerrja dhe
ikumekëmbë. 16PorBaraku indoqi qerret dheushtrinëderi nëHarosheth të
kombeve; dhe tërë ushtria e Siseras u shkatërruanga goditjetme shpatë; nuk
shpëtoi as edhe një njeri. 17Ndërkaq Sisera kishte ikur më këmbë në drejtim
të çadrës së Jaelës, gruas së Heberit, Keneut, sepse mbretëronte paqja midis
Jabinit, mbretit të Hatsorit, dhe shtëpisë së Heberit, Keneut. 18Atëherë Jaela
doli për të pritur Siseran dhe i tha: “Hyrë, zotëria ime, hyrë tek unë; mos
ki frikë”. Kështu ai hyri tek ajo në çadër, dhe ajo e mbuloi me një mbulesë.
19 Pastaj ai i tha: “Më jep pak ujë për të pirë se kam etje”. Kështu ajo hapi
calikun e qumështit dhe i dha për të pirë; pastaj embuloi. 20Ai i tha: “Qëndro
në hyrje të çadrës; dhe në rast se vjen dikush dhe të pyet: “A ka njeri këtu?”, ti
do të thuash: “Nukkanjeri””. 21Atëherë Jaela, gruaja eHeberit,morinjëkunj
të çadrës dhe një çekiç, iu afrua ngadalë atij dhe i nguli në tëmth kunjin, që u
futnë tokë. Atëekishte zënënjë gjumë i thellë; ishte i sfilitur; dhekështuvdiq.
22Por ja, ndërsaBarakundiqte Siseran, Jaela doli për ta takuar dhe i tha: “Eja
me mua dhe do të të tregojë njeriun që kërkon”. Ai hyri në çadrën e saj dhe
ja, Sisera dergjej i vdekur me kunjin në tëmthat. 23Kshtu atë ditë Perëndia e
poshtëroi Jabin, mbretin e Kanaanit, përpara bijve të Izraelit. 24Dora e bijve
të Izraelit u bë gjithnjë më e rëndë mbi Jabin, mbretin e Kanaanit, deri sa
arritën ta shkatërronin plotësisht Jabin, mbretin e Kanaanit.

5
1Atë ditë Debora këndoi këtë kantik me Barakun, birin e Abinoamit, duke

thënë: 2 “Me qenë se krerët kanë marrë komandën në Izrael, me qenë se
populli është ofruar spontanisht, bekoni Zotin! 3 Dëgjoni, o mbretër! Vini
veshë, o princa! Unë, pikërisht unë, do t’i këndoj Zotit, do të këndoj lavdinë e
Zotit, Perëndisë së Izraelit. 4O Zot, kur dole nga Seiri, kur po kapërceje fushat
e Edomit, toka u drodh dhe pikoi nga qiejtë; po, pikoi ujë nga retë. 5Malet
u shkrinë para Zotit, vetë Sinai u drodh para Zotit, Perëndisë të Izraelit. 6Në
kohën e Shamgarit, birit të Anathit, në kohën e Jaeles rrugët ishin të shkreta,
dhe kalimtarët ndiqnin shtigje dredha-dredha. 7Mungonin krerë në Izrael;
po,mungonin, deri sanukdolaunë,Debora, si nënënë Izrael. 8Ata zgjidhnin
perëndi të tjera, kur lufta ishte te pragu. Nuk shihej asnjëmburojë apo shtizë
midis dyzet mijë burrave të Izraelit. 9 Zemra ime është me ata udhëheqës të
Izraelit që u ofruan spontanisht në mes të popullit. Bekoni Zotin! 10 Ju që
shkoni hipurmbi gomarë të bardha, ju që rrini ulurmbi qilima të shtrenjtë,
dhe ju që ecni nëpër rrugë, këndoni! 11 Larg britmave të harkëtarëve, larg
koritave, të kremtojnë veprat e drejta të Zotit, veprat e drejta për krerët e tij
në Izrael! Atëherë populli i Zotit zbriti në portat. 12Zgjohu, zgjohu, o Debora!
Zgjohu, zgjohu, dhe merrja një kënge! Çohu, o Barak, dhe çoji larg robërit e
tu, o bir i Abinoamit! 13Atëherë iu dha qeverimimbi fisnikët e popullit atyre
që kishin mbetur; Zoti ma dha mua qeverimin midis të fuqishmëve. 14Nga
Efraimierdhënataqë ikishinrrënjët tekAmaleku; nësuitën tënde,Beniamin,
midis njerëzve të tu; nga Makir i zbritën disa krerë dhe nga Zabuloni ata që
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mbajnë shkopin e komandimit. 15 Princat e Isakarit erdhën me Deboran;
ashtu siç ishte Isakari, kështu qe edhe Baraku; ata u hodhën në luginë në
gjurmët e saj. Ndër divizionet e Rubenit, të mëdha ishin vendimet e zemrës!
16 Pse mbete ti midis të ngujuarve për të dëgjuar fyellin e barinjve? Midis
divizioneve të Rubenit, të mëdha ishin vendimet e zemrës! 17Galaadi ndaloi
matanë Jordanit; po Dani pse mbeti mbi anijet? Asheri u vendos pranë
bregut të detit dhe mbeti në portet e tij. 18 Zabuloni është një popull që ka
vënë në rrezik jetën e tij deri në vdekje, po kështu edhe Neftali në zonat e
larta të fushës. 19Mbretërit erdhën dhe luftuan; atëherë luftuan mbretërit e
Kanaanit dhe të Taanakit, pranë ujërave të Megidos; por nuk suallën asnjë
plaçkë prej argjendi. 20Nga qielli luftuan yjet, gjatë lëvizjes së tyre luftuan
kundër Siseras. 21 Përroi Kishon i përmbysi, përroi i vjetër, përroi i Kishonit.
Shpirti im, veprome forcë! 22Atëherë thundrat e kuajve trokëllininme forcë
në galop, në galopin e pitokëve të tyre. 23 “Mallkoni Merozin”, tha Engjëlli i
Zotit, “mallkoni, mallkoni banorët e tij, sepse nuk i shkuan në ndihmë Zotit,
në ndihmë të Zotit në mes të trimave të tij!”. 24 E bekuar qoftë midis grave
Jaela, gruaja e Heberit, Keneut! Qoftë e bekuar midis grave që banojnë në
çadra! 25Ai kërkoiujë dhe ajo i dha qumësht; në një kupë princash i ofroi ajkë.
26Menjëdorëkapi kunjindhemedorënedjathtë çekiçineartizanëve; egoditi
Siseran, i çau kokën dhe ia shpoi tejpërtej tëmthat. 27Te këmbët e saj ai u këput,
ra dhe u dergj pa shpirt; në këmbët e saj u këput dhe ra; aty ku u këput, aty ra
i vdekur. 28 E ëma e Siseras shikoi nga dritarja dhe thirri nga hekurat e saj:
“Pse qerrja jote po vonon aq shumë të vijë? Pse ecin kaq ngadalë qerret e
tij?”. 29 Gratë e saj më të urta iu përgjegjën, dhe ajo përsëriti me vete fjalët
e saj: 30 “Ata kanë gjetur plaçkë dhe janë duke e ndarë në pjesë. Për çdo
burrë një ose dy vajza; për Siseran një plaçkë me rroba shumëngjyrëshe, një
plaçkë me rroba shumëngjyrëshe dhe të qëndisura,me rroba shumëngjyrëshe
dhe të qëndisuranga të dy anët për shpatullat e atyre që bartin tutje plaçkën”.
31Kështuu zhdukshin të gjithë armiqtë e tu, o Zot! Por ata që të duan qofshin
si dielli, kur lindmegjithë forcën e tij!”. Pastaj vendi pati qetësipërdyzet vjet
me radhë.

6
1 Bijtë e Izraelit bënë atë që është e keqe në sytë e Zotit dhe Zotit i dha në

duart eMadianit shtatë vjet me radhë. 2Dora eMadianit u bë e fortë kundër
Izraelit; nga frika e Madianitëve, bijtë e Izraelit bënë shpella në male, si dhe
guva dhe fortesa. 3Kur Izraelimbaronte sëmbjelluri, Madianitëtbashkëme
Amalekitët dhe bijtë e lindjes niseshin kundër tij, 4 e ngrinin kampin e tyre
kundër Izraelitëve, shkatërronin të gjitha prodhimet e vendit deri në Gaza
dhe nuk linin në Izrael as mjete jetese, as dhen, as lopë, as gomarë. 5 Sepse
niseshin me bagëtinë e tyre dhe me çadrat e tyre, dhe arrinin të shumtë si
karkalecat; ata dhe devetë e tyre ishin të panumërt dhe vinin në vend për
ta shkatërruar. 6Kështu Izraeli u katandis në një varfëri të madhe për shkak
të Madianit, dhe bijtë e Izraelit i klithën Zotit. 7Kur bijtë e Izraelit e thirrën
Zotin për shkak të Madianit, 8 Zoti u dërgoi bijve të Izraelit një profet, që u
tha atyre: “Kështu flet Zoti, Perëndia i Izraelit: Unë ju nxora nga Egjipti dhe
nga shtëpia e skllavërisë; 9 ju çlirova nga dora e Egjiptasve dhe nga dora e të
gjithë atyre që ju shtypnin; i dëbova para jush dhe ju dhashë vendin e tyre,
10 dhe ju thashë: “Unë jam Zoti, Perëndia i juaj; mos kini frikë nga perënditë
e Amorejve në vendin e të cilëve banoni”; por ju nukma keni dëgjuar fjalën”.
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11Pastaj erdhi Engjëlli i Zotit dhe u ul nën lisin e Ofrahut, që i përkiste Joashit,
Abiezeritit, ndërsa biri tij Gedeoni shtinte grurin në një vend të ngushtë për
ta shpëtuar nga Madianitët. 12 Engjëlli i Zotit iu shfaq dhe i tha: “Zoti është
me ty, o luftëtar trim!”. 13 Gedeoni iu përgjegj: “Imzot, në rast se Zoti është
me ne, atëherë pse na ndodhën tërë këto? Ku janë mrekullitë që na kanë
treguar etërit tanë duke thënë: “A nuk na nxori Zoti nga Egjipti?”. Por tani
Zoti na ka braktisur dhe na ka lënë në duart e Madianit”. 14Atëherë Zoti iu
drejtua atij dhe i tha: “Shkomekëtë fuqi që ke dhe shpëtoje Izraelin nga dora
e Madianit. A nuk jam unë që po të dërgoj?”. 15 Ai iu përgjegj: “O Imzot, si
mund ta shpëtoj Izraelin? Ja, familja ime është më e dobëta e Manasit, dhe
unë jam më i vogli në shtëpinë e atit tim”. 16 Zoti i tha: “Por unë do të jem
me ty dhe ti ke për t’i mundurMadianitët sikur ata të ishin një njeri i vetëm”.
17Atëherë Gedeoni i tha: “Në rast se kam gjetur hirin tënd,më jep një shenjë
se je ti ai që flet me mua. 18Mos u largo, pra, që këtej para se të kthehem te
ti, të të sjell blatimin e ushqimit dhe të ta vë përpara”. Zoti tha: “Do të pres
sa të kthehesh ti”. 19Atëherë Gedeoni hyri në shtëpi dhe përgatiti një kec dhe
kuleçpamajamenjë efamiell; e vurimishinnënjë shportëdhe lëngunnënjë
kusi, ia çoiatij nën lisin dhe ia ofroi. 20Engjëlli i Zotit i tha: “Merremishindhe
kuleçët pamaja, vendosimbi këtë shkëmb dhe derdhmbi to lëngun emishit”.
Dhe ai veproi kështu. 21 Atëherë Engjëlli i Zotit shtriu majën e bastunit që
kishte në dorë dhe prekumishin dhe kuleçët pamaja; e nga shkëmbi u ngrit
një flakë që dogji mishin dhe kuleçet pa maja; pastaj Engjëlli i Zotit u zhduk
nga sytë e tij. 22 Kështu Gedeoni e kuptoi se kishte të bënte me Engjëllin e
Zotit dhe tha: “Vaj medet, o Zot, o Zot! Sepse e pashë Engjëllin e Zotit sy
në sy!”. 23 Zoti i tha: “Paqja qoftë me ty, mos ki frikë, s’ke për të vdekur!”.
24Atëherë Gedeoni ndërtoi një altar për Zotin dhe e quajti “Jehovah Shalom”.
Ai gjendet edhe sot nëOfrahun eAbiezeritëve. 25Po atë natë Zoti i tha: “Merr
demin e atit tënd dhe demin e dytë shtatëvjeçar, shemb altarin e Baalit që i
përket atit tënd, dhe rrëzo Asherahun që i qendron afër; 26 pastaj ndërto një
altar për Zotin, Perëndinë tënd, në majë të këtij shkëmbi simbas rregullit të
caktuar; pastaj merr demin e dytë dhe ofroje si olokaust mbi lëndën e drurit
të Asherahut që do të kesh rrëzuar”. 27Atëherë Gedeonimori dhjetë burra në
mes të shërbëtorëve të tij dhe veproi ashtu siç i kishte thënë Zoti; pormeqenë
se kishte frikë nga shtëpia e atit të tij dhe nga njerëzit e qytetit, në vend që ta
bënte këtë punë ditën, e bëri natën. 28 Kur të nesërmen në mëngjes njerëzit
e qytetit u ngritën, panë që altari i Baalit ishte shembur, që Asherahu që
ndodhej pranë tij ishte rrëzuar dhe që demi i dytë ishte ofruar si olokaust
mbi altarin që ishte ndërtuar. 29Dhe i thanë njeri tjetrit: “Kush e bëri këtë?”.
Kur pastaj u informuan dhe pyetën, atyre u thanë: “Gedeoni, bir i Joashit,
e bëri këtë”. 30 Atëherë njerëzit e qytetit i thanë Joashit: “Nxirr jashtë birin
tënd dhe të dënohetme vdekje se ka shembur altarin e Baalit dhe ka rrëzuar
Asherahun që ndodhej pranë tij”. 31 Joashi iu përgjegj të gjithë atyre që
ishin ngritur kundër tij: “Ju doni tambroni çështjen e Baalit ose ta ndihmoni
atë? Ai që do të kërkojë të mbrojë çështjen e tij do të vritet para mëngjesit
të ditës së nesërme. Në rast se ai është zoti, le ta mbrojë vetë çështjen e tij,
sepse i kanë shembur altarin e tij”. 32 Prandaj atë ditë Gedeoni u mbiquajt
Jerubaal, sepse u tha: “Le të jetë Baali që të luftojë kundër tij, sepse ai ia
ka shembur atij altarin”. 33Tërë Madianitët, Amalekitët dhe bijtë e lindjes u
mblodhën, kaluan Jordanin dhe ngritën kampin e tyre në luginën e Jizreelit.
34 Por Fryma e Zotit depërtoi te Gedeoni që i ra borisë; dhe Abiezeritët u
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thirrën që t’i shkonin pas. 35Ai dërgoi lajmëtarë edhe në tërë Manasin, i cili
u thirr gjithashtu që t’i shkonte pas; dërgoi lajmëtarë edhe te fiset e Asherit,
të Zabulonit dhe të Neftalit, të cilët u nisën për të takuar të tjerët. 36 Pastaj
Gedeoni i tha Perëndisë: “Në rast se ke ndër mend ta shpëtosh Izraelin me
dorën time, siç ke thënë, 37 ja, unë do të vë një gëzofme lesh te lëmi: në rast se
do të ketë vesë vetëmmbi gëzofin dhe gjithë vendi rreth e qark do tëmbetet i
thatë, atëherë do të kuptoj se ke ndërmend ta shpëtosh Izraelinmedorën time,
ashtu si ke thënë”. 38 Dhe kështu ndodhi. Të nesërmen në mëngjes Gedeoni
u ngrit herët, shtrydhi gëzofin dhe prej tij doli një kupë plot me ujë. 39 Por
Gedeoni i tha akoma Perëndisë: Mos u ndeztë zemërimi yt kundërmeje; unë
do të flas edhe një herë. Më lër ta bëj provën edhe një herë tjetër vetëm. Le
të mbetet i thatë vetëm gëzofi dhe të ketë vesë mbi të gjithë vendin rreth e
qark”. 40Dhe Perëndia veproi ashtu atë natë; vetëm gëzofimbeti i thatë, dhe
pati vesë mbi të gjithë tokën rreth e qark.

7
1 Jerubaali, pra, (domethënë Gedeoni) dhe gjithë njerëzit që ishin me të

u ngritën herët në mëngjes dhe fushuan pranë burimit të Harodit. Kampi
i Madianit ndodhej në veri të tyre, pranë kodrës së Morehut, në luginë.
2Atëherë Zoti i tha Gedeonit: “Për mua njerëzia që është me ty është tepër e
madhe, që unë të jap Madianin në duart e tij; Izraeli do të mund të mburrej
para meje duke thënë: “Éshtë dora ime qëmë ka shpëtuar”. 3Prandaj shpalli
tërë popullit, duke i thënë: “Ai që ka frikë dhe dridhet, le të kthehet prapa
dhe të largohet ngamali i Galaadit””. Atëherë u kthyenprapanjëzet e dymijë
burra dhe mbetën në vend dhjetë mijë. 4 Zoti i tha Gedeonit: “Njerëzit janë
përsëri shumë; bëji të zbresin në ujë dhe atje do t’i vë në provë për ty. Ai për
të cilin do të them: “Ky të vijë me ty”, ka për të ardhur me ty; dhe ai për të
cilin do të them: “Ky mos të vijë me ty, nuk ka për të ardhur”. 5 Gedeoni i
vuri njerëzit të zbrisnin në ujë; dhe Zoti tha: “Tërë ata që do të lëpijnë ujinme
gjuhë, ashtu siç e lëpinë qeni, do t’i vësh mënjanë; dhe kështu do të veprosh
edheme të gjithë ata që do të gjunjëzohen për të pirë ujë”. 6Numri i atyre që
lëpinë ujin duke e çuar në gojë me dorë arriti në treqind veta; gjithë të tjerët
u gjunjëzuan për të pirë ujë. 7Atëherë Zoti i tha Gedeonit: “Me anë të treqind
burrave që lëpinë ujin unë do t’ju shpëtoj dhe do t’i japMadianitët në duart e
tua. Gjithë të tjerat le të kthehen në shtëpitë e tyre”. 8Atëherë treqind burrat
morënnëduart e tyre ushqimet dheboritë e tyre; kështuGedeoni i ktheu tërë
burrat e tjerë të Izraelit, secilin në çadrën e tij, por mbajti me vete treqind
burrat. Kampi i Madianit gjendej poshtë tij, në luginë. 9Po atë natë Zoti i tha
Gedeonit: “Çohu dhe bjeri kampit, sepse unë ta kam lënë ty në dorë. 10Por në
rast se ke frikë ta bësh, zbrit në kampmePurahun, shërbëtorin tënd, 11dhe do
të dëgjosh çfarë thonë;mbas kësaj, duart e tua do të forcohen dhe do të jesh në
gjendje të sulmosh kampin”. Ai zbriti, pra, deri në pozicionet e përparuara të
kampit bashkë me Purahun, shërbëtorin e tij. 12 Por Madianitët, Amalekitët
dhe tërë bijtë e lindjes ishin shpërndarënë luginë si njëmori karkalecashdhe
devetë e tyre të panumërta ishin si rëraqëndodhetmbi bregun e detit. 13Kur
arriti Gedeoni, një burrë po i tregonte një shoku të vet një ëndërr që kishte
parë dhe thoshte: “Sapo pashë një ëndërr; më dukej sikur kisha përpara një
bukë prej elbi që rrokullisej në drejtim të kampit të Madianit, arrinte në
çadër dhe e godiste duke e përmbysur dhe duke e rrëzuar”. 14 Atëherë shoku
i tij iu përgjegj dhe i tha: “Kjo nuk është tjetër veçse shpata e Gedeonit, birit
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të Joashit, burrë i Izraelit; në duart e tij Perëndia e ka lënëMadianin dhe tërë
kampin”. 15Mbasi dëgjoi tregimin e ëndrrës dhe interpretimin e saj, Gedeoni
ra përmbys në shenjë adhurimi; pastaj u kthye në kampin e Izraelit dhe tha:
“Çohuni se Zoti ka dhënë në duart tuaja kampin e Madianit!”. 16 Pastaj i
ndau të treqind burrat në tre grupe dhe i dorëzoi secilit prej tyre bori dhe
enë boshe me nga një pishtar brenda; 17 dhe u tha: “Shikomëni mua dhe
veproni ashtu si do të veproj unë; kur të kem arritur në kufijtë e kampit,
ju do të veproni pikërisht si unë. 18 Kur do t’i bie borisë, unë dhe të gjithë
ata që janë me mua, edhe ju do t’i bini borive rreth e qark gjithë kampit
dhe do të bërtisni: “Për Zotin dhe për Gedeonin””. 19 Gedeoni dhe njëqind
burrat që ishin me të arritën në buzë të kampit në prag të mesnatës, fill pas
ndërrimit të rojeve. Ata u ranë borive dhe thyen enët që mbanin në dorë.
20 Atëherë të tre grupimet u ranë borive dhe thyen enët duke mbajtur me
dorën e majtë pishtarët dhe me atë të djathtë boritë, dhe filluan të bërtisnin:
“Shpata e Zotitt dhe e Gedeonit!”. 21 Secili prej tyre qëndroi në vendin e tij
rreth kampit; e tërë ushtria armike përkundrazi filloi të rendë, të bërtasë dhe
të ikë me vrap. 22Ndërsa treqind burrat u binin borive, Zoti e ktheu shpatën
e secilit kundër shokut të tij në tërë kampin. Ushtria armike ia mbathi në
Beth-Shitah në drejtim të Tserahut, deri në buzë të Abel-Meholahut pranë
Tabathit. 23 Atëherë Izraelitët e Neftalit, të Asherit dhe të tërë Manasit u
mblodhën dhe i ndoqënMadianitët. 24Gedeoni dërgoi pastaj lajmëtarë në të
gjithë krahinënmalore të Efraimit për të thënë: “Zbrisni kundërMadianitëve
dheshtininëdorëvatëe lumenjvederinëBeth-Barahdhenë Jordan”. Kështu
tërë burrat e Efraimit u mblodhën dhe zunë vatë e lumenjve deri në Beth-
Barah dhe në Jordan. 25Dhe zunë dy princa tëMadianit, Orebin dhe Zeebin;
Orebin e vranënë shkëmbin eOrebit dhe Zeebin në grykën e Zeebit. I ndoqën
Madianitëtdhe ia çuankokat eOrebit dhe të Zeebit Gedeonit në krahun tjetër
të Jordanit.

8
1 Burrat e Efraimit i thanë Gedeonit: “Pse je sjellë në këtë mënyrë me ne,

duke mos na thirrur kur shkove të luftosh kundër Madianit?”. Dhe patën
një grindje të ashpër me të. 2 Ai iu përgjegj atyre: “Por çfarë kam bërë unë
kundër jush? Qëmtimi i Efraimitnukvlenvallëmë tepër se sjellja eAbiezerit?
3Perëndia ju dha në dorë princat eMadianit, Orebin dhe Zeebin; çfarëmund
tëbëjapër ju?”. Kur thakëto fjalë, zemërimi i tyrekundër tij u fashit. 4Gedeoni
arriti pastaj në Jordan dhe e kaloi atë me të treqind burrat që ishin me të;
megjthëse të lodhur ata vazhdonin ta ndiqnin armikun. 5Atyre të Sukothit
u tha: “Ju lutem, u jepni bukë njerëzve qëmë vijnë pas, sepse janë të lodhur,
dhe unë jam duke ndjekur Zebahun dhe Tsalmunain, mbretër të Madianit”.
6PorkrerëteSukothit upërgjegjën: “MosvallëZebahudheTsalmunai janënë
dorën tënde, që ne të duhet t’i japim bukë ushtrisë tënde?”. 7Atëherë Gedeoni
tha: “Për këtë, kur Zoti të më japë në dorë Zebahun dhe Tsalmunain, do të
copëtoj trupin tuajme gjembat dheme ferrat e shkretëtirës. 8Që andej shkoi
në Penuel dhe u foli në të njëjtën mënyrë banorëve të tij; burrat e Penuelit
iu përgjigjën në të njëjtën mënyrë si ata të Sukothit. 9 Kështu ai u foli edhe
burrave të Penuelit, duke u thënë: “Kur të kthehemnë paqe, do të rrëzoj këtë
kala”. 10Zebahu dhe Tsalmunai ndodheshin në Karkor me gjithë ushtrinë e
tyre prej rreth pesëmbëdhjetë mijë burrash, ajo që mbetej nga tërë ushtria e
bijve të lindjes, sepse njëqind e njëzetmijë njerëz që mbanin shpatë i kishin
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vrarë. 11Gedeoni shkoi nëpër rrugët e atyre që banonin në çadra, në lindje
të Nobahut dhe të Jogbehahut, dhe mundi ushtrinë që e pandehte veten në
siguri. 12Dhe Zebahu dhe Tsalmunai ikënme vrap; por ai i ndoqi dhe i zuri
të dy mbretërit e Madianit, Zebahun dhe Tsalmunain, dhe e shpartalloi tërë
ushtrinë. 13 Pastaj Gedeoni, bir i Joashit, u kthye në fushën e betejës nëpër
të përpjetën e Heresit. 14Kapi një të ri nga njerëzit e Sukothit dhe e mori në
pyetje, dhe ky i dha me shkrim emrat e krerëve dhe të pleqve të Sukothit,
gjithsej shtatëdhjetë e shtatë burra. 15 Pastaj shkoi te njerëzit e Sukothit dhe
tha: “Ja, Zebahu dhe Tsalmunai, në lidhje me të cilët jeni tallur me mua,
duke thënë: “Mos vallë Zebahu dhe Tsalmunai janë në dorën tënde, që ne
të duhet t’u japim bukë njerëzve të tu të lodhur?””. 16Mori pastaj pleqtë e
qytetit dhe me gjembat dhe ferrat e shkretëtirës u dha një mësim burrave të
Sukothit. 17 Rrëzoi gjithashtu kalanë e Penuelit dhe vrau njerëzit e qytetit.
18 Pastaj u tha Zebahut dhe Tsalmunait: “Si ishin njerëzit që keni vrarë në
Tabor?”. Ata u përgjigjën: “Ishin si ti; secili prej tyre kishte pamjen e birit të
një mbreti”. 19Ai vazhdoi: “Ishin vëllezërit e mi, bij të nënes sime; ashtu siç
është e vërtetë që Zoti rron, po të mos i kishit vrarë, unë nuk do t’ju vrisja!”.
20 Pastaj i tha Jetherit, birit të tij të parë: “Çohu dhe vriti!”. Por i riu nuk
e nxori shpatën, sepse kishte frikë, ishte ende i ri. 21 Atëherë Zebahu dhe
Tsalmunai thanë: “Çohu ti vetë dhe na godit, sepse si të jetë burri ashtu është
edhe forca e tij”. KështuGedeoni u ngrit dhe vrau Zebahun dhe Tsalmunain,
dhe shtiu në dorë gjysmëhënat që devetë e tyre mbanin në qafë. 22Atëherë
burrat e Izraelit i thanëGedeonit: “Mbretërombi ne ti, biri yt dhe i biri i birit
tënd, sepse na ke çliruar nga sundimi i Madianit”. 23 Por Gedeoni u përgjegj:
“Unë nuk do të mbretëroj mbi ju, as edhe biri im!”. 24 Pastaj Gedeoni u tha:
“Por dua t’ju kërkoj diçka: secili prej jush të më japë vathët e plaçkës së tij”.
Ata kishin vathët prej ari sepse ishin Ismaelitë. 25 Ata u përgjigjën: “Ne i
japim me gjithë qejf”. Kështu ata shtrinë një mantel dhe secili hodhi vathët
e plaçkës së tij. 26Pesha e vathëve prej ari që ai kishte kërkuar ishte njëmijë e
shtatëqind sikla ari, përveç gjysmëhënëzave, varësevedhe rrobave të purpurta
që vishninmbretërit eMadianit, përveç qaforeve që devetë e tyrembanin në
qafë. 27Pastaj Gedeonime tobërinjë efod, dhe e vendosi nëOfrah, nëqytetin
e tij; tërë Izraeli shkoi atje dhe u kurvërua me të dhe kështu u shndërrua në
një lak përGedeonin dhe shtëpinë e tij. 28KështuMadiani u poshtërua përpara
bijve të Izraelit dhe nuk ngriti më kokë; dhe vendi pati paqe dyzet vjet me
radhë, gjatë gjithë jetës së Gedeonit. 29Pastaj Jerubaali, bir i Joashit, u kthye
të banojë në shtëpinë e tij. 30 Gedeoni pati shtatëdhjetë fëmijë që dolën nga
ijet e tij, sepse pati shumë gra. 31 Por konkubina e tij që banonte në Sikem,
i lindi edhe ajo një djalë, të cilit i vuri emrin Abimelek. 32 Pastaj Gedeoni,
bir i Joashit, vdiq në pleqëri të mbarë dhe u varros në varrin e Joashit, të
atit të tij, në Ofrah të Abiezeritëve. 33Pas vdekjes së Gedeonit, bijtë e Izraelit
filluan përsëri të kurvërohen përpara Baalit dhe zgjodhën Baal-Berithin si zot
të tyre. 34Bijtë e Izraelit nuk u kujtuan fare për Zotin, Perëndinë e tyre, që i
kishte çliruar nga të gjithë armiqtë që i rrethonin, 35 dhe nuk u treguan fare
mirënjohës ndaj shtëpisë së Jerubaalit (domethënë të Gedeonit) për gjithë ato
të mira që i kishte bërë Izraelit.

9
1Abimeleku, bir i Jerubaalit, shkoi në Sikem te vëllezërit e nënes së tij dhe

foli me ta dhe me gjithë familjen e atit të nënes së tij, duke thënë: 2 “U thoni



Gjyqtarët 9:3 254 Gjyqtarët 9:26

gjithë banorëve të Sikemit: “Ç’ështëmë emirë për ju, që të gjithë shtatëdhjetë
bijtë e Jerubaalit tëmbretërojnëmbi ju, apo tëmbretërojëmbi ju vetëmnjë?”.
Dhe mos harroni që unë rrjedh nga kocka dhe mishi juaj”. 3 Vëllezërit e
nënes së tij i përhapën këto fjalë të tij tërë banorëve të Sikemit; dhe zemra e
tyre anoi në dobi të Abimelekut, sepse thanë: “Éshtë vëllai ynë”. 4 Kështu i
dhanë shtatëdhjetë sikla argjendi, që i tërhoqën nga tempulli i Baal-Berithit,
me të cilat Abimeleku rekrutoi njerëz pa kurrfarë vlere, por trima; dhe ata
i shkuan pas. 5Pastaj ai shkoi në shtëpinë e atit të tij në Ofrah dhe vrau mbi
po atë gur vëllezërit e tij, të shtatëdhjetë bijtë e Jerubaalit. Por Jothami biri
më i vogël i Jerubaalit, shpëtoi sepse ishte fshehur. 6Atëherë tërë banorët e
Sikemit dhe tërë shtëpia e Milos u mblodhën dhe shkuan ta shpallin mbret
Abimelekun, pranë lisit të monumentit që gjendet në Sikem. 7Kur Jothami
u informua për këtë gjë, shkoi dhe zuri në majën e malit Gerezim dhe, duke
ngritur zërin, thirri: “Dëgjomëni, banorë të Sikemit, dhe Perëndia tëmund t’ju
dëgjojë! 8Një ditë drurët u nisën për të vajosur një mbret që të mbretëronte
mbi ta; dhe i thanë ullirit: “Mbretëro mbi ne”. 9 Por ulliri u përgjegj me
këto fjalë: “A duhet të heq dorë nga vaji im metë cilin Perëndia dhe njerëzit
nderohen, dhe të shkoj të shqetësohem për drurët?”. 10Atëherë drurët i thanë
fikut: “Eja ti të mbretëroshmbi ne”. 11 Por fiku iu përgjegj atyre: “A duhet të
heq dorë nga ëmbëlsia ime dhe nga fruti im shumë i shijshëm dhe të shkoj
të shqetësohem për drurët?”. 12 Atëherë drurët iu drejtuan hardhisë: “Eja
ti të mbretërosh mbi ne”. 13 Por hardhia u përgjegj kështu: “A duhet të heq
dorë nga vera ime e ëmbël që gëzon Perëndinë dhe njerëzit, dhe të shkoj të
shqetësohem për drurët?”. 14 Atëherë tërë drurët i thanë ferrës: “Eja ti të
mbretërosh mbi ne”. 15 Ferra iu përgjegj me këto fjalë drurëve: “Në rast se
doni me të vërtetë të më vajosni si mbret për të sunduar mbi ju, ejani të
strehoheni nën hijen time; përndryshe daltë një zjarr nga ferra dhe përpiftë
kedrat e Libanit!”. 16 Por ju nuk u suallët me besnikëri dhe me ndershmëri
duke e shpallur mbret Abimelekun, nuk mbajtët një qëndrim të mirë ndaj
Jerubaalit dhe shtëpisë së tij dhe nuk e keni trajtuar siç e meritonte, 17 sepse
im atë ka luftuar për ju, ka rrezikuar jetën e vet dhe ju ka çliruar nga sundimi
i Madianit. 18Kurse sot ju keni ngritur krye kundër shtëpisë së atit tim, keni
vrarë të shtatëdhjetë bijtë e tij mbi po atë gur dhe keni shpallur mbret të
Sikemitëve Abimelekun, birin e shërbëtores, sepse është vëllai juaj. 19Në rast
se sot kenivepruarmebesnikëridhendershmërindaj Jerubaalit dhe shtëpisë
së tij, atëherë e gëzofshi Abimelekun dhe ai u gëzoftë me ju! 20 Por në rast
se punët nuk janë kështu, le të dalë nga Abimeleku një zjarr që të gllabërojë
banorët e Sikemit dhe shtëpinë e Milos, dhe le të dalë nga banorët e Sikemit
dhe nga shtëpitë e Milos një zjarr që të gllabërojë Abimelekun”. 21 Pastaj
Jothemi iku, ia mbathi dhe shkoi të banojë në Beer nga frika e vëllait të tij
Abimelek. 22Abimeleku sundoi tre vjetmbi Izraelin. 23Pastaj Perëndiadërgoi
një frymë të keq midis Abimelekut dhe banorëve të Sikemit, dhe banorët e
Sikemit e tradhtuan Abimelekun, 24me qëllim që dhuna e ushtruar kundër
të shtatëdhjetë bijve të Jerubaalit të zgjidhej dhe gjaku i tyre të binte mbi
vëllanë e tyre Abimelek, që i kishte vrarë dhe mbi banorët e Sikemit, që e
kishin ndihmuar të vriste vëllezërit e tij. 25 Banorët e Sikemit vunë njerëz
në pritë kundër tij në majën e maleve, dhe këta plaçkitën tërë ata që kalonin
në rrugë afër tyre. Abimeleku u informua për këtë. 26 Pastaj Gaali, bir i
Ebedit, dhe vëllezërit e tij erdhën dhe u transferuan në Sikem, dhe banorët
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e Sikemit krijuan besim tek ai. 27 Ata dolën në ara, mblodhën rrushin në
vreshtat e tyre, e shtypën dhe bënë festë. Pastaj hynë në shtëpinë e zotit të
tyre, hëngrën, pinë dhe mallkuan Abimelekun. 28 Gaali, bir i Ebedit, tha:
“Kush është Abimeleku dhe çfarë përfaqëson Sikemi, pse duhet t’i shërbejmë?
A nuk është vallë bir i Jerubaalit, dhe a nuk është Zebuli mëkëmbësi i tij?
Më mirë u shërbeni njerëzve të Hamorit atit të Sikemit! Po pse u dashka që
ne t’i shërbejmë këtij njeriu? 29 Po ta kisha këtë popull nën urdhrat e mia,
unë do ta kisha dëbuar Abimelekun!”. Pastaj i tha Abimelekut: “Forcoje
ushtrinë tënde dhe më dil përpara!”. 30Kur Zebuli, qeveritar i qytetit, dëgjoi
këto fjalë tëGaalit, birit të Ebedit, u zemërua shumë, 31dhe i dërgoi fshehurazi
lajmëtarë Abimelekut për t’i thënë: “Ja, Gaali, bir i Ebedit, dhe vëllezërit e tij
kanë ardhur në Sikem; ata po e ngrenë qytetin kundër teje. 32 Prandaj çohu
natën, ti dhe njerëzit e tu, dhe zëru pritë në fushë; 33 dhe nesër në mëngjes,
sa të lindë dielli do të ngrihesh dhe do t’i sulesh qytetit. Kur pastaj Gaali
me gjithë njerëzit që janë me të do të dalë kundër teje, ti do t’i bësh atë që
beson se është më e përshtatshme”. 34 Abimeleku dhe tërë njerëzit që ishin
me të u ngritën natën dhe zunë një pritë kundër Sikemit, të ndarë në katër
grupe. 35Kur Gaali, bir i Ebedit, doli dhe u ndal në hyrjen e portës së qytetit,
Abimeleku doli nga prita me gjithë njerëzit që ishinme të. 36Duke i parë ata
njerëz,Gaali i tha Zebulit: “Ja, disa njerëzqë zbresinngamaja emaleve”. Por
Zebuli iu përgjegj: “Hijet emaleve të duken ty si njerëz”. 37Gaali nisi përsëri të
flasë, duke thënë: “Shiko, ka njerëz që zbresin ngamajat e lartësive të vendit,
dhe një grup tjetër po vjen nga rruga e lisit të shortarëve”. 38Atëherë Zebuli
i tha: “Ku e ke kapadaillëkun, kur thoje: “Kush është Abimeleku, pse duhet
t’i shërbejmë?”. A nuk është ky popull që ti përçmoje? Dil, pra, përpara dhe
lufto kundër tij!”. 39 Atëherë Gaali doli në krye të banorëve të Sikemit dhe
i nisi betejën kundër Abimelekut. 40 Por Abimeleku e ndoqi dhe ai iku me
vrappara tij; shumënjerëz ranë për tokë të plagosur për vdekje deri në hyrje
të portës. 41 Abimeleku u ndal pastaj në Arumah, dhe Zebuli dëboi Gaalin
dhe vëllezërit e tij, që nuk qëndruan dotmë në Sikem. 42Të nesërmen populli i
Sikemit doli nëpër fusha; Abimeleku u informua për këtë. 43Atëherë ai mori
njerëzit e tij, i ndau në tre grupe dhe zuri pritë në fusha; kur pa që populli po
dilte nga qyteti, ai u hodh kundër tij dhe bëri kërdinë. 44 Pastaj Abimeleku
dhe njerëzit që ishin me të u sulën përpara dhe zunë hyrjen e portës së
qytetit, kurse dy grupet e tjera u sulënmbi tërë ata që ishin nëpër fusha dhe
bënë kërdinë. 45Abimeleku e pushtoi me sulm po atë ditë qytetin dhe vrau
popullin që gjendej në të; pastaj e sheshoi qytetin dhe aty hodhi kripë. 46Kur
të gjithë banorët e kalasë së Sikemit dëgjuankëtëngjarje, u tërhoqënnëkullën
kryesore të tempullit të perëndisëBerith. 47Kështu i thanëAbimelekutqë tërë
banorët e kalasë së Sikemit ishin mbledhur bashkë. 48Atëherë Abimeleku u
ngjit në malin Tsalmon, ai vetë bashkë me njerëzit e tij; pastaj Abimeleku
kapi një sëpatë, preu degën e një druri, e ngriti dhe e vurimbi shpatullat e tij;
padstaj u tha njerëzve që ishin me të: “Atë që patë që unë bëra, bëjeni shpejt
edhe ju!”. 49Kështu secili prej tyre preu një degë dhe shkoi pas Abimeleku;
i vendosën degët përballë kullës kryesore dhe e dogjën atë. Kështu gjetën
vdekjen gjithë njerëzit e kalasë së Sikemit, pothuajse një mijë veta, gra e
burra. 50 Pastaj Abimeleku shkoi në Thebets, e rrethoi dhe e pushtoi. 51Në
mes të qytetit kishte një kullë të fortifikuar, ku ishin strehuar tërë njerëzit e
qytetit, gra e burra; umbyllën brenda dhe hipënmbi çatinë e kullës. 52Kështu
Abimeleku arriti në këmbët e kalasë dhe e sulmoi; iu afrua pastaj portës së
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kalasë për t’i vënë flakën. 53 Por një grua hodhi poshtë pjesën e sipërme të
një mokre mbi kokën e Abimelekut dhe i theu kafkën. 54Ai thirri menjëherë
të riun që i mbante armët dhe i tha: “Nxirre shpatën dhe më vrit, që të mos
thonë: “E vrau një grua!””. Kështu i riu e shpoi tejembanë dhe ai vdiq. 55Kur
Izraelitët panë që Abimeleku kishte vdekur, secili u kthye në shtëpinë e tij.
56KështuPerëndia ia shkarkoi Abimelekut të keqenqë kishte bërë kundër atit
të tij, duke vrarë shtatëdhjetë vëllezërit e tij. 57 Perëndia bëri që të binte mbi
kokën e njerëzve të Sikemit tërë e keqja e bërë; kështu kundër tyre u realizua
mallkimi i Jothamit, birit të Jerubaalit.

10
1PasAbimelekutdoli për të shpëtuar Izraelin, Tola, bir i Puahut, biri iDodit,

njeri i Isakarit. Ai banonte në Shamir, në krahinën malore të Efraimit; 2 qe
gjyqtar i Izraelit për njëzet e tre vjet me radhë; pastaj vdiq dhe e varrosën
në Shamir. 3 Mbas tij doli Jairi, Galaaditi, që qe gjyqtar i Izraelit njëzet e
dy vjet me radhë. 4Ai kishte tridhjetë bij që u hipnin tridhjetë gomaricave
dhe kishin tridhjetë qytete, që quhen edhe sot fshatrat e Jairit dhe ndodhen
në vendin e Galaadit. 5 Pastaj Jairi vdiq dhe u varros në Kamon. 6 Pastaj
bijtë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe për sytë e Zotit dhe
u shërbyen Baalit dhe Ashtarothit, perëndive të Sirisë, perëndive të Sidonit,
perëndive tëMoabit, perëndive 7Kështu zemërimi i Zotit kundër Izraelit u ndez
dhe ai i dorëzoi në duart e Filistejve dhe në duart e bijve të Amonit. 8 Atë
vit ata u ranë më qafë dhe shtypën bijtë e Izraelit; gjatë tetëmbëdhjetë vjetve
me radhë ata shtypën tërë bijtë e Izraelit që ndodheshin matanë Jordanit,
në vendin e Amorejve, në Galaad. 9 Pastaj bijtë e Amonit kaluan Jordanin
për të luftuar edhe kundër Judës, kundër Beniaminit dhe kundër shtëpisë
së Efraimit; dhe Izraeli u ndodh në një situatë shumë fatkeqe. 10 Atëherë
bijtë e Izraelit i klithën Zotit, duke i thënë: “Kemi mëkatuar ndaj teje, sepse
kemi braktisur Perëndinë tonë dhe i kemi shërbyer Baalit”. 11Zoti u tha bijve
të Izraelit: “A nuk ju çlirova unë nga Egjiptasit, nga Amorejtë, nga bijtë e
Amonit dhe nga Filistejtë? 12Kur ata të Sidonit, Amalekitët dhe Maonitët ju
shtypnin dhe ju bëtë thirrje, a nuk ju çlirova nga duart e tyre? 13Megjithatë
ju më braktisët dhe u vutë në shërbim të perëndive të tjera; prandaj unë nuk
do t’ju çliroj më. 14 Shkoni, pra, t’u thërrisni perëndive që keni zgjedhur; le
t’ju shpëtojnë ato në kohën e fatkeqësive tuaja!”. 15 Bijtë e Izraelit i thanë
Zotit: “Kemimëkatuar; bëna çfarë të duash, por na çliro sot, të lutemi shumë”.
16Atëherë hoqën nga mjedisi i tyre perënditë e huaja dhe i shërbyen Zotit që
u trishtua për vuajtjet e Izraelit. 17 Pastaj bijtë e Amonit u mblodhën dhe
ngritën kampin e tyre në Galaad dhe bijtë e Izraelit u mblodhën dhe ngritën
kampin e tyre në Mitspah. 18 Populli, domethënë princat e Galaadit i thanë
njeri tjetrit: “Kush do të jetë njeriu që do të fillojë të luftojë kundër bijve të
Amonit? Ai do të jetë kreu i të gjithë banorëve të Galaadit”.

11
1 Jefteu, Galaaditi, ishte një njeri i fortë dhe trim, bir i një prostitute dhe

i Galaadit. 2 Bashkëshortja e Galaadit i lindi bij të tjerë; kur bijtë e gruas së
tij arritën në moshën madhore, ata e dëbuan Jefteun dhe i thanë: “Ti nuk
do të kesh trashëgimi në shtëpinë e atit tonë, sepse je biri i një gruaje tjetër”.
3Atëherë Jefteu iku larg vëllezërve të tij dhe u vendos në vendin e Tobit. Rreth
Jefteut u mblodhën njerëz pa asnjë vlerë, që kryenin sulme bashkë me të.
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4Pas një farë kohe bijtë e Amonit i shpallën luftë Izraelit. 5Kur bijtë e Amonit
filluan luftën kundër Izraelit, pleqtë e Galaadit shkuan ta kërkojnë Jefteun në
vendin e Tobit; 6 dhe i thanë Jefteut: “Eja me ne dhe bëhu kapidani ynë, për
të luftuar kundër bijve të Amonit”. 7Por Jefteu iu përgjegj pleqve të Galaadit
duke thënë: “A nuk më keni urryer dhe dëbuar nga shtëpia e atit tim? Pse
vini tani tek unë kur jini keq?”. 8Pleqtë e Galaadit i thanë Jefteut: “Pikërisht
për këtë jemi kthyer tani te ti, me qëllim që ti të vish me ne për të luftuar
kundërbijve të Amonit, dhe të viheshnë krye të gjithë banorëve të Galaadit”.
9Atëherë Jefteu iu përgjegj pleqve të Galaadit: “Në qoftë se më ktheni tek ju
për të luftuar kundër bijve të Amonit, dhe Zoti i lë në pushtetin tim, unë
do të bëhem komandanti juaj”. 10 Pleqtë e Galaadit i thanë Jefteut: “Zoti le
të jetë dëshmitar midis nesh, në rast se nuk veprojmë ashtu si ke thënë ti”.
11Pastaj Jefteu shkoi tek pleqtë e Galaadit dhe populli e zgjodhi komandant
dhe udhëheqës të tij; dhe Jefteu përsëriti para Zotit në Mitspah tërë fjalët
që pati thënë më parë. 12 Pastaj Jefteu i dërgoi lajmëtarë mbretit të bijve të
Amonit për t’i thënë: “Çfarë ka midis teje dhe meje, që ti të vish e të bësh
luftë në vendin tim?”. 13 Mbreti i bijve të Amonit iu përgjegj me këto fjalë
lajmëtarëve të Jefteut: “Sepse, kur Izraeli doli nga Egjipti, ai pushtoi vendin
tim, nga Arnoni deri në Jabok dhe në Jordan. Tani, pra, m’i kthe këto toka
në mënyrë miqësore”. 14 Jefteu i dërgoi përsëri lajmëtarë mbretit të bijve të
Amonit për t’i thënë: 15 “Kështu thotë Jefteu: Izraeli nuk shtiu në dorë as
vendin e Moabit, as vendin e bijve të Amonit; 16 por kur Izraeli doli nga
Egjipti dhe kapërceu shkretëtirën deri në Detin e Kuq dhe arriti në Kadesh,
17 i dërgoi lajmëtarë mbretit të Edomit për t’i thënë: “Të lutemmë lër të kaloj
nëpër vendin tënd”; por mbreti i Edomit nuk pranoi. I dërgoi lajmëtarë edhe
mbretit të Moabit, por edhe ky nuk pranoi. Kështu Izraeli mbeti në Kadesh.
18Dukeecurpastaj nëpër shkretëtirë, shkoi rrethvendit të Edomit dhevendit
tëMoabit e arriti në lindje të vendit tëMoabit; dhengriti kampin e tijmatanë
Arnonit, pa hyrë të territorin e Moabit, sepse Arnoni përfaqëson kufirin e
Moabit. 19 Pastaj Izraeli i dërgoi lajmëtarë Sihonit, mbretit të Amorejve, dhe
të Heshbonit, dhe i tha: “Të lutemi, na lër të kalojmë nëpër vendin tënd për
të arritur në tonin”. 20 Por Sihoni nuk pati besim ta lërë të kalojë Izraelin
nëpër territorin e tij; përkundrazi Sihoni i mblodhi gjithë njerëzit e tij të cilët
u vendosënnë Jahats dhe luftoi kundër Izraelit. 21Por Zoti, Perëndia i Izraelit
e dha Sihonin dhe gjithë njerëzit e tij në duart e Izraelit, që i mundi; kështu
Izraeli pushtoi tërë vendin eAmorejve, qëbanoninnëatë krahinë; 22pushtoi
tërë territorin e Amorejve, nga Arnoni në Jabok dhe nga shkretëtira deri në
Jordan. 23 Dhe tani që Zoti, Perëndia i Izraelit, ka dëbuar Amorejtë përpara
popullit të Izraelit, ti dëshëron të zotëroshvendine tyre? 24Anukzotëron ti atë
që Kemoshi, zoti yt, të ka dhënë në zotërim? Kështu edhe ne do të zotërojmë
vendin e atyre që Zoti ka dëbuar para nesh. 25Mos je ti, vallë, më i mirë se
Balaku, bir i Tsiporit dhe mbret i Moabit? A pati ndofta mosmarrëveshje
me Izraelin, apo i bëri luftë? 26 Kaluan treqind vjet që Izraeli banon në
Heshbon dhe në fshatrat e tij përreth, në Aroer dhe në fshatrat e tij përreth
dhe në të gjitha qytetet mbi brigjet e Arnonit; pse nuk ja keni marrë gjatë
kësaj kohe? 27Prandaj unë nuk të kambërë asnjë padrejtësi dhe ti sillesh keq
memua duke më bërë luftë. Zoti, gjyqtari, le të vendosë sot drejtësinë midis
bijve të Izraelit dhe bijve të Amonit!”. 28 Por mbreti i bijve të Amonit nuk
mori parasysh fjalët që Jefteu i kishte dërguar. 29Atëherë Fryma e Zotit erdhi
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mbi Jefteun dhe ai kaloi nëpër Galaadin dhe Manasin, arriti në Mitspah të
Galaadit dhe që këtej lëvizi kundër bijve të Amonit. 30 Jefteu lidhi një kusht
me Zotin dhe tha: “Në rast se ti më jep në duart e mia bijtë e Amonit, 31 çfarë
të dalë nga dyert e shtëpisë sime për tëmëpritur kur të kthehemfitimtar nga
bijtë e Amonit, do t’i përkasë Zotit dhe unë do t’ia ofroj si olokaust”. 32Këshu
Jefteu marshoi kundër bijve të Amonit për t’u bërë luftë, dhe Zoti ia dha në
dorë. 33 Ai i mundi duke bërë një masakër të madhe, nga Aroeri deri në
drejtim të Minithit (duke u marrë njëzet qytete) dhe deri në Abel-Keramim.
Kështu bijtë e Amonit u poshtëruan përpara bijve të Izraelit. 34Pastaj Jefteu u
kthyenë shtëpinë e tij, nëMitspah; dhe ja që i doli për ta pritur ebijamedajre
dhe valle. Ajo ishte bija e vetme e tij, sepse ai nuk kishte djem ose vajza të
tjera. 35 Sa e pa, grisi rrobat e tij dhe tha: “Oh, bija ime, ti po më bën shumë
fatkeq, ti po më sjell mjerim! Unë i kam dhënë fjalën Zotit dhe nuk mund
të tërhiqem”. 36Ajo i tha: “O atë, në rast se i ke dhënë fjalën Zotit, vepro me
mua simbas fjalëve që kanë dalë nga goja jote, sepse Zoti ta mori hakun me
armiqtë e tu, bijtë e Amonit”. 37Pastaj i tha të atit: “Tëmë lejohet kjo e drejtë:
lermë të lirë dymuaj, nëmënyrë që të sillemnëpërmale duke qarë virgjërinë
time me shoqet e mia”. 38Ai iu përgjegj: “Shko!”. Dhe e la të shkonte për dy
muaj. Kështu ajo shkoi me shoqet e saj dhe qau ndër male virgjërinë e saj.
39Mbas dymuajsh ajo u kthye tek i ati; dhe ai veproime të simbas kushtit që
kishte lidhur. Ajo nuk kishte njohur burrë. Kështu u bë zakon në Izrael 40që
bijat e Izraelit të shkojnë çdo vit e të qajnë bijën e Jefteut, Galaaditit, katër
ditë me radhë.

12
1Njerëzit eEfraimit umblodhën, kaluannëTsafondhe i thanë Jefteut: “Pse

shkove të luftosh kundër bijve të Amonit dhe nuk na thirre të vinin bashkë
me ty? Ne do t’i vëmë zjarrin shtëpisë sate bashkë me ty brenda”. 2 Jefteu
iu përgjegj atyre: “Unë dhe populli im kemi pasur një grindje të madhe me
bijtë e Amonit; dhe kur ju kërkova ndihmë nuk më liruat nga duart e tyre.
3 Kështu, duke parë se nuk më vinit në ndihmë, vura në rrezik jetën time
dhemarshova kundër bijve të Amonit, dhe Zoti m’i dha në duart e mia. Pse,
pra, jeni ngritur sot kundërmeje për tëmë luftuar?”. 4Pastaj Jefteumblodhi
tërë njerëzit e Galaadit dhe u ndesh me Efraimin; dhe njerëzit e Galaadit e
mundën Efraimin, sepse këta thonin: “Ju Galaaditët jeni ikanakë të Efraimit
nëmes të Efraimit dhe nëmes të Manasit!”. 5Njerëzit e Galaadit zunë vatë e
Jordanit para se të arrinin ata të Efraimit; kështu kur ndonje nga ikanakët e
Efraimit thoshte: “M lini të kaloj”, njerëzit e Galaadit e pyesnin: “A je ti një
Efraimit?”. Në rast se ai përgjigjej: “Jo”, Galaaditët i thonin: 6 “Atëherë thuaj
Shiboleth; në rast se ai thoshte “Shiboleth”, sepse nukmund ta shqiptonte si
duhet, e kapnin dhe e vrisnin pranë vaut të Jordanit. Në atë kohë u vranë
në këtëmënyrë dyzet e dymijë njerëz të Efraimit. 7 Jefteu ushtroi funksionin
e gjyqtarit gjashtë vjet me radhë. Pastaj Jefteu, Galaaditi, vdiq dhe u varros
në një nga qytetet e Galaadit. 8Mbas tij gjyqtar i Izraelit u bë Ibtsani nga
Betlemi. 9Ai pati tridhjetë bij; martoi tridhjetë bijat e tij dhe solli nga jashtë
tridhjetë vajza për bijtë e tij. Qe gjyqtar i Izraelit shtatë vjet me radhë.
10 Pastaj Ibtsani vdiq dhe u varros në Betlem. 11Mbas tij gjyqtar i Izraelit u
bë Eloni, Zabulonit; qe gjyqtar i Izraelit dhjetë vjet me radhë. 12Pastaj Eloni,
Zabulonit, vdiq dhe e varrosën në Ajalon, në vendin e Zabulonit. 13Mbas
tij qe gjyqtar i Izraelit Abdoni, bir i Hilelit, Pirathoniti. 14 Ai pati dyzet bij
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dhe tridhjetë nipa, që u hipnin shtatëdhjetë gomarëve të vegjël. Ai qe gjyqtar
i Izraelit tetë vjet me radhë. 15 Pastaj Abdoni, bir i Hilelit, Pirathoniti, vdiq
dhe e varrosën në Pirathon, në vendin e Efraimit, në krahinën malore të
Amalekut.

13
1Bijtë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe për sytë e Zotit,

dheZoti i dhanëduart eFilistejvepërdyzetvjet. 2 IshtenjënjeringaTsorahu,
prej familjes sëDanitëve,qëquhejManoah; gruaja e tij ishte shterpëdhenuk
kishte fëmijë. 3Engjëlli i Zotit iu shfaq kësaj gruaje dhe i tha: “Ja, ti je shterpë
dhenuk ke fëmijë, por ke për tëmbeturmebarrë dhe do të pjellëshnjë fëmijë.
4 Prandaj ruhu se pi verë o pije dehëse, dhe mos ha asnjë gjë të papastër.
5 Sepse ti do të mbetesh me barrë dhe do të pjellësh një djalë, mbi kokën e
të cilit nuk do të kalojë brisku, sepse fëmija do të jetë një Nazireo kushtuar
Perëndisëqënëbarkunenënes së tij; ai do tëfillojë ta çlirojë Izraelinngaduart
e Filistejve”. 6Atëherë gruaja shkoi t’i thotë bashkëshortit të saj: “Një njeri i
Perëndisë erdhi tek unë; pamja e tij ishte si ajo e Engjëllit të Perëndisë,me të
vërtetë e frikshme. Unë nuk e pyeta se nga vinte, dhe ai nuk më tha emrin e
tij; 7 por më tha: “Ja, ti do të mbetesh me barrë dhe do të pjellësh një djalë;
prandaj tani mos pi verë as pije dehëse, dhe mos ha asgjë të papastër, sepse
fëmija do të jetë një Nazireo i kushtuar Perëndisë që në barkun e nënës së tij
deri në ditën e vdekjes së tij””. 8Atëherë Manoahu iu lut me të madhe Zotit
dhe i tha: “O Zot, të lutem që njeriu i Perëndisë i dërguar prej teje të kthehet
përsëri pranë nesh dhe të na mësojë se çfarë duhet të bëjmë me fëmijën që ka
për të lindur”. 9 Perëndia e dëgjoi zërin e Manoahut; dhe Engjëlli i Perëndisë
u kthye përsëri te gruaja, ndërsa ajo ndodhej në arë, por burri i saj Manoah
nuk ishteme të. 10Dhe gruajame të shpejtë shkoi të informojë bashkëshortin
e saj dhe i tha: “Ja, m’u shfaq ai burrë, që erdhi tek unë pardje”. 11Atëherë
Manoahu u ngrit dhe ndoqi gruan e tij dhe, kur arritën tek ai njeri, i tha: “Ti
je ai njeri që i foli kësaj gruaje?”. Ai upërgjegj: “Jamunë”. 12PorManoahu tha:
“Kur të realizohet fjala jote, cili duhet të jetë stili i jetës së djalit dhe ç’duhet
të bëjë?”. 13Engjëlli i Zotit iu përgjegjManoahut: “Gruaja duhet të ketë kujdes
për të gjitha ato që i thashë. 14 Të mos hajë asnjë nga prodhimet e rrushit,
të mos pijë verë a pije dehëse, dhe të mos hajë asnjë gjë të papastër; të ketë
parasysh të gjitha porositë që i kam urdhëruar”. 15 Atëherë Manoahu i tha
Engjëllit të Zotit: “Na lejo të tëmbajmëdhe të tëpërgatisimnjëkec!”. 16Engjëlli
i Zotit iu përgjegjManoahutme këto fjalë: “Edhe sikur tëmëmbash nuk do ta
ha ushqimin tënd; por në rast se ti dëshiron të bësh një olokaust, ofroja Zotit”.
(Manoahu nuk e dinte se ai ishte Engjëlli i Zotit). 17 Pastaj Manoahu i tha
Engjëllit të Zotit: “Cili është emri yt që të realizohen fjalët e tua, ne të kemi
mundësi të të nderojmë?”. 18 Engjëlli i Zotit iu përgjegj: “Pse vallë kërkon të
mësosh emrin tim? Ai është imrekullueshëm”. 19KështuManoahumori kecin
dhe blatimin e ushqimit dhe ia ofroi Zotit mbi gurin. Atëherë Engjëlli bëri
njëmrekulli, ndërsaManoahu dhe e shoqja shikonin; 20ashtu si flaka ngjitej
nga altari në qiell, Engjëlli i Zotit u ngjit me flakën e altarit. Duke parë këtë,
Manoahu bashkë me gruan e tij ranë përmbys për tokë. 21Engjëlli i Zotit nuk
iu shfaqmë asManoahut, as bashkëshortes së tij. AtëherëManoahu kuptoi se
ai ishte Engjëlli i Zotit. 22Manoahu i tha pastaj bashkëshortes së tij: “Ne me
siguri do të vdesim, sepsepamëPerëndinë”. 23Por e shoqja i tha: “Po të kishte
dashur me të vërtetë vdekjen tonë, Zoti nuk do të kishte pranuar nga duart
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tona olokaustin dhe blatimin e ushqimit, as do të na kishte treguar tërë këto
gjëra, dhe tani nuk do të bënte që të dëgjonim gjëra si këto”. 24 Pastaj gruaja
lindi një djalë të cilit ia vunë emrin Sanson. Fëmija u rrit dhe Zoti e bekoi.
25Fryma e Zotit filloi të lëvizë mbi të në kampin e Danit, midis Tsorahut dhe
Eshtaolit.

14
1 Sansoni zbriti në Timnah dhe aty pa një grua midis bijave të Filistejve.

2Kurukthyenë shtëpi, foli për tëme të atindhe të ëmën,dukeu thënë: “Pashë
në Timnah një femërmidis bijave të Filistejve; mamerrni për grua”. 3Babai
dhe nëna e tij i thanë: “A nuk ka vallë një gruamidis bijave të vëllezërve të tu
në gjithë popullin tonë, që ti të shkosh tëmarrësh një gruamidis Filistejve të
parrethprerë?”. Por Sansoni iu përgjegj atit të tij me këto fjalë: “Merrma atë,
sepsemë pëlqen”. 4Por i ati dhe e ëmanuk e dinin se kjo vinte nga Zoti dhe që
Sansoni kërkonte një rast kundër Filistejve. Në atë kohë, Filistejtë sundonin
në Izrael. 5Pastaj Sansoni zbriti me të atin dhe me të ëmën në Timnah; sapo
arritën në vreshtat e Timnahut, një luan i vogël u doli përpara duke ulëritur.
6Atëherë Fryma e Zotit zbriti në mënyrë të fuqishmembi të dhe ai, pa pasur
asgjë në dorë, e shqeu luanin, ashtu si shqyhet një kec; por nuk i tha asgjë
atit dhe nënes së tij për atë që kishte bërë. 7Pastaj zbriti dhe i foli gruas, dhe
ajo i pëlqeu Sansonit. 8Mbas disa ditësh ai u kthye për ta marrë me vete dhe
doli nga rruga për të parë skeletin e luanit; dhe ja, në trupin e luanit kishte
një mori bletësh dhe mjaltë. 9 Ai mori pak mjaltë në dorë dhe filloi ta hajë
ndërsa po ecte; kur arriti tek i ati dhe tek e ëma, u dha edhe atyre dhe ata e
hëngrën; por nuk u tha që e kishte marrë mjaltin nga trupi i luanit. 10Pastaj
i ati zbriti tek ajo grua, dhe aty Sansoni shtroi një gosti siç e kishin zakon të
rinjtë. 11Dhendodhiqë,kurnjërëzitepanëvendit, atamorën tridhjetë shokë,
që të rrinin bashkë me të. 12 Sansoni u tha atyre: “Unë do t’ju propozoj një
gjëzë;nërast se juarrini tëgjeni shpjegiminesaj tëmanjoftonibrendashtatë
ditëve të gostisë, do t’ju jap tridhjetë tunika dhe tridhjetë ndërresa rrobash;
13 por në rast se nuk mund të ma shpjegoni, do të më jepni mua tridhjetë
tunika dhe tridhjetë ndërresa rrobash”. 14Ata iu përgjegjën: “Propozo gjëzën
tënde, që ta dëgjojmë”. Ai u tha atyre: “Nga gllabëruesi doli ushqimi, dhe nga
i forti doli e ëmbla”. Tri ditë me radhë ata nuk arritën ta shpjegojnë gjëzën.
15Ditën e shtatë i thanë bashkëshortes së Sansonit: “Mbushjamendjen burrit
tënd që të na shpjegojë gjëzën; ndryshe do të të djegim ty dhe do t’i vëmë
flakën shtëpisë së atit tënd. A na keni ftuar për të na zhveshur? Vallë a s’është
ashtu?”. 16Gruaja e Sansonit qau para tij dhe i tha: “Ti ke vetëmurrejtje ndaj
meje dhe nukmëdo; ti u propozove një gjëzë bijve të popullit tim, por nuk ia
shpjegova as atit tim; as nënës sime, pse duhet të ta shpjegoj ty?”. 17Ajo qau
para tij gjatë shtatë ditëve të festës. Kështu ditën e shtatë Sansoni ia shpjegoi,
sepse e mërziste; pastaj ua shpjegoi gjëzën bijve të popullit të saj. 18Njerëzit
e qytetit, ditën e shtatë, para se të perëndonte dita, i thanë Sansonit: “A ka
gjë më të ëmbël se mjalti? A ka gjë më të fortë se luani?”. Dhe ai iu përgjegj
atyre: “Po të mos kishit lëruarmemëshqerrën time, nuk do ta kishit zgjidhur
gjëzën time”. 19 Atëherë Fryma e Zotit erdhi mbi të në mënyrë të fuqishme,
dhe ai zbriti deri në Ashkelon, vrau tridhjetë njerëz nga ata, mori plaçkat e
tyre dhe u dha ndërresat e rrobave atyre që e kishin shpjeguar gjëzën. Kështu
zemërimi i tij u ndez; pastaj ai u ngjit përsërinë shtëpinë e të atit. 20Por gruan
e Sansonit ia dhanë shokut të tij, që kishte qenë shoku i tij më i mirë.
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15
1Mbas një farë kohe, kur korret gruri, Sansoni shkoi të vizitojë të shoqen,

duke pasur me vete një kec, dhe tha: “Dua të hyj në dhomë te gruaja ime”.
Por i ati i saj nuk e lejoi të hyjë, 2dhe i tha: “Mendoja pikërisht që ti e urren,
prandaj ia dhashë shokut tënd; a nuk është më e bukur motra e saj më e
vogël? Merre, pra, në vend të saj”. 3 Sansoni iu përgjegj atyre: “Këtë herë
nuk do të kem asnjë faj ndaj Filistejve në rast se do t’u bëj ndonjë të keqe”.
4KështuSansoni shkoidhekapi treqinddhelpra; pastajmoripishtarë, i ktheu
dhelprat bisht më bisht dhe i vuri nga një pishtarmidis dy bishtave. 5Pastaj
ndezi pishtarët dhe i la dhelprat të iknin nëpër fushat e grurit të Filistejve,
dhe dogji demetet dhe grurin akoma në këmbë madje edhe vreshtat dhe
ullishtat. 6 Atëherë Filistejtë pyetën: “Kush e bëri këtë?”. Muarrën këtë
përgjigje: “Sansoni, dhëndri i burrit të Timnahut, sepse ky mori gruan dhe
ia dha si bashkëshorte shokut të tij”. Kështu Filistejtë u ngritën dhe i vunë
flakën asaj dhe atit të saj. 7 Sansoni u tha atyre: “Me qenë se keni bërë
këtë gjë, unë do të hakmerrem sigurisht kundër jush dhe pastaj do të rri”.
8Kështu i goditi nëmënyrë të pamëshirshme, duke bërë kërdi tëmadhe. Pastaj
zbriti dhe qendroi në shpellën e shkëmbit të Etamit. 9Atëherë Filistejtë dolën,
ngritën kampin e tyre në Juda dhe u shtrinë deri në Lehi. 10Njerëzit e Judësu
thanë atyre: “Pse dolët kundër nesh?”. Ata iu përgjigjën: “Dolëm për të kapur
Sansonin dhe për t’i bërë atij atë që ai na ka bërë neve”. 11Atëherë tre mijë
burra të Judës zbritën në shpellën e shkëmbit të Etamit dhe i thanë Sansonit:
“NukediqëFilistejtëna sundojnë? Çfarënabërekështu?”. Ai upërgjegjkështu:
“Atë që më bënë mua, unë ua bëra atyre”. 12 Ata i thanë: “Ne kemi zbritur
që të të kapim dhe të të dorëzojmë në duart e Filistejve”. Sansoni u përgjegj:
“Betohuni që ju nuk do të më vrisni”. 13Atëherë ata i folën duke thënë: “Jo,
vetëmdo të të lidhimdhedo të tëdorëzojmënëduart e tyre; pormesigurinuk
do të të vrasim”. Kështu e lidhënmedy litarë të rinj dhe e nxorënnga shpella.
14Kur arriti në Lehi, Filistejtë i dolën përparame klithma gëzimi; por Fryma e
Zotit erdhi fuqishëmmbi të dhe litarët që kishte në krahë u bënë si fije liri që
digjen; dhe lidhjet i ranë nga duart. 15Gjeti pastaj një nofull gomari akoma
të freskët, shtriu dorën dhe e kapi; me të vrau një mijë njerëz. 16 Atëherë
Sansoni tha: “Me një nofull gomari, pirgje mbi pirgje! Me një nofull gomari
vrava një mijë njerëz”. 17 Kur mbaroi së foluri hodhi nofullën dhe e quajti
atë vend Ramath-Lehi. 18Pastaj pati një etje të madhe dhe kërkoi ndihmën e
Zotit, duke thënë: “Ti lejove këtë çlirim të madh me dorën e shërbëtorit tënd,
por a duhet të vdes unë tani nga etja dhe të bie në duart e atyre që nuk janë
rrethprerë?”. 19AtëherëPerëndia çau shkëmbine lugëtqëndodhetnëLehidhe
doli ujë prej tij. Ai piu ujë, fryma i tij u gjallërua dhe ai mori jetë. Prandaj e
quajti këtë burim En-Hakore; ajo ekziston në Lehi edhe sot. 20 Sansoni qe
gjyqtar i Izraelit për njëzet vjet në kohën e Filistejve.

16
1 Pastaj Sansoni shkoi në Gaza dhe aty pa një prostitutë, dhe hyri tek ajo.

2Kur u thanë atyre të Gazës: “Sansoni erdhi këtu”, ata rrethuan vendin dhe
qëndruan në pritë tërë natën pranë portës së qytetit, duke mbajtur heshtje
të plotë, dhe thanë: “Në të gdhirë do ta vrasim”. 3 Sansoni ndejti shtrirë
deri në mesnatë; pastaj në mesnatë u ngrit, kapi kanatet e portës së qytetit
dhe dy shtalkat e saj i shkuli nga vendi bashkë me shufrat prej hekuri, i
ngarkoi mbi kurriz dhe i çoi në majë të malit që ndodhet përballë Hebronit.
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4Mbaskësaj ranëdashurimenjë gruanga luginaeSorekut, qëquhejDelilah.
5Atëherë princat e Filistejve shkuan tek ajo dhe i thanë: “Bëje për vete dhe
zbulo ku qëndron tërë ajo forcë e madhe e tij, në mënyrë që ta mposhtim për
ta lidhur dhe për ta nënshtruar; pastaj do të të japim secili një mijë e njëqind
sikla argjendi. 6KështuDelilah i tha Sansonit: “Më thuaj të lutem, ku qëndron
forca jote emadhedhenë çfarëmënyremund të të lidhinqë të tënënshtrojnë”.
7Sansoni iu përgjegj: “Në rast semë lidhinme shtatë tela të freskëta, jo akoma
të thara, të harkut, unë do të bëhem i dobët dhe do të jem si gjithë burrat e
tjerë”. 8Atëherë princat e Filistejve i suallën shtatë tela të freskëta harku, jo
akoma të thata, dhe ajo e lidhi me këto tela. 9Mirëpo kishte njerëz që rrinin
në pritë pranë saj, në një dhomë të brëndshme. Ajo i tha: “Sansone, Filistejtë i
kembi kokë!”. Por ai i këputi litarët, ashtu si këputet një fije shtupe kur ndjen
zjarrin. Kështu e fshehta e forcës së tij mbeti e panjohur. 10 Pastaj Delilah i
tha Sansonit: “Ja, je tallur me mua dhe më ke treguar gënjeshtra; por tani, të
lutem,më thuaj semeçfarëgjëmund të lidhesh”. 11Ai iupërgjegj: “Nëqoftë se
më lidhinme litarë të rinj që nuk kanë qenë përdorur kurrë, unë do të bëhem
i dobët dhe do të jem si çfarëdo burrë tjetër”. 12Prandaj Delilahmori litarë të
rinj, e lidhi dhe i tha: “Sanson, Filistejtë i ke mbi kokë”. Dhe kishte njerëz në
pritë në dhomën e brendshme. Ai i këputi litarëtqë kishte në krahë si të ishin
penj. 13Atëherë Delilah i tha Sansonit: “Deri tani je tallurmemua dhemë ke
thënëgënjeshtra; tregomëmesemund të lidhesh”. Dheai iupërgjegj: “Mjafton
të thurësh shtatë gërshetat e kokës sime me majën e tezgjahut”. 14Ajo i thuri
dhe i fiksoi në shulin e tezgjahut pastaj i tha: “Sanson, Filistejtë i ke mbi
kokë”. Por ai u zgjuanga gjumi dhe shkuli shulin nga tezgjahudhengamaja.
15 Atëherë ajo i tha: “Si mund të më thuash: “Të dua”, kur zemra jote nuk
është me mua? Tri herë me radhë je tallur me mua dhe nuk më ke treguar
ku qëndron forca jote emadhe”. 16Tani,me qenë se ajo e bezdiste çdo ditëme
fjalët e saj dhe e nxiste me ngulm, ai u zemërua për vdekje, 17dhe ia çeli asaj
tërë zemrën,duke i thënë: “Kurrënukkakaluarbriskumbikokën time, sepse
jam një Nazireo i Perëndisë, qysh në barkun e nënes sime; po të rruhesha,
forca ime do të ikte, do të bëhesha i dobët dhe i njëllojtë si gjithë burrat e
tjerë”. 18Kur Delilah u bind që ai ia kishte çelur plotësisht zemrën, dërgoi të
thërrasinprincat e Filistejvedheudërgoikëto fjalë: “Ejani lart këtë radhë se ai
ma hapi tërë zemrën e tij”. Atëherë princat 19Pastaj ajo e vuri në gjumëmbi
gjunjët e saj, thirri një njeri që i rrovi të shtatë gërshetat të kokës së Sansonit;
pastaj filloi ta trajtoj keq, dhe fuqia e tij e la. 20 Atëherë ajo i tha: “Sanson,
Filistejtë i ke mbi kokë”. Ai u zgjua nga gjumi dhe tha: “Unë do t’ia dal si
herët e tjera, do të shpengohem”. Por nuk e dinte që Zoti e kishte braktisur.
21Dhe Filistejtë e zunë dhe i nxorën sytë; e zbritën në Gaza dhe e lidhënme
zinxhirë prej bronzi. Dhe e vunë të rrotullojë mokrën në burg. 22 Ndëkaq
flokët e kokës, mbasi u rruan, filluan përsëri të rriten. 23 Princat e Filistejve
u mblodhën për t’i paraqitur një flijim të madh Dagonit, perëndisë së tyre,
dhe për t’u gëzuar. Ata thonin: “Perëndia ynë na ka dhënë në dorë Sansonin,
armikun tonë”. 24Kur populli e pa, filloi të lavdërojë perëndinë e vet dhe të
thotë: “Perëndiaynënadhanëdorëarmikun tonë, atëqë shkatërrontevendin
tonë dhe që ka vrarë aq shumë njerëz tanë”. 25Kështu në gëzimin e zemrës së
tyre, ata thanë: “Silleni Sansonin që të dëfrehemime të!”. E nxorrën Sansonin
nga burgu dhe ai bëri karagjozllëqe para tyre. Pastaj e vunëmidis shtyllave.
26AtëherëSansoni i tha fëmijës,qëembanteprej dore: “Lërmë tëprek shtyllat
mbi të cilat qendron shtëpia, 27që tëmund tëmbështetemnë to”. Shtëpia ishte
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pot me burra dhe gra; aty ndodheshin tërë princat e Filistejve, dhe mbi çati
tre mijë veta, burra e gra, që shikonin Sansonin ndërsa ky bënte palaçon.
28 Atëherë Sansoni kërkoi ndihmën e Zotit dhe tha: “O Zot, o Zot, të lutem
mos më harro! Më jep forcën e nevojshme për këtë herë vetëm, o Perëndi
që të hakmerremmeFilistejtëme një goditje të vetme, për shkak të humbjes
së dy syve të mi”. 29 Pastaj Sansoni kapi dy shtyllat qendrore, që mbanin
tempullin, dhe umbështet tek ato, tek njerame dorën e djathtë dhe tek tjetra
me dorën e majtë; 30 pastaj Sansoni tha: “Le të vdes bashkë me Filistejtë!”.
U përkul pastaj me të gjithë forcën e tij, dhe shtëpia u shemb mbi princat
dhe mbi gjithë popullin që ndodhej brenda; dhe qenë më shumë ata që ai
vrau duke vdekur se ata që kishte vrarë kur qe gjallë. 31Pastaj vëllezërit e tij
dhe tërë shtëpia e atit të tij zbritën dhe e morën; dhe e çuan ta varrosin midis
Tsorahut dhe Eshtaolit, në varrin e Manoahut, të atit të tij. Ai qe gjyqtar i
Izraelit njëzet vjet me radhë.

17
1Në krahinënmalore të Efraimit ishte një njeri që quhej Mikah. 2Ai i tha

nënes së tij: “Njëmijëenjëqind siklatprej argjendiqë tëkanëmarrëdhepër të
cilat ke thënë njëmallkim, që e dëgjovameveshët emi, ja, i kamunë; ato para
i kisha marrë unë”. Nëna e tij tha: “Im bir qoftë i bekuar nga Zoti!”. 3Kështu
ai ia ktheu nënes së tij të njëmijë e njëqind siklat prej argjendi dhe e ëma tha:
“Unë ia shenjtëroj plotësisht nga dora ime këtë argjend Zotit për birin tim,
për ta bërë një shëmbëlltyrë të gdhendur dhe një figurë me derdhje prandaj
po ta kthej tani”. 4 Pas kthimit të argjendit nënes së tij, e ëma mori dyqind
sikla argjendi dhe ia dha shkrirësit, i cili bëri një shëmbëlltyrë të gdhendur
dhenjëfigurëmederdhjemetali; dhekëtouvendosënnë shtëpinëeMikahut.
5Kështukynjeri,Mikahu, patinjë shtëpiperëndish;bërinjëefoddhenjë shtëpi
idhujsh, dhe shenjtëroi një nga bijtë e tij që i shërbente ai prift. 6Në atë kohë
nuk kishte mbret në Izrael; secili bënte atë që i dukej e drejtë në sytë e tij.
7 Ishte një i ri nga Betlemi i Judës, nga familja e Judës, i cili ishte Levit dhe
banonte në atë vend si i huaj. 8Ky njeri u nis nga qyteti i Betlemit të Judës
për t’uvendosuratykumund tëgjentenjëvend; dukeecurarriti nëkrahinën
malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut. 9Mikahu e pyeti: “Nga po vjen?”.
Ai u përgjegj: “Jam një Levit nga Betlemi i Judës dhe jam duke kërkuar një
vend kumund të vendosem”. 10Mikahu i tha: “Rrimemua, dhe bëhu ati dhe
prifti im; do të të japdhjetë sikla argjendi çdovit, rrobadheushqim”. Atëherë
Leviti hyri. 11Kështu Leviti pranoi të rrinte me atë njeri, që e trajtoi të riun
sikur të ishte një nga bijtë e tij. 12Mikahu e shenjtëroi Levitin; i riu i shërbeu
si prift dhe u vendos në shtëpinë eMikahut. 13PastajMikahu i tha: “Tani e di
që Zoti do të më bëjë të mira, sepse kam një Levit që më shërben si prift”.

18
1 Në atë kohë nuk kishte mbret në Izrael; po në këtë kohë fisi i Danitëve

kërkonte për vete një territor për t’u vendosur, sepse deri në ato ditë nuk i
ishte caktuar asnjë trashëgimimidis fiseve të Izraelit. 2Bijtë e Danit dërguan,
pra, te Tsorahu dhe te Eshtaoli pesë burra trima, që përfaqësonin tërë fisin
e tyre, për të vëzhguar dhe për të kontrolluar vendin; dhe u thanë atyre:
“Shkoni të vëzhgoni vendin!”. Kështu ata arritën në krahinën malore të
Efraimit, në shtëpinë eMikahut, dhe e kaluan natën aty. 3Ndërsa ishin pranë
shtëpisë së Mikahut, njohën zërin e të riut Levit; atëherë ata hynë në shtëpi
dhe e pyetën: “Kush të solli këtu? Çfarë bën në këtë vend? Çfarë ke ti këtu?”.
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4Ai iupërgjegj: “Mikahumëkabërëkëtëdheatë;mëmorinë shërbim të tij dhe
unë jamprifti i tij”. 5Atëherëata i thanë: “Pyet, pra, Perëndinëqë tëdimënëse
rruga që kemi nisur do të jetë e mbarë”. 6Prifti iu përgjegj: “Shkoni në paqe;
rruga që bëni kryhet nën shikimin e Zotit”. 7 Kështu të pesë burrat u nisën
dhe arritën në Laish, panë që populli që banonte aty bënte një jetë të sigurt,
simbas zakoneve të atyre të Sidonit, një jetë të qetë dhe të sigurt, sepse nuk
kishte njeri 8Pastaj u kthyen te vëllezërit e tyre në TsorahdhenëEshtaol; dhe
vëllezërit i pyetën ata: “Çfarë thoni?”. 9Ata u përgjigjën: “Le të ngrihemi dhe të
sulemi kundër atyrenjerëzve, sepse kemiparë vendindhe ështëme të vërtetë
i mrekullueshëm. Psembani një qëndrim jo aktiv? Mos nguroni të lëvizni për
ta pushtuar vendin! 10Kur të arrini, keni për të gjeturnjë popull të sigurt dhe
një vend të gjërë, sepse Perëndiae ka dhënë në duart tuaja; është një vend ku
nuk mungon asgjë nga ajo që është mbi tokë”. 11 Atëherë gjashtëqind burra
të familjes së Danitëve u nisën nga Tsorahu dhe nga Eshtoali, të armatosur
mirë për luftë. 12Ata u ngjitën dhe ngritën kampin e tyre në Kirjath-Jearim,
në Jude; (prandaj kyvend, qëndodhetprapaKiriath-Jearimit, quhet edhe sot
e kësaj dite kampi i Danit). 13Që këtej kaluan në krahinënmalore të Efraimit
dhe arritën në shtëpinë e Mikahut. 14 Atëherë të pesë burrat, që kishin
shkuar të vëzhgonin vendin e Laishit, filluan t’u thonë vëllezërve të tyre: “A
e dini ju që në këto shtëpi ka një efod, një shtëpi idhujsh, një shëmbëlltyrë të
gdhendur 15Kështu ata u drejtuan nga ajo anë, arritën në shtëpinë e Levitit
të ri, në banesën e Mikahut, dhe e përshëndetën. 16 Ndërsa të gjashtëqind
burrat e bijve tëDanit, të armatosurmirëpër luftë, rrininparaportës, 17pesë
burrat që kishin vajtur të vëzhgonin vendin u ngjitën lart, hynë në shtëpi,
morën shëmbëlltyrën e gdhendur, efodin, shtëpinë e idhujve dhe figurën prej
metali të shkrirë. Prifti rrinte para portës bashkë me gjashtëqind njerëzit e
armatosurmirë për luftë. 18Kur këta hynë në shtëpinë eMikahut dhemorën
shëmbëlltyrën e gdhendur, efodin, shtëpinë e idhujve dhe figurën prej metali
të shkrirë, prifti u tha atyre: “Ç’po bëni kështu?”. 19Ata iu përgjegjën: “Hesht,
vëre dorën mbi gojë, eja me ne, dhe do të jesh për ne një atë dhe një prift.
Ç’ështëmëmirë për ty, të jeshprifti i shtëpisë sënjë njeriu të vetëm apo të jesh
prifti i një fisi ose të një familjeje në Izrael?”. 20Kështu prifti ndjeu një gëzim
nëzemrëne tij;mori efodin, shtëpinëe idhujvedhe shëmbëlltyrënegdhendur
dhe ubashkuame ata njerëz. 21Atëherë rifilluanmarshimin, duke vënë para
fëmijët, bagëtinë dhe orenditë. 22 Kur ishin larguar nga shtëpia e Mikahut,
burrat që banonin në shtëpitë afër asaj të Mikahut u mblodhën dhe ndoqën
bijtë e Danit. 23 U bërtitën pastaj bijve të Danit. Këta u kthyen dhe i thanë
Mikahut: “Çfarë ke që ke mbledhur këta njerëz?”. 24Ai u përgjegj: “Morëtme
vete perënditë që i kisha bërë unë dhe priftin, dhe ikët. Tani ç’më mbetet?
Si mund të më thoni: “Çfarë ke?”. 25 Bijtë e Danit i thanë: “Bëj që zëri yt të
mos dëgjohet më prapa nesh, sepse njerëz të zemëruar mund të hidhen mbi
ju, dhe ti do të humbje jetën tënde dhe atë të familjes sate!”. 26 Bijtë e Danit
e vazhduan rrugën e tyre; dhe Mikahu, kur pa se ata ishin më të fortë se
ai, u kthye dhe shkoi në shtëpinë e tij. 27 Kështu ata, mbasi morën gjërat që
kishte bërë Mikahu dhe priftin që kishte në shërbim të tij, arritën në Laish,
ku jetonte një popull që rinte i qetë dhe i sigurtë; e vranë me shpatë dhe i
vunëflakënqytetit. 28Nukpati asnjëqë ta çlironte, sepsendodhej largSidonit,
dhe banorët e tij nuk mbanin marrëdhënie me njerëz të tjerë. Ai ndodhej
në luginën që zgjatej në drejtim të Beth-Rehobit. Pastaj Danitët e rindërtuan
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qytetindhebanuannë të, 29equajtënDan, nga emri iDanit, ati i tyre, që ishte
bir i Izraelit; pormëparëqyteti quhejLaish. 30Pastaj bijtë eDanit ngritënpër
vete shëmbëlltyrën e gdhendur; dhe Jonathani, bir i Gershomit, bir iManasit,
dhe bijtë e tij u bënë priftërinj të fiseve të Danitëve deri ditën e robërimit të
banorëve të vendit. 31Kështu ngritën për vete shëmbëlltyrën e gdhendur nga
Mikahu, gjatë gjithë kohës që shtëpia e Perëndisëmbeti në Shiloh.

19
1 Në atë kohë, kur nuk kishte mbret në Izrael, një Levit, që banonte në

pjesënmë të lartë të krahinësmalore të Efraimit, mori si konkubinë një grua
nga Betlemi i Judës. 2 Kjo konkubinë kreu një shkelje të kurorës kundër tij
dhe e la për t’u kthyer në shtëpinë e atit të saj në Betlem të Judës, ku qendroi
katër muaj. 3 Burri i saj u ngrit dhe shkoi te ajo për t’i folur zemrës së saj
dhe për ta kthyer në shtëpi. Ai kishte marrë me vete shërbëtorin e tij dhe dy
gomarë. Kështuajoe çoinështëpinëeatit të saj; sa epa, i ati i së resëepriti tërë
gëzim. 4Vjehrri i tij, i ati i së resë, embajti dhe ai qëndroi tri ditëme të; kështu
hëngrën e pinë, dhe e kaluan natën aty. 5 Ditën e katërt u ngritën herët në
mëngjes dhe Leviti po bëhej gati të nisej, por i ati i vajzës së re i tha dhëndrit të
tij: “Ha diçka që të mbahesh, pastaj shkoni”. 6Kështu u ulën bashkë, hëngrën
dhe pinë njeri afër tjetrit. Pastaj i ati së resë i tha burrit të saj: “Të lutem,
prano ta kalosh natën këtu, dhe zemra jote të gëzohet”. 7Ai u ngrit për të ikur,
por i vjehrri nguli këmbëaq shumësaqëai vendosi takalojënatënaty. 8Ditën
e pestë ai u ngrit herëtnëmëngjesqë të ikte; dhe i ati i së resë i tha: “Të lutem,
ngrohe zemrën”. Kështu u ndalën deri në pasdite dhe që të dy hëngrën. 9Kur
ai njeri u ngrit për të ikur bashkë me konkubinën e tij dhë shërbëtorin e tij,
i vjehrri, i ati i së resë, i tha: “Ja, ka filluar të erret; të lutem kaloje natën
këtu; shiko, dita është duke mbaruar; kaloje këtu natën dhe zemra jote të
gëzohet; nesër do të niseni herët dhe do të arrini në shtëpi”. 10 Por ai njeri
nuk deshi ta kalojë natën aty; kështu u ngrit, u nis dhe arriti përballë Jebusit,
që është Jeruzalemi, me dy gomarët e tij të shaluar dhe me konkubinën e
tij. 11 Kur arritën pranë Jebusit, dita kishte kaluar tërësisht; shërbëtori i tha
zotit të tij: “Eja, të lutem, të hyjmë në këtë qytet të Jebusejve dhe ta kalojmë
natën aty”. 12 I zoti iu përgjegj: “Jo, nuk do të hyjmë në një qytet të huajsh
që nuk janë bij të Izraelit, por do të shkojmë deri në Gibeah”. 13 Pastaj i tha
shërbëtorit të tij: “Eja, të arrijmë në një nga këto vende dhe ta kalojmë natën
në Gibeah ose në Ramah”. 14Kështu shkuan tutje dhe e vazhduan udhëtimin;
dhedielli perëndoimbi tapranëGibeahut, qëështëpronëeBeniaminit. 15Aty
u kthyen për të hyrë dhe për të kaluar natën në Gibeah. Kështu Leviti hyri
dhe u ndal në sheshin e qytetit; por askush nuk i priti për të kaluar natën
në shtëpinë e tij. 16Pikërisht në atë kohë një plak po kthehej në mbrëmje nga
puna e tij në ara; ai ishte nga krahinamalore e Efraimit dhe banonte si i huaj
në Gibeah, por njerëzit e vendit ishin Beniaminitë. 17Me të ngritur sytë, pa
kalimtarin në sheshin e qytetit. Plaku i tha: “Ku po shkon dhe nga po vjen?”.
18Leviti iu përgjegj: “Po shkojmë nga Betlemi i Judës në drejtim të pjesësmë
të largët të krahinës malore të Efraimit. Unë jam që andej dhe kisha vajtur
në Betlem të Judës; tani po shkoj në shtëpinë e Zotit, por nuk ka njeri që të
më presë në shtëpinë e tij. 19Megjithatë ne kemi kashtë dhe bar për gomarët
tanë dhe bukë e verë për mua, për shërbëtoren tënde dhe për djalin që është
bashkë me shërbëtorin tënd; nuk na mungon asgjë”. 20 Plaku i tha: “Paqja
qoftë me ty! Megjithatë më lejo të kujdesem për çdo nevojë që ke; por ti nuk
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duhet ta kalosh natën në shesh”. 21 Kështu e çoi në shtëpinë e tij dhe u dha
ushqim gomarëve; udhëtarët lanë këmbët, pastaj hëngrën dhe pinë. 22Ndërsa
po kënaqeshin, disa njerëz të qyteti, njerëz të këqij rrethuan shtëpinë i ranë
portës dhe i thanë të zotit plak të shtëpisë: “Nxirre jashtë atë njeri që ka hyrë
në shtëpinë tënde, sepse duam ta njohim!”. 23 Por i zoti i shtëpisë me të dalë
jashtë, u tha atyre: “Jo, vëllezërit e mi, mos u sillni në mënyrë kaq të keqe;
ky njeri erdhi në shtëpinë time, prandaj mos kryeni një poshtërsi të tillë!.
24 Ja ku janë këtu vajza ime e virgjër dhe konkubina e këtij njeriu; unë do t’i
nxjerr jashtë, poshtërojini dhe bëni atë që mendoni; por mos kryeni kundër
këtij njeriu një turp të tillë!”. 25Por ata njerëz nuk e dëgjuan. Atëherë ai burrë
mori konkubinën e tij dhe ua nxori atyre; ata e njohën dhe e përdorën tërë
natën deri në mëngjes; e lanë të ikë vetëm kur filloi të zbardhë dita. 26Ndaj
të gdhirë kjo grua erdhi e u rrëzua para portës së shtëpisë të njeriut pranë
të cilit rrinte burri i saj dhe mbeti aty deri sa u bë ditë. 27Në mëngjes burri
i saj u ngrit, hapi portën e shtëpisë dhe doli për të vazhduar udhëtimin e tij;
dhe ja, konkubina e tij rrinte shtrirë te porta e shtëpisë me duart në pragun
e saj. 28 Ai i tha: “Çohu dhe eja të shkojmë!”. Por nuk mori asnjë përgjigje.
Atëherë burri e ngarkoi mbi gomarin dhe u nisën për t’u kthyer në shtëpinë
e vet. 29Me të arritur në shtëpi, kapi një thikë, mori konkubinën e tij dhe e
preu, gjymtyrë për gjymtyrë, në dymbëdhjetë copa, që i shpërndau në gjithë
territorin e Izraelit. 30Kushdo që e pa këtë tha: “Nuk ka ndodhur kurrë dhe
nuk është parë asnjë herë një gjë e tillë, qysh prej kohës që bijtë e Izraelit
dolën nga vendi i Egjiptit e deri sot! Mbajeni parasysh këtë gjë; këshillohuni
dhe flisni”.

20
1 Atëherë tërë bijtë e Izraelit lëvizën, nga Dani deri në Beer-Sheba dhe në

vendin e Galaadit, dhe asambleja u mblodh si një njeri i vetëm përpara Zotit
në Mitspah. 2 Krerët e tërë popullit, e gjithë fiseve të Izraelit u paraqitën
përpara asamblesë së popullit të Perëndisë; ishin katërqindmijë këmbësorë, të
aftë të përdornin shpatën. 3 (Dhe bijtë e Beniaminit dëgjuan që bijtë e Izraelit
ishin ngjitur nëMitspah). Atëherë bijtë e Izraelit thanë: “Na tregoni, si u krye
ky krim?”. 4Atëherë Leviti, burri i gruas që ishte vrarë, u përgjegj: “Unë kisha
hyrë bashkë me konkubinën time në Gibeah të Beniaminit për të kaluar
natën. 5 Por banorët e Gibeahut u ngritën kundër meje dhe rrethuan natën
shtëpinë në të cilën ndodhesha, dhe kjo për të më vrarë; por ata dhunuan
përkundrazi konkubinën time dhe ajo vdiq. 6 Kështu unë mora konkubinën
time, e preva copë-copë, dhe e dërgova nëpër gjithë territorin e trashëgimisë
së Izraelit, sepse këta kryen një krim dhe një poshtërsi në Izrael. 7 Dhe ja,
tani tërë ju, o bij të Izraelit, jepni mendimin dhe këshillën tuaj”. 8 Atëherë
tërë populli u ngrit si një njeri i vetëm, duke thënë: “Asnjë prej nesh nuk
do të kthehet në çadrën e tij, asnjë prej nesh nuk do të kthehet në shtëpinë
e tij. 9Dhe tani, ja se ç’do t’i bëjmë Gibeahut: do të shkojmë kundër tij duke
hedhur me short, 10 dhe do të marrim nga të gjitha fiset e Izraelit dhjetë
njerëzmbi njëqind, njëqindmbi njëmijë dhe njëmijëmbi dhjetëmijë, të cilët
do të shkojnë të kërkojnë ushqime për popullin, me qëllim që duke shkuar
kundër Gibeahut të Beniaminit të mund t’ia lajmë të gjitha poshtërsitë që
ka kryer në Izrael”. 11 Kështu tërë burrat e Izraelit u mblodhën kundër atij
qyteti, të bashkuar si një njeri i vetëm. 12Fiset e Izraelit dërguan pastaj njerëz
në gjithë fisin e Beniaminit për t’i thënë: “Ç’është ky krim që është kryer ndër
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ju? 13 Prandaj na dorëzoni ata njerëz, ata kriminelë që janë në Gibeah, që
t’i vrasim dhe të heqim të keqen nga Izraeli”. Por bijtë e Beniaminit nuk
pranuan të dëgjojnë zërin e vëllezërve të tyre, të bijve të Izraelit. 14 Bijtë e
Beniaminit madje u mblodhën nga qytetet e tyre në Gibeah për të luftuar
kundër bijve të Izraelit. 15Atë ditë bijtë e Beniaminit të thirrur nga qytetet e
tyre për t’umbledhur ishin njëzet e gjashtë mijë burra të aftë për të përdorur
shpatën, pa llogaritur banorët e Gibeahut, që arrinin në shtatëqind burra të
zgjedhur. 16 Midis tërë këtyre njerëzve kishte shtatëqind burra të zgjedhur,
që ishin mëngjarashë. Tërë këta ishin të aftë të hidhnin një gur me hoben
kundër një fije floku, pa gabuar goditjen. 17Njerëzit e Izraelit të thirrur për
t’umbledhur, papërfshirë ata tëBeniaminit, ishin katërqindmijë burra të aftë
për të përdorur shpatën, të gjithë luftëtarë. 18 Kështu bijtë e Izraelit lëvizën,
u ngjitën në Bethel dhe konsultuan Perëndinë, duke thënë: “Kush prej nesh
do të nisë i pari luftën kundër bijve të Beniaminit?”. Zoti u përgjegj: “Juda
do të fillojë i pari”. 19 Të nesërmen në mëngjes bijtë e Izraelit u nisën dhe e
ngritën kampin e tyre kundërGibeahut. 20Njerëzit e Izraelit dolën kështu për
të luftuar kundër Beniaminit dhe u rreshtuan për betejë kundër luftëtarëve
të tij pranë Gibeahut. 21 Atëherë bijtë e Beniaminit dolën nga Gibeahu dhe
po atë ditë shtrinë të vdekur për tokë njëzet e dymijë burra të Izraelit. 22Por
populli, burrat e Izraelit, morën zemër përsëri dhe u rreshtuan përsëri për
betejënëpoatëvendku ishin rreshtuarditëneparë. 23Atëherëbijtë e Izraelit
shkuan dhe qanë përpara Zotit deri në mbrëmje, dhe u konsultuanme Zotin,
duke thënë: “A duhet ta vazhdoj luftën kundër bijve të Beniaminit, vëllait
tim?”. Zoti iu përgjegj: “Suluni kundër tyre”. 24Bijtë e Izraelit u ndeshën për
herë të dytë me bijtë e Beniaminit. 25 Beniaminitët dolën për herë të dytë
nga Gibeahu kundër tyre dhe shtrinë për tokë tetëmbëdhjetë mijë burra të
tjerë nga bijtë e Izraelit, të gjithë të aftë të përdornin shpatën. 26Atëherë tërë
bijtë e Izraelit, domethënë tërë populli, u ngjitën në Bethel dhe qanë;mbetën
aty përpara Zotit dhe agjëruan atë ditë deri nëmbrëmje, dhe ofruan olokauste
dheflijime falenderimipërparaZotit. 27Pastajbijtë e Izraelitukonsultuanme
Zotin (arka ebesëlidhjes sëPerëndisëndodhej atynëatë kohë, 28dheFinehasi,
bir i Eleazarit, bir i Aaronit, shërbente në atë kohë para saj) dhe thanë: “A
duhet të vazhdojë akoma të dal për të luftuar kundër bijve të Beniaminit,
vëllait tim, apo duhet të heq dorë nga një gjë e tillë?”. Zoti u përgjegj: “Suluni,
sepse nesër do t’i jap në duart tuaja”. 29Kështu Izraeli zuri një pritë rreth e
rrotull Gibeahut. 30Bijtë e Izraelit u vërsulën për të tretën herë kundër bijve
të Beniaminit, dhe u rreshtuan për betejë në afërsi të Gibeahut si herët e
tjera. 31Bijtë eBeniaminit dolënkundërpopullit dhearmiqtëe tyre i tërhoqën
larg qytetit; dhe filluan të godasin dhe të vrasin, si herët e tjera, disa nga
populli i Izraelit nëpër rrugët (nga të cilat njera shkon në Bethel dhe tjetra
në Gibeah), dhe në fshatrat; ata vranë rreth tridhjetë veta. 32Kështu bijtë e
Beniaminit thanë: “Ja ku janë, të mundur para syve tona si herën e parë!”.
Por bijtë e Izraelit thanë: “Të ikim dhe t’i tërheqim larg qytetit, mbi rrugët
kryesore!”. 33Atëherë tërë njerëzit e Izraelit lëvizën nga pozicionet e tyre dhe
u rreshtuanpërbetejë nëBaal-Thamar; ndërkaqnjerëzit e Izraelit që ishinnë
pritë dolën nga vëndet e tyre të fshehta në fushën e Gibeahut. 34Dhjetë mijë
burra të zgjedhur në të gjithë Izraelin u vërsulën kundër Gibeahut; Beteja
qe e ashpër, por Beniaminitët nuk e shihnin katastrofën që po u afrohej.
35 Kështu Zoti mundi Beniaminin para Izraelit; dhe bijtë e Izraelit vranë
atë ditë njëzet e pesë mijë e njëqind burra të Beniaminit, të gjithë të zotë të



Gjyqtarët 20:36 268 Gjyqtarët 21:11

përdornin shpatën. 36 Kështu bijtë e Beniaminit e kuptuan se ishin mundur.
Izraelitët i kishin lëshuar terren Beniaminit, sepse kishin besim te njerëzit që
kishinzënëpritënëafërsi tëGibeahut. 37Njerëzitepritësuhodhënmenjëherë
mbiGibeahun; ata ecënpërparadhe vranëme shpatë gjithë banorët e qytetit.
38Midis njerëzve të Izraelit dhe atyre që kishin ngritur pritën ishte caktuar
një sinjal; këta të fundit duhet të bënin që të ngrihej një re e madhe tymi
nga qyteti. 39Njerëzit e Izraelit, pra, kishin kthyer krahët gjatë luftimit; dhe
ata të Beniaminit kishin filluar të godisnin dhe të vrisnin rreth tridhjetë
njerëz të Izraelit. Në fakt ata thonin: “Mesiguri ata janë plotësisht tëmundur
para nesh si në betejën e parë!”. 40 Por kur sinjali i kolonës së tymit filloi
të ngrihet nga qyteti, ata të Beniaminit u kthyen prapa dhe ja, tërë qyteti
ishte pushtuar nga flaka që po ngrihej në qiell. 41Atëherë njerëzit e Izraelit u
kthyen dhe njerëzit e Beniaminit i zuri një frikë e madhe, duke parë gjëmën
emadhe që u kishte rënë. 42Prandaj filluan të ikin përparanjerëzve të Izraelit
në drejtim të shkretëtirës, por pa arritur t’i shmangen betejës; dhe ata që
dilnin nga qyteti u vërsulën në mes tyre dhe i masakruan. 43 I rrethuan
Beniaminitët, i ndoqën pa pushim dhe i luftuan deri përballë Gibeahut nga
ana lindore. 44 Beniaminitët humbën tetëmbëdhjetë mijë njerëz, të gjithë
burra trima. 45 Ata që mbetën gjallë kthyen kurrizin dhe ua mbathën në
drejtim të shkretëtirës, të shkëmbit të Rimonit; dhe ata zunë rrugës pesëmijë
prej tyre i ndoqën deri në Gidon dhe vranë dy mijë të tjerë. 46Kështu numri
i përgjithshëm i Beniaminitëve që u vranë atë ditë ishte njëzet e pesë mijë
veta, të gjithë të zotë të përdornin shpatën, tërë njerëz trima. 47 Gjashtëqind
burra, që kishin kthyer kurrizin dhe kishin ikur në shkretëtirë në drejtim
të shkëmbit të Rimonit, mbetën aty katër muaj. 48 Pastaj Izraelitët u kthyen
kundër bijve të Beniaminit dhe vranëme shpatë tërë banorët e qytetit, duke
përfshirë edhe bagëtinë dhe gjithçka gjenin; u vunë flakën edhe tërë qyteteve
që u dilnin përpara.

21
1Por njerëzit e Izraelit ishin betuar nëMitspah, duke thënë: “Asnjë nga ne

nuk do t’ja japë bijën e tij për grua një Beniaminiti”. 2 Pastaj populli erdhi
në Bethel, ku qëndroi deri nëmbrëmje përpara Perëndisë; dhe ngriti zërin dhe
qau me të madhe, 3 duke thënë: “O Zot, Perëndi i Izraelit, pse ndodhi kjo në
Izrael, që sot të mungojë një fis në Izrael?”. 4 Të nesërmen populli u ngrit
herëtnëmëngjes,ndërtoinëatë vendnjë altar dhe ofroi olokauste dheflijime
falenderimi. 5Pastaj bijtë e Izraelit thanë: “Cili ngafiset e Izraelit nukkadalë
në asamble para Zotit?”. Sepse kishin bërë një betim solemn kundër kujtdo
qënukkishtedalëpërparaZotit nëMitspah, duke thënë: “Ainjeri do tëvritet”.
6Bijtë e Izraelit ishin të hidhëruar për Beniaminin, vëllanë e tyre, dhe thonin:
“Sot u zhduk një fis i Izraelit. 7Si do të bëjmë t’u gjejmë gra atyre që shpëtuan,
sepse jemi betuar në emër të Zotit të mos u japim atyre për grua asnjë prej
vajzave tona?”. 8 Pastaj thanë: “Cili është midis fiseve të Izraelit ai që nuk
ka dalë para Zotit në Mitspah?”. Dhe ja që asnjeri nga Jabesi i Galaadit nuk
kishte ardhur në kamp për asamblenë; 9 në fakt u kalua në revistë populli,
u vu re që në gjirin e tij nuk kishte asnjë nga banorët e Jabesit të Galaadit.
10Atëherë asambleja dërgoi atje dymbëdhjetëmijë burra ngamë trimat dhe u
dha këtë urdhër, duke thënë: “Shkoni dhe vrisni me shpatë banorët e Jabesit
të Galasadit, duke përfshirë gratë dhe fëmijët. 11Do të veproni kështu: do të
shfarosni çdo mashkull dhe çdo grua që ka pasur marrëdhënie seksuale me
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një burrë”. 12Ata gjetënmidis banoëve të Jabesit të Galaadit katërqind vajza
që nuk kishin pasurmarrëdhënie seksuale me burra, dhe i çuan në kamp, në
Shilon, që ndodhet në vendin e Kanaanit. 13 Atëherë tërë asambleja dërgoi
lajmëtarë për të folur me bijtë e Beniaminit, që ndodheshin në shkëmbin e
Rimonit, dhe për t’u shpallur paqen. 14 Kështu Beniaminitët u kthyen dhe
muarrën ato gra që nuk ishin vrarë në Jabes të Galaadit; por nuk pati mjaft
për të gjithë. 15 Populli ishte i hidhëruar për ato që i kish bërë Beniaminit,
sepse Zoti kishte hapur një të çarëmidis fiseve të Izraelit. 16Atëherë pleqtë e
asamblesë thanë: “Si do të bëjmë t’u gjejmë gra atyre që kanë mbetur gjallë,
mbasi gratë beniaminite janë vrarë?”. 17Pastaj thanë: “Njerëzit e Beniaminit
që kanë mbetur gjallë duhet të kenë një trashëgimi, me qëllim që të mos
zhduket njëfisnë Izrael. 18Pornenukmund t’u japimatyrepërbashkëshorte
bijat tona”, me qenë se bijtë e Izraelit ishin betuar, duke thënë: “I mallkuar
qoftë ai që do t’i japë një grua Beniaminit!”. 19 Atëherë thanë: “Ja, çdo vit
bëhet një festë për nder të Zotit në Shiloh, që ndodhet në veri të Bethelit, në
lindje të rrugës që ngjitej nga Betheli në Sikem, dhe në jug të Lebonahut”.
20 Kështu u dhanë këtë urdhër bijve të Beniaminit, duke u thënë: “Shkoni
dhe fshihuni në vreshtat, 21 dhe rrini e shikoni; kur vajzat e Shilohut do të
dalin për të hedhur valle në kor, ju do të dilni nga vreshtat, dhe secili do të
rrëmbejë gruan e tij midis vajzave të Shilohut; pastaj do të shkoni në vendin
e Beniaminit. 22Kur etërit o vëllezërit e tyre do të vinë te ne për të protestuar,
ne do t’u themi: “Na i jepni, ju lutem, sepse në këtë luftë nuk kemi zënë një
grua për secilin prej tyre; por në rast se nuk ua jepni atyre as në këtë rast, ju
do të jeni fajtorë””. 23Bijtë e Beniaminit vepruan kështu: morën gra simbas
numrit të tyre, midis valltareve; i rrëmbyen, pastaj u nisën dhe u kthyen në
trashëgiminë e tyre, i rindërtuan qytetet dhe banuan në to. 24 Në të njëjtën
kohë bijtë e Izraelit u nisën që andej, secili shkoi në fisin dhe në familjen e
tij, e që andej secili u kthye në trashëgiminë e tij. 25Në atë kohë nuk kishte
asnjë mbret në Izrael; secili bënte atë që i dukej e drejtë në sytë e tij.
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Ruthi
1 Në kohën kur qeverisnin gjyqtarët, vendin e pllakosi zia, dhe një njeri

nga Betlemi i Judës shkoi të banojë në vendin e Moabit me gjithë gruan dhe
dy bijtë e tij. 2Emri i burrit ishte Elimelek, emri i gruas së tij Naomi dhe emri
i dy bijve të tij Mahlon dhe Kilion, Efratej nga Betlemi i Judës. Ata shkuan
në vendin e Moabit dhe u vendosën aty. 3 Pastaj Elimeku, burri i Naomit,
vdiq dhe ajo mbeti me dy bijtë e saj. 4Këta u martuan me gra moabite, nga
të cilat njëra quhej Orpah dhe tjetra Ruth; dhe banuan aty rreth dhjetë vjet.
5Pastaj edhe Mahloni dhe Kilioni vdiqën që të dy, dhe kështu ajo grua mbeti
pa dy djemtë e saj dhe pa burrin. 6Atëherë u ngrit me gjithë nuset e saj për
t’u kthyer nga vendi Moabit, sepse kishte dëgjuar të thuhej që Zoti e kishte
vizituarpopullin evet dhe i kishtedhënëbukë. 7Ajounis, pra,me tëdynuset
e saj nga vendi në të cilin rrinte, dhe filloi të ecë për t’u kthyer në vendin e
Judës. 8 Por Naomi u tha dy nuseve të saj: “Shkoni, kthehuni çdo njëra në
shtëpinë e nënes së saj; Zoti qoftë i mirë me ju, ashtu si ju keni qenë të mira
me ata që kanë vdekur dhememua! 9Zoti ju bëftë të gjeni qetësi çdo njëranë
shtëpinë e burrit të sajë!”. Pastaj ajo i puthi dhe ato filluan të qajnë me zë të
lartë, 10dhe i thanë: “Jo, ne do të kthehemime ty pranë popullit tënd”. 11Por
Naomi u përgjegj: “Kthehuni bijat e mija! Pse të vini me mua? Mos kam në
barkun tim fëmijëqëmund tëbëhenbashkëshortët tuaj? 12Kthehunimbrapa,
bijat emija, shkoni, sepseunë jamshumëevjetërpër t’umartuarprapë; edhe
sikur të thoja: “Kam akoma shpresë”; edhe sikur të martohesha sonte dhe
të lindja djem, 13 a do të prisnit ju sa të rriteshin? A do të hiqnit dorë nga
martesa për këtë shkak? Jo, bijat e mija, sepse kushtet në të cilat ndodhem
janëmë të hidhura nga tuajat, sepse dora e Zotit është shtrirë kundërmeje”.
14Atëherë ato e ngritën zërin dhe qanë përsëri; pastaj Orpahu puthi vjehrrën,
por Ruthi nuk i ndahej asaj. 15Atëherë Naomi i tha Ruthit: “Ja, kunata jote
u kthye te populli i vet dhe te perënditë e saj; ktheu mbrapa edhe ti, ashtu si
kunata jote!”. 16 Por Ruthi u përgjegj: “Mos ngul këmbë me mua që unë të të
braktis dhe tëmos të të ndjekmë, sepse kudo që të shkosh ti do të shkoj edhe
unë, dhe kudo që të rrish ti do të rri edhe unë; populli yt do të jetë populli im,
Perëndia yt do të jetë edhe Perëndia im; 17aty ku të vdesësh ti do të vdes edhe
unë, dhe atje do tëmë varrosin. Kështu të veprojëmemua Zoti, bile edhemë
keq, në rast se veç vdekjes ndonjë gjë tjetër do të më ndajë prej teje!”. 18Kur
Naomi e kuptoi që Ruthi ishte e vendosur ta ndiqte, nuk i foli më. 19Kështu
e bënë rrugën bashkë deri sa arritën në Betlem. Kur arritën në Betlem, tërë
qyteti ziente për shkak të tyre. Gratë thonin: “Kjo është Naomi?”. 20 Ajo iu
përgjegj atyre: “Mos më quani Naomi; thirrmëniMara, sepse i Plotfuqishmi
më ka mbushur me hidhërim. 21Unë u nisa në bollëk dhe Zoti më ktheu në
shtëpi të zhveshur nga çdo gjë. Pse të më quani Naomi, kur Zoti ka dëshmuar
kundër meje dhe i Plotfuqishmi më ka bërë fatkeqe?”. 22 Kështu Naomi u
kthye bashkë me Ruthin, nusen e saj, që kishte ardhur nga vendi i Moabit.
Ato arritën në Betlem kur kishte filluar korrja e elbit.

2
1 Naomi kishte një fis të burrit të saj, një njeri të fuqishëm dhe të pasur,

nga familja e Elimelekut, që quhej Boaz. 2 Ruthi, Moabitja, i tha Naomit:
“Lermë të shkoj nëpër ara e të mbledh kallinj prapa atij në sytë e të cilit do
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të gjej hir”. Ajo iu përgjegj: “Shko, bija ime”. 3Kështu Ruthi shkoi dhe nisi të
mbledhë kallinjtë prapa korrësve; dhe i rastisi të ndodhej në pjesën e arës që
ishte pronë e Boazit, i cili i përkiste familjes së Elimelekut. 4 Por ja, që Boazi
erdhi në Betlehem dhe u tha korrësve: “Zoti qoftë me ju!”. Ata iu përgjigjën:
“Zoti të bekoftë!”. 5Pastaj Boazi i tha shërbëtorit të tij të caktuar të mbikqyrë
korrësit: “E kujt është kjo vajzë?”. 6 Shërbëtori i caktuar të mbikqyrë korrësit
u përgjigj: “Éshtë një vajzë moabite, që është kthyer me Naomin nga vendi i
Moabit. 7Ajo na tha: “Ju lutem, më lini të mbledh kallinjtë midis demeteve
prapa korrësve”. Kështu ajo erdhi dhe qëndroi nga mëngjesi deri tani; pushoi
vetëm një çast në shtëpi”. 8Atëherë Bozai i tha Ruthit: “Dëgjo, bija ime, mos
shko në ndonjë arë tjetër për të mbledhur kallinjtë që kanë mbetur, mos u
largo që këtej, por rri me shërbëtoret e mia. 9Mbaj sytë në arën që po korrin
dhe shko prapa korrësve. A nuk i kam urdhëruar shërbyesit e mi të mos të të
bezdisin? Kur ke etje, shko atje ku janë shtambat, për të pirë ujin që kanë
nxjerrë shërbëtorët”. 10Atëherë Ruthi u shtri përdhe, duke rënë përmbys me
fytyrën për tokë dhe i tha: “Për çfarë arësye kam gjetur kaq hir në sytë e tu, sa
ti të kujdesesh për mua që jam një e huaj?”. 11 Boazi iu përgjegj duke thënë:
“Më kanë treguar të gjitha ato që ti ke bërë për vjehrrën tëndembas vdekjes
së burrit tënd, dhe si ke lënë atin tënd, nënën tënde dhe vendlindjen tënde,
për të jetuar me një popull që nuk e njihje më parë. 12 Zoti të shpërbleftë
për ato që ke bërë dhe shpërblimi yt të jetë i plotë nga ana e Zotit, Perënedisë
së Izraelit, nën krahët e të cilit erdhe të strehohesh!”. 13 Ajo i tha: “Le të
arrij të më shikosh me sy të mirë, o imzot, sepse ti më ke ngushëlluar dhe
i ke folur zemrës së shërbëtores sate, megjithëse unë nuk jam as sa një nga
shërbëtoret e tua”. 14Në kohën e drekës Boazi i tha: “Eja këtu, ha bukë dhe
ngjyeje kafshatën tënde në uthull”. Kështu ajo u ul midis korrësve. Boazi i
ofroi grurë të pjekur, dhe ajo hëngri sa u ngop dhe vuri mënjanë tepricat.
15Pastaj u ngrit për të vazhduarmbledhjen e kallinjve që kishinmbetur, dhe
Boazi u dha këtë urdhër shërbëtorëve të tij duke thënë: “Lëreni të vazhdojë të
mbledhëkallinjtë edhemidis duajve dhemos eqortoni; 16përveç kësaj lini që
të bien për të kallinj nga dorëza dhe mos i merrni, me qëllim që t’i mbledhë
ajo, dhemos i bërtisni”. 17Pastaj ajo vazhdoi tëmbledhë kallinj në arë deri në
mbrëmje, pastaj shiu atë që kishtembledhur dhe siguroi pothuaj një efë elbi.
18E ngarkoi në kurriz, hyri në qytet dhe e vjehrra pa atë që kishtembledhur.
Pastaj Ruthi nxori atë që kishte tepruar nga ushqimi pasi ajo ishte ngopur
dhe ia dha. 19 E vjehrra e pyeti: “Ku i ke mbledhur kallinjtë sot? Ku ke
punuar? Bekuar qoftë ai që tregoi kujdes për ty!”. Kështu Ruthi i tregoi së
vjehrrës pranë kujt kishte punuar dhe shtoi: “Njeriu pranë të cilit punova
sot quhet Boaz”. 20Naomi i tha nuses: “Qoftë i bekuar nga Zoti ai që nuk e ka
hequrmirësinë e tij nga të gjallët dhe të vdekurit”. Dhe shtoi: “Ky njeri është
një i afërti ynë i ngushtë, një njeri që ka të drejtë të na shpengojë”. 21Atëherë
Ruthi, Moabitja, tha: “Më tha edhe: “Rri me shërbëtorët e mi, deri sa të kenë
mbaruar korrjen time””. 22Naomi i tha Ruthit, nuses së saj: “E mira është
që ti të shkosh, bija ime, me shërbëtoret e tij dhe mos të të gjejnë në një arë
tjetër”. 23Kështuajombeti dukembledhurkallinjme shërbëtoret eBoazit deri
në fund të korrjes së elbit dhe të grurit. Dhe banonte bashkëme të vjehrrën.

3
1 Pastaj Naomi, e vjehrra, i tha: “Bija ime, a nuk do të kërkoj unë një vend

paqeje për ty, që ti të jesh e lumtur? 2Boazi,me shërbëtoret e të cilit ti ke qenë,
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a nuk është vallë fisi ynë? Ja, sonte ai duhet të shohë elbin në lëmë. 3Prandaj
lahu, lyejume vaj, vish rrobat më tëmira që ke dhe zbrit në lëmë; por bëj që
ai të mos të njohë deri sa të ketë mbaruar së ngrëni e së piri. 4Kur të shkojë
të shtrihet, kqyr vendin ku shtrihet; pastaj shko aty, zbulo këmbët e tij dhe
shtriu edhe ti. Dhe ai do të thotë atë që duhet të bësh”. 5Ruthi iu përgjegj: “Do
të bëj të gjitha ato qëmë the”. 6Kështu zbriti në lëmë dhe bëri të gjitha ato që i
kishte porositur e vjehrra. 7Boazi hëngri e piu dheme zemër të gëzuar shkoi
të shtrihet pranë grumbullit të grurit. Atëherë ajo erdhi ngadalë, i zbuloi
këmbët dhe u shtri. 8 Aty nga mesnata ai u zgjua përnjëherësh dhe u kthye;
ja, një grua ishte shtrirë te këmbët e tij. 9 “Kush je ti?”, i tha. Ajo u përgjigj:
“Jam Ruthi, shërbëtorja jote; shtrije skajin e mantelit tënd mbi shërbëtoren
tënd, sepse ti gëzon të drejtën e shpengimit”. 10Ai tha: “Qofsh e bekuar nga
Zoti bija ime! Mirësia që tregove këtë herë të fundit ia kalon së parës, sepse
nuk ke rendur pas të rinjve, të varfër a të pasur. 11Prandaj tani mos ki frikë,
bija ime; unë do të bëj për ty gjithçka që më kërkon, sepse të gjithë njerëzit e
qytetit tim e dinë që ti je një grua e virtytshme. 12Éshtë e vërtetë që unë gëzoj
të drejtën e shpengimit; por është një që është fis më i afërt se unë. 13Kaloje
këtu natën; dhe nesër në mëngjes, në rast se ai do të kërkojë të drejtën e tij
ndaj teje, mirë, pra le ta bëjë; por në rast se nuk e kërkon të drejtën e tij mbi
ty, unë do të kërkoj që të vlejë e drejta ime dhe do të të shpengoj ashtu siç
është e vërtetë që Zoti rron! Rri shtrirë deri nëmëngjes”. 14Kështu ajo qëndroi
shtrirë në këmbët e tij deri nëmëngjes; por ungrit përpara se një njeri të njohë
tjetrin, sepse ai i kishte thënë: “Asnjeri nuk duhet ta dijë që kjo grua erdhi në
lëmë!”. 15 Pastaj shtoi: “Sill mantelin që ke veshur dhe mbaje”. Ajo e mbajti
dhe ai derdhimbi të gjashtëmasa elbi, pastaj ia vurimbi kurriz; pas kësaj ajo
u kthye në qytet. 16Kështu u kthye tek e vjehrra, që i tha: “Ti je bija e ime?”.
Atëherë ajo i tregoi të gjitha ato që ai burrë kishte bërë për të, 17 dhe shtoi:
“Më dha edhe këto gjashtë masa elbi, sepse më tha: “Nuk duhet të kthehesh
te vjehrra jote duar bosh””. 18Naomi i tha: “Qëndro këtu, o bija ime, deri sa të
mësosh si ka për të mbaruar kjo çështje, sepse ai burrë nuk do të rrijë deri sa
ta ketë sistemuar sot çështjen”.

4
1Boazi shkoi te porta e qytetit dhe u ul aty. Dhe ja, po kalonte ai që kishte

të drejtën e shpengimit dhe për të cilin Boazi kishte folur. Boazi i tha: “O
ti biri i filanit, afrohu dhe ulu këtu”. Ai u afrua dhe u ul. 2 Boazi mori
atëherë dhjetë burra nga pleqtë e qytetit dhe u tha atyre: “Uluni këtu”. Ata
u ulën. 3 Pastaj Boazi i tha atij që kishte të drejtën e shpengimit: “Naomi,
që u kthye nga vendi i Moabit, ka shitur pjesën e tokës që i përkiste vëllait
tonë Elimelek. 4Mendova të të informoj dhe të të them: “Blije në prani të
banorëve të vendit dhe të pleqve të popullit tim. Në rast se do ta shpengosh,
shpengoje; por në rast se nuk ke ndërmend ta shpengosh, ma thuaj që ta di
edhe unë; sepse asnjeri veç teje nuk gëzon të drejtën e shpengimit, dhe pas
teje vij unë””. Ai u përgjegj: “Do të kërkoj të drejtën time”. 5Atëherë Boazi tha:
“Ditën që do ta blesh arën nga dora e Naomit, ti do ta blesh edhe nga Ruthi,
Moabitja, bashkëshortja e të ndjerit, për ta ringjallur emrin e të ndjerit në
trashëgiminë e tij”. 6Ai që gëzonte të drejtën e shpengimit u përgjegj: “Unënuk
mund ta shpengoj përvete, sepse do të shkatërroj trashëgiminë time; shpengo
ti atë që duhet të shpengoja unë, sepse unë nuk mund ta shpengoj”. 7 Ky
ishte zakoni në kohërat e kaluara në Izrael lidhurme të drejtën e shpengimit
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dhe të ndryshimit të pronësisë: personi hiqte sandalen dhe ja jepte tjetrit;
kjo ishte mënyra e dëshmisë në Izrael. 8 Kështu ai që gëzonte të drejtën e
shpengimit i tha Boazit: “Blije ti vetë”, dhe hoqi sandalen. 9Atëherë Boazi u
tha pleqve dhe tërë popullit: “Ju sot jeni dëshmitarë që unë bleva sot në duart
eNaomit të gjithaatoqë ishinpronëeElimelekut, tëKilionit dhe tëMahlonit.
10Gjithashtu bleva për gruaRuthin,Moabiten, bashkëshorten eMahlonit, për
ta ringjallur emrin e të ndjerit në trashëgiminë e tij, me qëllim që emri i të
ndjerit të mos shuhet midis vëllezërve të tij dhe në portën e qytetit të tij. Ju
sot jeni dëshmitarë të këtij fakti. 11 Atëherë tërë populli që ndodhej te porta
dhe pleqtë u përgjigjën: “Ne jemi dëshmitarë të kësaj ngjarjeje. Zoti e bëftë
gruan që hyn në shtëpinë tënde si Rakelën dhe si Lean, dy gratë që ngritën
shtëpinë e Izraelit. Paç pushtet në Efrathah dhe u bëfsh i famshëmnë Betlem.
12Shtëpia jote ubëftë si shtëpia e Peretsit, që Tamara i lindi Judës,për shkak të
pasardhësve që Zoti do të të japë nga kjo e re”. 13Kështu Boazi emori Ruthin,
që u bë bashkëshortja e tij. Ai hyri tek ajo dhe Zoti i dha mundësinë të lindë,
dhe ajo lindi një djalë. 14Atëherë gratë i thanëNaomit: “Bekuar qoftë Zoti, që
sot nuk të la pa një shpëtimtar. Emri i tij u bëftë i famshëm në Izrael! 15Pastë
mundësi ai të rimëkëmbë jetën tënde dhe u bëftë mbështetja e pleqërisë sate,
sepse e ka lindur nusja jote që të do dhe që vlen për ty më tepër se shtatë
bij”. 16 Pastaj Naomi e mori fëmijën, e vuri në gjirin e saj dhe u bë taja e saj.
17 Fqinjët i vunë një emër dhe thonin: “I lindi një djalë Naomit!”. E quajtën
Obed. Ai qe ati i Isait, ati i Davidit. 18 Ja pasardhësit e Peretsit: Peretsit i lindi
Hetsroni; 19Hetsronit i lindi Rami; Ramit i lindi Aminadabi; 20Aminadabit i
lindi Nahshoni; Nahshonit i lindi Salmoni; 21 Salmonit i lindi Boazi; Boazit i
lindi Obedi; 22Obedit i lindi Isai dhe Isait i lindi Davidi.
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1 i Samuelit
1 Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona malore e Efraimit, që

quhej Elkanah; ishte bir i Jerohamit, bir i Elihut, bir i Tohut dhe bir i
Efraimitit Tsuf. 2Aikishtedygra: e paraquhejAnadhe tjetraPenina. Penina
kishte fëmijë,kurseAnanukkishte. 3Çdovit kynjeri nisej ngaqyteti i tij për të
adhuruar dhe për t’i ofruar flijime Zotit të ushtërivenë Shiloh, ku gjendeshin
dy bijtë e Efraimit, Hofni dhe Finehasi, priftërinj të Zotit. 4 Kur i vinte dita
Elkanahut të ofronte flijimin, ai kishte zakon t’u jepte pjesën që u takonte
gruas së tij Penina dhe pjesët gjithë bijve dhe bijave të tij; 5 por Anës i jepte
një pjesë të dyfishtë, sepse e donte Anën, megjithëse Zoti ia kishte mbyllur
barkun. 6 Por shemra e saj e ngacmonte vazhdimisht për ta zëmëruar, sepse
Zoti ia kishtembyllur barkun. 7Kështundodhte çdovit; sa herë qëAnangjitej
në shtëpinë e Zotit, Penina e ngacmonte; prandaj ajo qante dhe nuk hante
më. 8Atëherë burri i saj Elkanahu i tha: “Ana, pse qan? Pse nuk ha? Pse është
trishtuar zemra jote? Anuk jamunëpër tymë imirë se dhjetë fëmijë?”. 9Pasi
hëngrën dhe pinë në Shiloh, Ana u ngrit. Prifti Eli ishte ulur mbi ndenjësen
që ndodhet në hyrje të tabernakullit të Zotit. 10Në trishtimin e shpirtit të saj
i lutej Zotit duke qarëme dënesë. 11Pastaj lidhi një kusht, duke thënë: “O Zot
i ushtrive, në se vërtetë interesohesh për fatkeqësinë që i ka rënë shërbëtores
sate, në se ti më mban mend mua dhe nuk e harron shërbëtoren tënde, por
dëshiron t’i japësh shërbëtores sate një fëmijë mashkull, unë do t’ja jap Zotit
për të gjitha ditët e jetës së tij dhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e
tij”. 12Ndërsa ajo e zgjaste lutjen e saj përpara Zotit, Eli shikonte me kujdes
gojën e saj. 13 Ana fliste në zemër të saj; vetëm buzët i lëviznin, por zëri saj
nuk dëgjohej; pikërisht për këtë Eli mendonte që ishte e dehur. 14Kështu Eli i
tha: “Deri kur do të jesh e dehur? Të daltë pija!”. 15 Por Ana u përgjegj dhe
tha: “Jo, imzot, unë jam një grua e vrarë në frym dhe nuk kam pirë as verë,
as pije të tjera dehëse, por isha duke hapur zemrën time para Zotit. 16Mos
mendo se shërbëtorja jote ështënjë gruae çoroditur, sepsekaqënëdhëmbjadhe
hidhërimi i pamasë që më shtynë të flas deri tani”. 17Atëherë Eli iu përgjegj:
“Shko në paqe dhe Perëndia i Izraelit të dhëntë atë që i kërkove”. 18 Ajo u
përgjegj: “Shërbëtorja jote pastë gjetur hirin në sytë e tu”. Kështu gruaja ikunë
rrugën e saj, nisi të ushqehet dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. 19Ata
u ngritën herët nëmëngjes dhe ranë përmbys përpara Zotit; pastaj u nisën dhe
u kthyen në shtëpinë e tyre në Ramah. Elkanahu njohu Anën, bashkëshorten
e tij, dhe Zoti u kujtua për të. 20Në kohën e caktuar, Anambeti me barrë dhe
lindi një djalë të cilit ia vunë emrin Samuel, duke thënë: “Sepse ia kërkova
Zotit”. 21 Atëherë burri i saj Elkanahu u ngjit me gjithë familjen e tij për t’i
ofruar Zotit flijimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur. 22 Por Ana
nuk u ngjit, sepse i tha burrit të saj: “Unë nuk do të ngjitem deri sa fëmija
të jetë zvjerdhur; atëherë do ta çojme qëllim që ta paraqes para Zotit dhe të
mbetet pranë tij për gjithnjë”. 23 Burri i saj, Elkanahu, iu përgjegj: “Bëj si të
të duket më mirë; qëndro deri sa të të jetë zvjerdhur, mjaft që Zoti ta mbajë
fjalën!”. Kështu gruaja mbeti në shtëpi dhe i dha gji birit të saj deri sa ky u
zvordh. 24Mbasi e zvordhi e mori me vete, bashkë me tri dema të vegjël,
një efë mielli dhe një calik verë; dhe i çoi në shtëpinë e Zotit në Shiloh. Djali
ishte akoma shumë i vogël. 25 Pastaj ata flijuan një dem dhe ia çuan djalin
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Elit. 26Ana i tha: “Imzot! Ashtu siç është e vërtetë që jeton shpirti yt, o imzot,
unë jam ajo grua që rrinte këtu, afër teje, dhe i lutej Zotit. 27 Jam lutur për të
pasur këtë djalë, dhe Zoti më dha atë që i kisha kërkuar. 28Prandaj edhe unë
ia fal Zotit; deri sa të rrojë, ai do t’i kushtohet Zotit”. Dhe aty ranë përmbys
para Zotit.

2
1 Atëherë Ana u lut dhe tha: “Zemra ime ngazëllohet në Zotin, forca ime

ngrihet tek i Zoti; goja ime hapet kundër armiqve të mi, sepse gëzohem nga
shpëtimi yt. 2Nukka asnjë të shenjtë si Zoti, sepse nuk ka asnjë tjetër vëç teje,
nuk ka asnjë shkëmb si Perëndia ynë. 3Mos vazhdoni të flisnime aqmburrje;
të mos dalin fjalë arrogante nga goja juaj, sepse Zoti është Perëndia i njohjes
dhe ai i peshon veprimet. 4 Dhe harqet e të fuqishmëve thyhen, ndërsa të
dobëtit janë pajisur me forcë. 5 Ata që ishin të ngopur shkojnë si punëtorë
ditorë për një copë bukë, ndërsa ata që ishin të uritur nuk vuajnë më nga
uria. Madje edhe ajo që ishte shterpë, ka pjellë shtatë herë, ndërsa ajo që ka
shumë fëmijë është dobësuar. 6 Zoti të bën të vdesësh dhe të bën të jetosh; të
zbret në Sheol dhe të ngjit që andej. 7 Zoti të varfëron dhe të pasuron, ai të
poshtëron dhe ai të lartëson. 8 Ai e ngre të mjerin nga pluhuri dhe e heq të
varfërin nga plehrat, në mënyrë që të ulet me princat dhe të trashëgojnë një
fron lavdie; sepse shtyllat e dheut i përkasinZotit, dhembi to ai kambështetur
botën. 9Ai ruan rrugën që bëjnë shenjtorët e tij, por të pafetë do të vdesin në
errësirë, sepsenjeriunukdo tëmbizotërojëmeanë të forcës. 10Kundërshtarët
e Zotit do të copëtohen; ai do të gjëmojë kundër tyre nga qielli. Zoti do të
gjykojë popujt deri në skajet e tokës, do t’i japë forcë mbretit të tij dhe do
ta lartojë forcën e të vajosurit të tij”. 11 Pastaj Elkanahu u kthye në shtëpinë
e tij në Ramah, dhe fëmija qendroi që t’i shërbejë Zotit në prani të priftit Eli.
12 Bijtë e Elit ishin njerëz të këqij; nuk e njihnin Zotin. 13Dhe ja si silleshin
këta priftërinj me popullin; kur dikush ofronte një flijim, shërbëtori i priftit
vinte, kur mishi ziente, me një pirun me tri maja në dorë, 14 dhe e fuste në
tenxhere, në kazan apo në kusi, dhe tërë atë që piruni i madh tërhiqte sipër
prifti e mbante për vete. Kështu vepronin me tërë Izraelitët që shkonin në
Shiloh. 15 Edhe para se të digjnin dhjamin, shërbëtori i priftit vinte dhe i
thoshte atij që bënte flijimin: “Më jep mish për ta pjekur për priftin, sepse
ai nuk do të pranojë prej teje mish të pjekur, por mish të gjallë”. 16Dhe në
qoftë se njeriu i thoshte: “Më parë të tymoset dhjami, pastaj të marrësh sa
të duash”, ai përgjigjej: “Jo, duhet tëma japësh tani; përndryshe do tamarrme
forcë”. 17Prandajmëkati i dy të rinjve ishte shumë imadhpërparaZotit, sepse
ata përçmonin ofertat që i bëheshin Zotit. 18 Por Samueli kryente shërbimin
para Zotit, megjithëse akoma fëmijë, dhe ishte mbështjellë me një efod prej
liri. 19E ëma i përgatiste një veshje të vogël dhe ia çonte çdo vit kur ngjitej me
burrin e saj për të ofruar flijimin vjetor. 20 Atëherë Eli bekonte Elkanahun
dhebashkëshortene tij, duke thënë: “Zoti tëdhëntë fëmijë të tjerëngakjogrua,
me kërkesën që ajo i ka bërë Zotit!”. Pastaj ata ktheheshin në shtëpinë e tyre.
21Kështu Zoti vizitoi Anën, dhe kjombeti me barrë dhe lindi tre djem dhe dy
vajza. Ndërkaq djali Samuel po rritej pranë Zotit. 22Por Eli ishte shumë plak
dhe dëgjoi të gjitha ato që bijtë e tij i bënin gjithë Izraelit dhe si ata binin në
shtrat me gratë që kryenin shërbimin në hyrje të çadrës së mbledhjes; 23 dhe
u tha atyre: “Pse bëni gjëra të tilla? Sepse dëgjojnga tërë populli për veprimet
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tuaja të këqija. 24Mos, bijtë emi, sepse zërat që dëgjoj për ju nuk janë aspak të
mira; ju e shtyni popullin e Zotit të mëkatojë. 25Në rast se një njeri mëkaton
kundër një njeriu tjetër, Perëndia e gjykon, por në rast se një njeri mëkaton
kundër Zotit, kush do të ndërhyjë për të?”. Por ata nuk e dëgjuan zërin e atit
të tyre, sepse Zoti dëshironte të vdisnin. 26Ndërkaq fëmija Samuel po rritej në
shtat dhe nëmirëdashjen e Zotit dhe të njerëzve. 27Një njeri i Perëndisë erdhi
tek Eli dhe i tha: “Kështu flet Zoti: A nuk u shfaqa në shtëpinë e atit tënd, kur
nëEgjipt ata ishin skllevër të shtëpisë sëFaraonit? 28Nukekamzgjedhurunë
midis gjithëfiseve të Izraelit, që të jetë prifti im, të ngjitet te altari im, të djegë
temjanin dhe të veshë efodin parameje? Dhe anukkamqenëunë ai që i dha
shtëpisë së atit tënd tërë flijimet e djegura të bijve të Izraelit të bërame zjarr?
29Pse pra i përçmoniflijimet dheblatimet emia që kamurdhëruar të bëhennë
banesën time, dhe pse nderoni më tepër fëmijët tuaj se mua, duke u trashur
me pjesën më të mirë të blatimeve të Izraelit, të popullit tim? 30 Prandaj
kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: Unë kisha shpallur që shtëpia jote dhe
shtëpia e atit tënd do të kishin ecur gjithnjë para meje, por tani Zoti thotë:
Qoftë larg meje kjo gjë; sepse unë nderoj ata që më nderojnë, por ata që më
përçmojnë do të përçmohen gjithashtu nga ana ime. 31 Ja, po vijnë ditët kur
unë do të shkatërroj forcën tënde dhe forcën e shtëpisë së atit tënd në mënyrë
që tëmosketëmëasnjë plaknë shtëpinë tënde. 32Dhekepër të parëmjerimin
e banesës sime, ndonëse dhe Perëndia i ka bërë aq të mira Izraelit, nuk do të
ketë kurrë më asnjë plak në shtëpinë tënde. 33 Por ai nga të tutë që nuk kam
për të hequr nga altari im do të konsumojë sytë e tu dhe do ta mbushë me
trishtim zemrën tënde; dhe tërë pasardhësit e shtëpisë sate do të vdesin në
lulenerinisë. 34Do të të shërbejë si shenjëajoqëkapër t’undodhurdybijve të
tu, Hofnit dhe Finehasit; që të dy do të vdesin në të njëjtën ditë. 35Por unë do
të zgjedh për vete një prift besnik, që ka për të vepruar simbas asaj që ndjej
në zemrën dhe në shpirtin tim; unë do t’i ndërtoj një shtëpi të qendrueshme,
dhe ai ka për të ecur gjithmonë para të vajosurit tim. 36Dhe kushdo që ka
për të mbetur në shtëpinë tënde do të vijë të përulet para tij për një monedhë
argjendi dhe një copë buke, dhe do të thotë: “Më prano, të lutem, në një nga
detyrat priftërore, që të mund të ha një copë bukë””.

3
1 Samueli i ri i shërbente Zotit në prani të Eliut. Fjala e Zotit ishte e

rrallë në ato ditë, dhe nuk kishte ndonjë zbulesë të gjerë. 2Në atë kohë Eli
rrinte shtrirë në vendin e tij të zakonshëm (tani shikimi i tij kishte filluar të
errësohej dhe ai nukmund të shikonte). 3Llampa e Perëndis nuk ishte shuar
akoma dhe Samueli ishte shtrirë në tabernakullin e Zotit, ku gjendej edhe
arka e Perëndisë. 4 Atëherë Zoti thirri Samuelin që u përgjegj: “Ja ku jam!”.
5 Pastaj vrapoi tek Eli dhe i tha: “Ja ku jam, se ti më thirre”. Ai u përgjegj:
“Unë nuk të kam thirrur, shko të flesh”. Kështu ai vajti të flerë. 6 Zoti e thirri
përsëri Samuelin. Dhe Samueli u ngrit, shkoi tek Eli dhe i tha: “Ja ku jam, se ti
më thirre”. Por ai u përgjegj: “Biri im, unë nuk të kam thirrur; shko të flesh”.
7 (Por Samueli nuk e njihte akoma Zotin, dhe fjala e tij nuk i ishte shfaqur
akoma). 8 Zoti e thirri përsëri për të tretën herë Samuelin. Kështu ai u ngrit,
shkoi tek Eli dhe i tha: “Ja ku jam, se ti më thirre”. Atëherë Eli kuptoi që Zoti
e thërriste të riun. 9Prandaj Eli i tha Samuelit: “Shko e bjer dhe, në qoftë se të
thërret prapë, do të thuash: “Folë, o Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon””. Kështu
Samueli vajti të shtrihet në vendin e tij. 10Pastaj Zoti erdhi, u vendos aty afër
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dhe thirri si herët e tjera: “Samuel, Samuel!”. Samueli u përgjegj: “Folë, sepse
shërbëtori yt të dëgjon”. 11Atëherë Zoti i tha Samuelit: “Ja, jam duke bërë në
Izrael një gjë që do të shungullojë veshët e kujtdo që ka për ta dëgjuar. 12Atë
ditë unë do të kryej kundër Eliut të gjitha ato që thashë lidhur me shtëpinë
e tij, nga fillimi deri në fund. 13 Po i deklaroj që jam bërë gati të ndëshkoj
shtëpinë e tij për gjithnjë, për shkak të paudhësisë që e karakterizon, sepse
bijtë e tij janë bërë të neveritshëm dhe ai nuk i ka frenuar. 14 Prandaj unë i
betohemshtëpisë sëElit qëpaudhësiae shtëpisë sëElit nukdo të shlyhetkurrë
meflijime dhemeblatime”. 15Samuelimbeti i shtrirë deri nëmëngjes, pastaj
hapi dyert e shtëpisë së Zotit. Ai kishte frikë t’i tregonte Elit vegimin e tij.
16Por Eli thirri Samuelin, duke thënë: “Samuel, biri im!”. Ai u përgjegj: “Ja ku
jam”. 17Ai tha: “Çfarë të tha? Të lutem,mosmë fshih asgjë. Perëndia veproftë
ashtume ty, madje edhemë keq, në rast se ti më fsheh diçka nga të gjitha ato
që të tha”. 18Samueli ia tregoi atëherë të gjitha, pa i fshehurasgjë. DheEli tha:
“Ai është Zoti; le të bëjë atë që i pëlqen atij”. 19Ndërkaq Samueli rritej; dhe Zoti
ishteme të dhe nuk la të shkonin kot asnjë nga fjalët e tij. 20Tërë Izraeli, nga
Dani deri tek Beer-Sheba, mësoi që Samueli ishte bërë profet i Zotit. 21 Zoti
vazhdonte t’i shfaqej në Shiloh, sepse në Shiloh Zoti i shfaqej Samuelit me
anë të fjalës së vet.

4
1Fjala e Samuelit i drejtohej tërë Izraelit. Izraeli doli të luftojë kundër Fil-

istejve dhengriti kampin e tij pranëEben-Ezerit, ndërsaFilistejtë u vendosën
pranëAfekut. 2Pastaj Filistejtëu renditënpërbetejë kundër Izraelit; filloi një
betejë e madhe, por Izraeli u mund nga Filistejtë, të cilët vranë në fushën e
betejës rreth katërmijë veta. 3Kur populli u kthye në kamp, pleqtë e Izraelit
thanë: “Pse Zoti na mundi sot përpara Filistejve? Të shkojmë të marrim në
Shiloh arkën e besëlidhjes së Zotit, në mënyrë që të ndodhet nëmes nesh dhe
të na shpëtojë nga duart e armiqve tanë!”. 4Kështu populli dërgoi në Shiloh
njerëz që të merrnin që andej arkën e besëlidhjes së Zotit të ushtërive, që ulët
midis kerubinëve; dhe dy bijtër e Elit, Hofni dhe Finehasi, ishin atyme arkën
e besëlidhjes së Perëndisë. 5 Kur arka e besëlidhjes së Zotit hyri në kamp, i
gjithë Izraeli shpërtheu në një britmë gëzimi aq të fuqishme sa vetë toka e
drodh. 6Filistejtë, duke dëgjuar buçimën e asaj britme, thanë: “Çfarë kuptimi
ka buçima e kësaj britme të madhe në kampin e Hebrenjve?”. Pastaj mësuan
që arka e Zotit kishte arritur në kamp. 7 Kështu Filistejtë u trembën, sepse
thonin: “Perëndia erdhi në kamp”. Dhe thirrën: “Mjerë ne! Një gjë e tillë nuk
ka ndodhur kurrë më parë. 8Mjerë ne! Kush do të na shpëtojë nga duart
e këtyre perëndive të fuqishme? Këto janë perënditë që i goditën Egjiptasit
me lloj lloj plagësh në shkretëtirë. 9Qëndroni të fortë dhe silluni si burra, o
Filistej, që të mos bëheni skllevër të Hebrenjve, ashtu si ata qenë skllevërit
tuaj. Silluni si burra dhe luftoni!”. 10 Kështu Filistejtë luftuan dhe Izraeli u
mund; dhe gjithkush vrapoi te çadra e vet. Masakraqeme të vërtetë emadhe;
Izraeli humbi tridhjetë mijë këmbësorë. 11Edhe arka e Perëndisë umorr dhe
dy djemtë e Elit, Hofni dhe Finehasi, vdiqën. 12Një njeri i Beniaminit vrapoi
nga fusha e betejës dhe arriti po atë ditë në Shiloh, me rroba të grisura dhe
kokën tëmbuluarmedhe. 13Kurarriti, ja, Eli ishteulurmbindenjësen e tij në
anë të rrugës, duke shikuar, sepse zemra e tij dridhej për arkën e Perëndisë.
Sapo ai njeri hyri në qytet dhe njoftoi për atë që kishte ndodhur, një britmë
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u ngrit nga tërë qyteti. 14Kur dëgjoi zhurmën e britmave, Eli tha: “Ç’kuptim
ka zhurma e kësaj rrëmuje?”. Pastaj ai njeri erdhime të shpejtë për t’i treguar
Elit atë që kishte ndodhur. 15 Eli ishte nëntëdhjetë e tetë vjeç; shikimi i tij qe
errësuar aq sa që ai nuk shikontemë. 16Njeriu i tha Elit: “Jamai që ka ardhur
nga fusha e betejës. Sot kam ikur me vrap nga fusha e betejës”. Eli tha: “Si
vajtën punët, biri im?”. 17 Atëherë lajmëtari u përgjegj dhe tha: “Iezraeli ia
mbathi përpara Filistejve dhe u bë një masakër e madhe në popull; edhe dy
djemtë e tu, Hofni dhe Finehasi, vdiqën, dhe arka e Perëndisë u morr”. 18 Sa
u zu në gojë arka e Perëndisë, Eli ra nga ndenjësja prapa, përbri derës, theu
qafën dhe vdiq, sepse ishte plak dhe i rënduar. Qe gjyqtar i Izraelit dyzet vjet
me radhë. 19 E reja e tij, gruaja e Finehasit, ishte me barrë dhe në prag të
lindjes; kur dëgjoi lajmin që arka e Perëndisë ishte kapur dhe vjehrri i saj dhe
i shoqi kishin vdekur, u kërrus dhe lindi, sepse e zunë dhimbjet. 20Në çastin
kur ishte duke vdekur, gratë që kujdeseshin për të i thanë: “Mos u tremb,
sepse ke lindur një djalë”. Por ajo nuk u përgjegj dhe nuk u kushtoi vëmëndje
fjalëve të tyre, 21 por ia vuri emrin Ikabod fëmijës, duke thënë: “Lavdia u
largua nga Izraeli”, sepse arka e Perëndisë ishte marr për shkak të vjehrrit
të saj dhe të burrit të saj. 22Ajo tha: “Lavdia është larguar nga Izraeli, sepse
arka e Perëndisë ështëmarr”.

5
1 Atëherë Filistejtë e morën arkën e Perëndisë dhe e mbartën nga Eben-

Ezeriu në Ashdod; 2 pastaj Filistejtë e morën arkën e Perëndisë, e çuan në
tempullin e Dagonit dhe e vendosën pranë Dagonit. 3 Të nesërmen banorët
e Ashdodit u ngritën herët, por Dagoni qe rrëzuarme fytyrë për tokë përpara
arkës së Zotit. Kështu e morën Dagonin dhe e vunë përsëri në vendin e tij.
4Të nesërmen u ngritën herët, dhe ja Dagoni qe rrëzuar përsërime fytyrën për
tokë përpara arkës së Zotit, kurse koka eDagonit dhe të dy pëllëmbët e duarve
të tij u gjetën të prera mbi prag; nga Dagoni kishte mbetur vetëm trungu.
5 Prandaj, deri ditën e sotme, priftërinjtë e Dagonit dhe tërë ata që hyjnë
në tempullin e Dagonit nuk vënë këmbë mbi pragun e Dagonit në Ashdod.
6 Pastaj dora e Zotit rëndoi mbi banorët e Ashdodit dhe i shkretoi, i goditi
me hemoroide Ashdodin dhe territorin e tij. 7Kur banorët e Ashdodit panë
që punët shkonin në atë mënyrë, ata thanë: “Arka e Perëndisë të Izraelit nuk
duhet të mbetet në mes nesh, sepse dora e tij ka qenë e rëndë me ne dhe me
Dagonin, perëndinë tonë”. 8 Kështu ata mblodhën pranë tyre tërë princat e
Filistejve dhe thanë: “Çfarë duhet të bëjmëme arkën e Perëndisë të Izraelit?”.
Princat u përgjegjën: “Të mbartet arka e Perëndisë të Izraelit në Gatha”.
9 Kështu arka e Perëndisë të Izraelit u mbart aty. Por mbas transportimit
të saj, dora e Zotit u kthye kundër atij qyteti, duke i shkaktuar një lemeri
të madhe; dhe Zoti i goditi njerëzit e qytetit, të mëdhenj e të vegjël, me një
epidemi hemoroidesh. 10 Atëherë arkën e Perëndisë e dërguan në Ekron.
Por, sapo arka e Perëndisë arriti në Ekron, banorët e Ekronit protestuan
duke thënë: “Kanë sjellë arkën e Perëndisë të Izraelit te ne, që të vdesim ne
dhe populli ynë!”. 11 Kështu mblodhën tërë pincat e Filistejve dhe u thanë:
“Largojeni arkën e Perëndisë të Izraelit; ajo të kthehet në vendin e saj, që
të mos shkaktojë vdekjen tonë dhe të popullit tonë!”. Në fakt ishte përhapur
një lemeri vdekjeprurësenë të gjithë qytetin, sepse dora e Perëndisë rëndonte
shumëmbi të. 12Ata që nuk vdisnin prekeshin nga hemoroidet, dhe britmat
e qytetit ngjiteshin deri në qiell.
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6
1 Arka e Zotit mbeti shtatë muaj në vendin e Filistejve. 2 Pastaj Filistejtë

mblodhën priftërinjtë dhe shortarët dhe thanë: “Ç’duhet të bëjmëme arkën e
Zotit? Na tregomënyrën që duhet të përdorim për ta kthyer përsëri në vendin
e saj”. 3 Atëherë ata u përgjegjën: “Në qoftë se e ktheni arkën e Perëndisë së
Izraelit, mos e ktheni bosh, por dërgonime të të paktën një ofertë zhdëmtimi;
atëherë do të shëroheni dhe do të mësoni pse dora e tij nuk ju ndahej”. 4Ata
pyetën: “Çfarë oferte zhdëmtimi do t’i dërgojmë neve?”. Ata u përgjegjën: “Pesë
hemorroide ari dhe pesë minj ari simbas numrit të princave të Filistejve,
sepse e njëjta plagë ka goditur ju dhe princat tuaj. 5Bëni, pra, disa figura të
hemorroideve dhe tëminjve tuaj që shkatërrojnë vendin, dhe i thurrni lavdi
Perëndisë së Izraelit; ndofta ai do ta zbusë dorën e tij mbi ju, mbi perënditë
tuaj dhe mbi vendin tuaj. 6 Pse, vallë, e ngurtësoni zemrën tuaj ashtu si
Egjiptasit dhe Faraoni ngurtësuan zemrën e tyre? Kur kreu gjëra të fuqishme
midis tyre, nuk i lanë të shkojnë, dhe kështu ata mundën të shkojnë? 7Bëni,
pra, një qerre të re, pastaj merrni dy lopë qumështorembi të cilat nuk është
vënë kurrë zgjedha dhe i mbrihni lopët në qerre, por i çoni viçat e tyre në
stallë larg tyre. 8 Pastaj merrni arkën e Zotit dhe vendoseni mbi qerre; dhe
punimet prej ari që i çoni Zotit si ofertë zhdëmtimi i vini në një shportë pranë
saj. 9Dhe rrini e shikoni, në rast se ngjitet nëpër rrugënqë të çonnë territorin
e tij, në Beth-Shemesh, është Zoti që na ka bërë këtë të keqe të madhe;
ndryshedo të tëmësojmëqënukkaqenëdora e tij qënakagoditur, por kjo ka
ndodhur rastësisht”. 10Ata, pra, vepruan kështu: morën dy lopë qumështore,
i mbrehën në qerre dhembyllën viçat në stallë. 11Pastaj vendosënmbi qerre
arkën e Zotit dhe shportën me minjtë prej ari dhe figurat e hemorroideve.
12Atëherë lopët u nisën pikërisht në drejtim të Beth-Shemeshit, duke ndjekur
gjithnjë atë rrugë dhe duke pëllitur ndërsa po ecnin, pa u kthyer as djathtas,
as majtas. Princat e Filistejve i ndoqën deri në kufirin e Beth-Shemeshit.
13BanorëteBeth-Shemeshit ishindukekorrurgrurinnë luginë;dukengritur
sytë, panë arkën dhe u gëzuan qe e panë. 14 Qerrja, pasi arriti në kampin
e Jozueut në Beth-Shemesh, u ndal aty. Aty kishte një gur të madh; kështu
ata çanë lëndën e drurit të qerres dhe i ofruan lopët si olokauste të Zotit.
15 Levitët hoqën arkën e Zotit dhe shportën që i rrinte pranë dhe në të cilën
gjendeshin sendet prej ari, dhe i vendosëm mbi një gur të madh. Po atë
ditë njerëzit e Beth-Shemeshit ofruan dhe i bënë flijime Zotit. 16Mbasi pesë
princat e Filistejve panë këtë gjë, po atë ditë u kthyen në Ekron. 17Këto janë
hemorroidet prej ari që Filistejtë i dërguan Zotit si ofertë zhdëmtimi; një për
Ashdodin, një për Gazën, një për Askalonin, një për Gathin, një për Ekronin;
18 dhe minjtë prej ari simbas numrit të të gjitha qyteteve të Filistejve që u
përkisnin pesë princëve, nga qytetet e fortifikuara deri në fshatrat e fushës,
deri në gurin e madh e mbi të cilin u vendos arka e Zotit dhe që qëndron
deri në ditën e sotme në fushën e Jozueut, Bethshemitit. 19 Zoti goditi disa
njerëz tëBeth-Shemeshit, sepsekishin shikuarbrendaarkës sëZotit; ai goditi
shtatëdhjetë njerëz të popullit. Populli mbajti zi për ta, sepse Zoti e kishte
prekurme një fatkeqësi tëmadhe. 20Njerëzit e Beth-Shemeshit thanë: “Kush
mund të rezistojë përpara Zotit, këtij Perëndie të shenjtë? Nga kush do të
ngjitet arka, kur të niset nga ne?”. 21Kështu u dërguan lajmëtarë banorëve të
Kiriath-Jearimit për t’u thënë: “Filistejtë e kanë kthyer arkën e Zotit; zbrisni
dhe çojeni lart te ju”.
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7
1 Atëherë njerëzit e Kiriath-Jearimit erdhën, e çuan lart arkën e Zotit dhe

e vendosën në shtëpinë e Abinadadit në kodër, dhe shenjtëruan të birin
Eleazarin që të ruante arkën e Zotit. 2 Shumë kohë kishte kaluar nga dita
që arka ishte vendosur në Kiriath-Jearim; kishin kaluar njëzet vjet dhe tërë
shtëpia e Izraelit i ankohej Zotit. 3 Atëherë Samueli i foli tërë shtëpisë së
Izraelit, duke thënë: “Në rast se ktheheni tek Zoti me gjithë zemër, hiqni
nga gjiri juaj perënditë e huaja dhe Ashtarithin dhe mbani zemrën tuaj
tek Zoti dhe 4 Kështu bijtë e Izraelit hoqën mënjanë Baalët dhe Ashtarothët
dhe i shërbyen vetëm Zotit. 5 Pastaj Samueli tha: “Mblidhni tërë Izraelin
në Mitspah dhe unë do t’i lutem Zotit për ju”. 6 Kështu ata u mblodhën në
Mitspah, morën ujë dhe e derdhën përpara Zotit; pastaj po atë ditë agjëruan
dhe atje thanë: “Kemimëkatuar kundër Zotit”. Samueli i gjykoi bijtë e Izraelit
në Mitspah. 7 Kur Filistejtë mësuan që bijtë e Izraelit ishin mbledhur në
Mitspah, princat e Filistejve u nisën kundër Izraelit. Kur bijtë e Izraelit
dëgjuan këtë patën frikë nga Filistejtë. 8 Atëherë bijtë e Izraelit i thanë
Samuelit: “Mosendërpreklithmën tëndepërneve tekZoti, që ai tëna shpëtojë
nga duart e Filistejve”. 9 Kështu Samueli mori një qengj pirës dhe e ofroi
tërësisht si olokaust Zotit; Samueli i thirri Zotit për IzraelindheZoti iaplotësoi
kërkesën. 10 Ndërsa Samueli ofronte olokaustin, Filistejtë u afruan për të
sulmuar Izraelin; por Zoti bubulloi me buçimë të madhe kundër Filistejve
dhe i ngatërroideri në atë pikë saumundënpara Izraelit. 11Njerëzit e Izraelit
dolënngaMitspahu, i ndoqën Filistejtë dhe imundën deri poshtë Beth-Karit.
12 Atherë Samueli mori një gur e ngriti midis Mitspahut dhe Shenit dhe e
quajti Eben-Ezer, duke thënë: “Deri këtu Zoti na ka ndihmuar”. 13 Kështu
Filistejtë u poshtëruan dhe nuk u kthyen më të shkelin territorin e Izraelit;
dhe dora e Zotit u ngrit kundër Filistejve gjatë gjithë kohës së Samuelit.
14 Edhe qytetet që Filistejtë i kishin marrë Izraelit iu kthyen Izraelit, nga
Ekroni deri në Gath. Izraeli çliroi territorin e tij nga duart e Filistejve.
Dhe u vendos paqja midis Izraelit dhe Amorejve. 15 Samueli qe gjykatës i
Izraelit gjatë gjithë jetës së tij. 16 Çdo vit ai i binte përqark Bethelit, Gilgalit
dhe Mitspahut dhe ushtronte funksionin e gjyqtarit të Izraelit mbi tërë këto
vende. 17Pastaj kthehej nëRamah, sepse aty ishte shtëpia e tij. Aty e gjykonte
Izraelin dhe po aty ngriti një altar për Zotin.

8
1Kur Samueli u plak emëroi bijtë e tij si gjyqtarë të Izraelit. 2 I parëlinduri i

tij quhej Joel dhe i dyti Abiah; ata ushtronin funksionin e gjyqtarit në Beer-
Sheba. 3 Por bijtë e tij nuk ndoqën shembëllin e tij, u larguan nga rruga e
drejtë duke siguruar fitime të palejueshme, pranuandhurata dhe e prishnin
drejtësinë. 4Atëherë tërë pleqtë e Izraelit u mblodhën, erdhën te Samueli në
Ramah, 5dhe i thanë: “Ja, ti tani je plakur dhe bijtë e tu nuk ndjekin gjurmët
e tua; prandaj cakto mbi ne një mbret që të na qeverisë ashtu siç ndodh në
të gjitha kombet”. 6Por kjo nuk i pëlqeu Samuelit, sepse ata kishin thënë: “Na
jep një mbret që të na qeverisë”. Prandaj Samueli iu lut Zotit. 7 Dhe Zoti i
tha Samuelit: “Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thotë, sepse ata
nuk të kanë hedhur poshtë ty, por kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që
unë të mos mbretërojmbi ta. 8 Sillen me ty, ashty siç kanë bërë gjithnjë nga
dita që i nxora nga Egjipti e deri më sot: më kanë braktisur për t’u shërbyer
perëndive të tjera. 9 Tani, pra, dëgjo kërkesën e tyre, por lajmëroi solemnisht
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dhe shpallju të drejtat embretit që do të sundojëmbi ta”. 10Kështu Samueli i
tregoi tërë fjalët e Zotit drejtuar popullit që i kërkonte një mbret. 11Dhe tha:
“Këtodo të jenë të drejtat embretit që do tëmbretërojëmbi ju. Ai do t’imarrë
bijtë tuaj dhe do t’i caktojë në qerret e tij, me qëllim që të bëhen kalorës të
tij dhe të vrapojnë përpara qerreve; 12 për t’i bërë ata kapidanë të mijëshëve
dhe të pesëdhjetëshëve, për t’i vënë ata t’i lërojnë arat, t’i korrin të lashtat, t’i
prodhojnë armë lufte dhe vegla për qerret e tij. 13 Do të marrë bijat tuaja
për t’i bërë parfumiere, gjellbërëse dhe furrtare. 14 Do të marrë arat tuaja,
vreshtat dheullishtet tuaja;më tëmirat qëkeni, për t’uadhënë eunukëvedhe
shërbëtorëve të tij. 15Do tëmarrë të dhjetën e farërave dhe të vreshtave tuaja
për t’ua dhënë eunukëve dhe shërbëtorëve të tij. 16 Do të marrë shërbëtorët,
shërbëtoret, të rinjtë tuaj më të mirë dhe gomarët që keni për t’i përdorur në
punimet e tij. 17Do tëmarrë edhe të dhjetën e kopeve tuaja, dhe ju do të jeni
skllevërit e tij. 18Atë ditë ju do të ulërini për shkak tëmbretit që keni për vete,
porZoti nukdo t’jupërgjigjet”. 19Megjithatëpopulli nukdeshi t’i dëgjojë fjalët
eSamuelit dhe tha: “Jo, do tëkeminjëmbretmbine. 20Kështudo të jemi edhe
ne si gjithëkombet;mbreti ynëdo tënaqeverisë,do tënadalënëkryedhedo
të luftojënëbetejat tona”. 21Samueli i dëgjoi tërë fjalët epopullit dhe ia tregoi
Zotit. 22Zoti i tha Samuelit: “Dëgjoje kërkesën e tyre dhe cakto një mbret mbi
ta”. Atëherë Samueli u tha njerëzve të Izraelit: “Secili të kthehet në qytetin e
tij”.

9
1 Kishte një njeri të Beniaminit, që quhej Kish, ishte bir i Abielit, bir i

Tserorit, bir i Bekorathit, bir i Afiahut, bir i një Beniaminiti, një njeri i
fortë dhe trim. 2 Ai kishte një djalë të quajtur Saul, i ri dhe i bukur, ndër
bijtë e Izraelit nuk kishte asnjë më të bukur se ai; që nga supet e lart,
ai ua kalonte, për shtat, gjithë njerëzve të tjerë. 3 Gomarët e Kishit, atit
të Saulit, kishin humbur; Kishi i tha të birit, Saulit: “merr me vete një
nga shërbëtorët, çohu dhe shko të kërkosh gomarët”. 4 Kështu ai kaloi nëpër
krahinën malore të Efraimit dhe përshkoi vendin e Shalishas, pa i gjetur;
pastaj kaloi nëpër vendin e Shaalimit, por nuk ishin as aty; përshkuan pastaj
vendin e Beniaminitëve, por nuk i gjetën as aty. 5 Kur arritën në vendin
e Tsufit, Sauli i tha shërbëtorit të tij që ishte me të: “Çohu, të kthehemi, që
të mos ndodhë që im atë të heqë mendjen nga gomaret dhe të fillojë të
shqetësohet për ne”. 6 Shëbëtori i tha: “Ja, në këtë qytet jeton një njeri i
Perëndisë, që e nderojnë shumë; tërë ato që ai thotë, realizohen pa tjetër.
Tani le të shkojmë atje; ndofta do të na tregojë rrugën që duhet të ndjekim”.
7 Sauli i tha shërbëtorit të tij: “Por ja, në qoftë se shkojmë, çfarë t’i çojmë
njeriut të Perëndisë? Sepse buka e thasëve tanë ka mbaruar dhe nuk kemi
asnjë dhuratë për t’i çuar njeriut të Perëndisë. Çfarë kemi me vete?”. 8 Dhe
shërbëtori iu përgjegj Saulit, duke thënë: “Ja, unë kam në dorë një çerek sikli
prej argjendi; do t’ia jap njeriut të Perëndisë dhe ai do të na tregojë rrugën
që duhet të ndjekim”. 9 (Në të kaluarën në Izrael, kur dikush shkonte për t’u
këshilluarme Perëndinë, thoshte: “Çohu të shkojmë te shikuesi”, sepse profeti
i sotëm në të kaluarën quhej shikues). 10Atëherë Sauli i tha shërbëtorit të tij:
“Mirë e the. Çohu të shkojmë!”. Dhe u drejtuan nga qyteti ku gjendej njeriu i
Perëndisë. 11Ndërsa merrnin të përpjetën që të çon në qytet, takuan rrugës
dy vajza që kishin dalë për të mbushur ujë dhe i pyetën ato: “Këtu është
shikuesi?”. 12Ato u përgjigjën duke thënë: “Po, ja ku është pak përpara jush,
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nxitoni. Sot erdhinëqytet, sepse sotpopulli duhet tëbëjënjëflijimnëvendin
e lartë. 13Sa të hyni në qytet, do ta gjenime siguri para se të ngjitet në vendin
e lartë për të ngrënë. Populli nuk do të hajë deri sa ai të mbërrijë, sepse ai ka
për të bekuar flijimin; pastaj të ftuarit do të fillojnë të hanë. Prandaj ngjituni
lart, sepse tani do ta gjeni”. 14Kështu u ngjitën në qytet; ndërsa ata hynin në
qytet, Samueli dilte në drejtim të tyre për t’u ngjitur në vendin e lartë. 15Por
një ditë para arritjes së Saulit, Zoti e kishte lajmëruar Samuelin duke thënë:
16 “Nesër në këtë orë do të dërgoj një njeri nga vendi i Beniaminit, dhe ti do
ta vajosësh si udhëheqës të popullit tim të Izraelit. Ai do ta shpëtojë popullin
timngaduart e Filistejve, sepse pashëmjerimin e popullit tim, sepse britmat
e tij arritën deri tek unë”. 17 Kur Samueli pa Saulin, Zoti i tha: “Ky është
njeriu për të cilin të fola; ai do të mbretërojë mbi popullin tim”. 18 Pastaj
Sauli iu afrua Samuelit në mes të portës dhe i tha: “Tregomë të lutem, ku
është shtëpia e shikuesit”. 19 Samueli iu përgjegj Saulit dhe i tha: “Jam unë
shikuesi. Ngjitu parameje në kodër; sot do të hanimemua. Nesërnëmëngjes
do të lë të shkosh dhe do të të tregoj tërë ato që ke në zemër. 20Përsa u përket
gomarëve të tu që të kanë humbur tri ditë më parë, mos u mërzit se i kanë
gjetur. E kujt i drejtohet gjithë dëshira e Izraelit, veçse ty dhe tërë shtëpisë së
atit tënd?”. 21Sauli, duke u përgjegjur, tha: “Anuk jamunënjë Beniaminit, një
ngafisetmë të vogla të Izraelit? Dhe familja ime anuk është, vallëmë e vogla
e gjithë familjeve të fisit të Beniaminit? Pse më flet, pra, në këtë mënyrë?”.
22 Atëherë Samueli mori Saulin dhe shërbëtorin e tij, i futi në sallë dhe i uli
në krye të tryezës të të ftuarve që ishin rreth tridhjetë e pesë veta. 23 Pastaj
Samueli i tha gjellëbërësit: “Sill pjesën që të dhashë dhe për të cilën të thashë:
“Vëremënjanë””. 24Gjellëbërësimori atëherë kofshën dhe atë që i ngjitej asaj,
dhe ia vuri përpara Saulit. Pastaj Samueli tha: “Ja, ajo që u mbajt rezervë, u
vu mënjanë për ty; haje se është ruajtur apostafat për ty kur ftova popullin”.
Kështu atë ditë Sauli hëngri bashkëme Samuelin. 25Pastaj zbritënnga vendi i
lartë nëqytet dhe Samueli folimeSaulinmbi taracë. 26Tënesërmenungritën
herët,në të gdhirë. Samueli e thirri Saulin në taracë, duke i thënë: “Çohu, dhe
unëdo të lë të shkosh”. Sauli ungrit dheqë tëdy, ai dheSamueli, dolën jashtë.
27Kur zbritën në periferi të qytetit, Samueli i tha Saulit: “Thuaji shërbëtorit
të kalojë para nesh dhe të shkojë përpara, por ti ndalu një çast, në mënyrë që
të kemmundësi të të njoftoj fjalën e Perëndisë”.

10
1Atëherë Samueli mori një enë të vogël me vaj dhe e derdhi mbi kokën e

tij; pastaj e puthi dhe tha: “A nuk të ka vajosur Zoti si kreu i trashëgimisë së
tij? 2 Sot, kur të ikësh nga unë, do të gjesh dy njerëz pranë varrit të Rakelës
në kufirin e Beniaminit, në Tseltsah. Ata do të thonë: Gomaret që shkove
të kërkosh u gjetën; tani yt atë nuk shqetësohet për gomaret, por për ju, dhe
thotë: “Çfarë duhet të bëj për birin tim?”. 3 Pastaj ti do ta kalosh atë vend
dhe do të arrish në lisin e Taborit; aty do të takosh tre njerëz që shkojnë
për të adhuruar Perëndinë në Bethel: njëri do të mbajë tre keca, tjetri tri
bukë dhe i treti një calik me verë. 4 Ata do të të përshëndetin dhe do të të
japin dy bukë, që do t’i marrësh nga duart e tyre. 5 Pastaj ti do të arrish në
kodrinën e Perëndisë, ku gjendet garnizoni i Filistejve; dhe këtu, duke arritur
në qytet, do të takosh një grup profetësh që do të zbresin nga vendi i lartë,
të paraprirë nga një harpë, një dajre, një fyell dhe një qeste, dhe që do të
bëjnë profeci. 6Atëherë Fryma e Zotit do të të ngarkojë të bësh profeci me ta,
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dhe do të shndërrohesh në një njeri tjetër. 7Kur këto shenja do të realizohen,
bëj atë që rasti kërkon, sepse Perëndia është me ty. 8 Pastaj ti do të zbresësh
para meje në Gilgal: dhe ja, unë do të zbres te ti për të ofruar olokauste
dhe për të kryer flijime falenderimi. Ti do të presësh shtatë ditë deri sa unë
të vij te ti dhe të të them çfarë duhet të bësh”. 9 Sapo ktheu kurrizin për të
lënë Samuelin, Perëndia ia ndërroi zemrën në një tjetër, dhe tërë ato shenja u
realizuan po atë ditë. 10 Sapo arritën atje në kodër, një grup profetësh i doli
përpara; atëherë ai u ngarkua nga Fryma e Perëndisë dhe filloi të bëjë profeci
në mes tyre. 11 Atëherë tërë ata që e kishin njohur më parë, duke parë që
profetizonte bashkë me profetët, i thonin njerë tjetrit: “Çfarë i ka ndodhur
birit të Kishit? Éshtë edhe Sauli midis profetëve?”. 12 Pastaj një vendas u
përgjegj, duke thënë: “Po kush është ati i tyre?”. Për këtë arësye u bë proverb
thënia: “Éshtë edhe Sauli midis prefetëve?”. 13Me tëmbaruar profecitë, Sauli
u drejtua në vendin e lartë. 14Pastaj ungji i Saulit e pyeti atë dhe shërbëtorin
e tij: “Ku keni vajtur?”. Ai u përgjegj: “Të kërkojmë gomaret, por, duke parë
se nuk ishin, shkuam te Samueli”. 15Ungji i Saulit shtoi: “Më trego, të lutem,
çfarë ju tha Samueli”. 16 Kështu iu përgjegj Sauli ungjit të tij: “Ai na siguroi
që gomaret i kishin gjetur”. Por nuk tha asgjë lidhur me atë që Samueli
kishte thënëpërmbretërinë. 17Pastaj SamuelimblodhipopullinparaZotit në
Mitspah, 18 dhe u tha bijve të Izraelit: “Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit:
“Unë e nxora Izraelin nga Egjipti dhe ju çlirova nga duart e Egjiptasve dhe
nga duart e të gjitha mbretërve që ju shtypnin”. 19 Por sot ju keni hedhur
poshtë Perëndinë tuaj që ju ka shpëtuar nga fatkeqësitë dhe mundimet tuaja
dhe i thoni: “Cakto një mbret mbi ne!”. Prandaj paraqituni para Zotit sipas
fiseve dhe sipas mijëshëve”. 20Pastaj Samueli afroi tërë fiset e Izraelit, dhe u
zgjodhfisi i Beniaminit. 21Pas kësaj afroi fisin eBeniaminit sipas familjeve të
tij dhe u zgjodh familja e Matrit. Pastaj u zgjodh Sauli, bir i Kishit; e kërkuan,
por nuk e gjetën. 22Atëherë u këshilluan përsërime Zotin: “A ndodhet tanimë
këtu?”. Zoti u përgjegj: “Ja ku është fshehur midis bagazheve”. 23Vrapuan ta
nxjerrin që andej; kështu ai u paraqit para popullit, dhe ishte më i lartë se
gjithë njerëzit nga supi e lart. 24 Pastaj Samueli i tha tërë popullit: “E shihni
atë që ka zgjedhur Zoti? Nuk ka asnjë si ai në tërë popullin. Kështu tërë
populli lëshoi britma gëzimi dhe thirri: “Rroftë mbreti!”. 25Atëherë Samueli i
paraqiti popullit të drejtat e mbretërisë dhe i shkroi në një libër, që vendosi
përpara Zotit. Pas kësaj Samueli ktheu tërë popullin, secili shkoi në shtëpinë
e tij. 26 Edhe Samueli shkoi në shtëpinë e tij në Gibeah, dhe me të shkuan
njerëz trima, të cilëve Perëndia u kish prekur zemrën. 27 Por disa njerëz që
nuk vlenin asgjë thanë: “Simund të na shpëtojë kynjeri?”. Kështu e përçmuan
dhe nuk i bënë asnjë dhuratë. Por ai nuk tha asnjë fjalë.

11
1Pastaj Amoniti Nahash shkoi të ngrejë kampin kundër Jabeshit të Galaa-

dit. Atëherë tërë ata të Jabeshit i thanë Nahashit: “Lidh aleancë me ne dhe
ne do të të shërbejmë”. 2 Amoniti Nahash iu përgjegj kështu: “Unë do të bëj
aleancë me ju me këtë kusht: t’ju nxjerr syrin e djathtë të gjithëve për të
poshtëruar tërë Izraelin. 3 Pleqtë e Jabeshit i thanë: “Na jep shtatë ditë kohë
që të dërgojmë lajmëtarë në tërë territorin e Izraelit; dhe në qoftë se nuk vjen
asnjeri për tëna shpëtuar,do tëdorëzoheminëduart e tua”. 4Kështu lajmëtarët
arritënnëGibeah të Saulit dhe i njoftuan këto fjalë para popullit; atëherë tërë
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populli ngriti zërin dhe qau. 5Ndërkaq Sauli po kthehej nga fshati pas qeve të
tij. Dhe Sauli tha: “Çfarë ka populli që qan?”. I njoftoi atëherë fjalët e njerëzve
të Jabeshit. 6 Me të dëgjuar këto fjalë, Fryma e Perëndisë përfshiu Saulin,
zemërimi i të cilit u rrit me të madhe. 7Ai mori një pendë qesh, i preu qetë
copë-copë dhe i dërgoi në të gjithë territorin e Izraelit me anë të lajmëtarëve,
duke thënë: “Kështu do të trajtohen qetë, e atij që nuk do të ndjekë Saulin
dhe Samuelin”. Tmerri i Zotit zuri popullin dhe ai u ngrit si një njeri i
vetëm. 8Sauli i kaloi në revistë në Bezek, dhe ishin treqindmijë bij të Izraelit
dhe tridhjetë mijë burra të Judës. 9 Pastaj u thanë lajmëtarëve që kishin
ardhur: “Kështu do t’u thoni njerëzve të Jabeshit nga Galaadi: “Nesër, kur
dielli të fillojë të ngrohë, do të çliroheni””. Lajmëtarët shkuan t’ua njoftojnë
këtë njerëzve të Jabeshit, të cilët u gëzuan. 10 Atëherë njerëzit e Jabeshit u
thanë Amonitëve: “Nesër do të vimë tek ju dhe do të bëni ç’të doni me ne”.
11 Të nesërmen, Sauli e ndau popullin në tre grupe, të cilët hynë në mes të
kampit armik para mëngjesit dhe i grinë Amonitët deri në zheg të ditës. Ata
që shpëtuan u shpërndanë dhe nukmbetën as dy veta bashkë. 12Populli i tha
atëherë Samuelit: “Kushka thënë: “Aduhet tëmbretërojë Saulimbi ne?”. Na i
jepni këtanjerëz dhe ne do t’i vrasim”. 13Por Sauli u përgjegj: “Asnjeri nuk do
të vritet në këtë ditë, sepse sot Zoti ka realizuar një çlirim të madh në Izrael”.
14Pastaj Samueli i thapopullit: “Ejani, shkojmënëGilgaldheaty tapërtërijmë
mbretërinë”. 15 Kështu tërë populli shkoi në Gilgal dhe aty përpara Zotit në
Gilgal e caktuan Saulin mbret. Aty përpara Zotit ofruan flijime falenderimi;
dhe po aty Sauli dhe tërë njerëzit e Izraelit u gëzuan shumë.

12
1Atëherë Samueli i tha tërë Izraelit: “Ja, unë ju dëgjova për të gjitha ato që

më thatë dhe vura një mbret mbi ju. 2 Dhe tani ja, mbreti që do të shkojë
para jush. Unë tashmë jam plak dhe i thinjur, dhe bijtë e mij janë midis
jush, unë kam ecur para jush qysh nga rinia ime deri më sot. 3 Ja ku jam,
dëshmoni kundër meje përpara Zotit dhe përpara atij që është vajosur: Kujt i
kam marrë kaun? Kujt i kam marrë gomarin? Kujt i kam ngrënë hakun?
Cilin kam shtypur? Nga duart e kujt kam pranuar ndonjë dhuratë që më
ka zënë sytë? Unë do t’jua kthej”. 4 Ata iu përgjegjën: “Ti nuk na ke ngrënë
hakun, nuk na ke shtypur dhe nuk kemarrë asgjë nga duart e askujt”. 5Ai u
tha atyre: “Zoti është dëshmitar kundër jush dhe i vajosuri i tij është dëshmitar
nëkëtëditë,qënukgjetëtasgjënëduart emia”. Ata iupërgjegjën: “Po, ai është
dëshmitar!”. 6Atëherë Samueli i tha popullit: “Éshtë Zoti që i vendosi Moisiun
dhe Aaronin, dhe që i nxori etërit tuaj nga Egjipti. 7 Prandaj paraqituni
që unë të kem mundësi para Zotit të vë në dukje bashkë me ju veprat e
drejta që Zoti ka kryer për ju dhe për etërit tuaj. 8 Pas vajtjes së Jakobit në
Egjipt dhe mbas thirrjeve të etërve tuaj drejtuar Zotit, Zoti dërgoi Moisiun
dhe Aaronin që i nxorën etërit tuaj nga Egjipti dhe i bëri të banojnë në këtë
vend. 9 Por ata e harruan Zotin, Perëndinë e tyre, dhe ai i shiti në duart e
Siseras, komandantit të ushtrisë së Hatsorit, dhe në pushtetin e Filistejve
dhe të mbretit të Moabit, të cilët u shpallën luftë atyre. 10 Atëherë i thirrën
Zotit dhe i thanë: “Kemi mëkatuar, sepse kemi braktisur Zotin dhe u kemi
shërbyerBaalëvedheAshtarothëve; por tani na çlirongaduart e armiqve tanë
dhe ne do të të shërbejmë ty”. 11Dhe kështu Zoti dërgoi Jerubaalin, Bedanin,
Jeftin dhe Samuelin, dhe ju çliroi nga duart e armiqve tuaj që ndodheshin
rreth e rrotull, dhe ju jetuat në siguri. 12 Por kur patë që Nabashi, mbret i
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bijve të Amonit, filloi të lëvizë kundër jush, më thatë: “Jo, një mbret duhet
të sundojë mbi ne”, pikërisht kur Zoti, Perëndia juaj, ishte mbreti juaj. 13Ky
është, pra, mbreti që keni zgjedhur dhe keni kërkuar; ja, Zoti ka vënë një
mbret mbi ju. 14Në qoftë se keni frikë nga Zoti, i shërbeni dhe dëgjoni zërin
e tij, dhe nuk ngrini krye kundër urdhërimeve të Zotit, atëherë ju dhe mbreti
qëmbretëronmbi ju do të ndiqni Zotin, Perëndinë tuaj. 15Por në rast se nuk i
bindeni zërit të Zotit dhe kundërshtoniurdhërimet e tij, atëherë dora e Zotit do
të ngrihet kundër jush, ashtu si është ngritur kundër etërve tuaj. 16 Prandaj
tani ndaluni dhe shikoni këtë gjë të madhe që Zoti do të bëjë para syve tuaj.
17A nuk jemi vallë në kohën e korrjes së grurit? Unë do të kërkoj ndihmën e
Zotit dhe ai do të dërgojë bubullima dhe shi; kështu do të kuptoni dhe do të
shihni se e keqja që keni bërë duke kërkuarnjëmbret për ju, është emadhenë
sytë e Zotit”. 18Atëherë Samueli kërkoi ndihmën e Zotit dhe ai dërgoi atë ditë
bubullima dhe shi; dhe tërë populli pati një frikë të madhe nga Zoti dhe nga
Samueli. 19Pastaj tërë populli i tha Samuelit: “Lutju Zotit, Perëndisë tënd, për
shërbëtorët e tu, që të mos vdesin, sepse tërë mëkateve tona u kemi shtuar të
keqen e kërkimit të njëmbreti për ne”. 20Samueli iu përgjegj popullit: “Mos u
frikësoni; edhe se keni bërë gjithë këtë të keqe,mos lini së ndjekuri Zotin, por
shërbejini Zotit me të gjithë zemrën tuaj. 21Mos u largoni për të ndjekur gjëra
të kota, që nuk vlejnë as çlirojnë, sepse janë gjëra të kota. 22Sepse Zoti nuk do
ta braktisë popullin e tij, për hir të tij të madh, sepse i pëlqeu Zotit t’ju bëjë
popullin e vet. 23 Sa për mua, mos ndodhtë kurrë që unë të mëkatoj kundër
Zotit duke hequr dorë nga lutjet për ju; përkundrazi, do t’ju tregoj rrugën e
mirë dhe të drejtë. 24Vetëm kini frikë nga Zoti dhe i shërbeni besnikërishtme
gjithë zemër;mbani parasysh gjërat e mëdha që ka bërë për ju. 25Por në rast
se vazhdoni të bëni të keqen, si ju ashtu dhembreti juaj do të flakeni tutje”.

13
1 Sauli ishte tridhjetë vjeç kur filloi të mbretërojë; dhe mbasi mbretëroi dy

vjetmbi Izraelin, 2ai zgjodhi tremijë ushtarë të Izraelit: dymijë rrininme të
në Mikmash dhe në krahinënmalore të Betelit; dhe një mijë me Jonathanin
në Gibeah të Beniaminit; e ktheu prapa pjesën tjetër të popullit, secili shkoi
në çadrën e vet. 3 Jonathani e mundi garnizonin e Filistejve që ndodhej në
Geba, dhe Filistejtë emësuan këtë ngjarje; Atëherë Sauli urdhëroi që t’u binin
borive në tërë vendin, duke thënë: “Le ta dijnë Hebrenjtë!”. 4 Dhe në tëtë
Izraelin filluan të thonë: “Sauli mundi garnizonin e Filistejve dhe Izraeli
tani urrehet nga Filistejtë”. Kështu populli u thirr në Gilgal për të shkuar
pas Saulit. 5 Edhe Filistejtë u mblodhën për të luftuar kundër Izraelit, me
tridhjetëmijë qerre, gjashtëmijë kalorësdhe shumënjerëz, si rëranëbregun
edetit. Ataunisënpra, dheuvendosënnëMikmash, në lindje tëBeth-Avenit.
6 Kur Izraelitët e panë se ishin në rrezik (pse populli u gjend ngushtë), u
fshehënnë shpella, në gëmusha, ndër shkëmbinj, në guva dhe në hauze. 7Disa
Hebrenj kaluan Jordanin për të vajtur në vendin e Gadit dhe të Galaadit.
Sauli ishte akoma në Gilgal dhe tërë populli shkonte pas tij duke u dridhur.
8Ai priti shtatë ditë simbas kohës së caktuar nga Samueli; por Samueli nuk
po vinte në Gilgal dhe populli kishte filluar të shpërndahej larg tij. 9Atëherë
Sauli tha: “Më sillni olokaustin dhe flijimet e falenderimit”. Pastaj ofroi
olokaustin. 10Sapokishtembaruar së ofruari olokaustin, kur erdhi Samueli;
dhe Sauli i doli përpara për ta përshëndetur. 11 Por Samueli i tha: “Çfarë bëre
kështu?”. Sauli u përgjegj: “Kur pashë që populli po shpërndahej larg meje,
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që ti nuk kishe arritur ditën e caktuar dhe që Filistejtë po mblidheshin në
Mikmash, thashë me vete: 12 “Tani Filistejtë do të më sulen në Gilgal dhe
unë akoma nuk i jam lutur Zotit”. Prandaj e mblodha veten dhe ofrova
olokastin”. 13Atëherë Samueli i tha Saulit: “Ti ke vepruar pa mend; nuk ke
respektuar urdhërimin që Zoti, Perëndia yt, të kishte dhënë. Në fakt Zoti do
të vendoste për gjithnjë mbretërinë tënde mbi Izraelin. 14 Tani përkundrazi
mbretëria jotenukkapër të vazhduar, Zoti kakërkuarnjënjeri simbas zemrës
së tij, dhe Zoti e ka caktuar princ të populli të tij, sepse ti nuk ke respektuar
atë që Zoti të pati urdhëruar”. 15Pastaj Samueli u ngrit dhe u ngjit nga Gilgali
në Gibeah të Beniaminit, dhe Sauli kaloi në revistë popullin që gjendej me
të; ishin rreth gjashtë qind veta. 16 Sauli, Jonathani, bir i tij, dhe njerëzit
që mbetën me ta qëndruan në Gibeah të Beniaminit, ndërsa Filistejtë ishin
vendosur në Mikmash. 17 Pastaj nga kampi i Filistejve dolën disa cuba, të
ndarë në tri grupe: njeri grupmori udhënnëdrejtim tëOfrahut, drejt vendit
të Shualit; 18një grup tjetër u fut në rrugën e Beth-Horonit; grupi i tretëmori
rrugën e kufirit që sundon luginën e Tseboimit, në drejtim të shkretëtirës.
19Në tërëvendine Izraelit nukgjeje as edhenjëkovaç, sepseFilistejtë thonin:
“Hebrenjtë të mos prodhojnë shpata ose shtiza”. 20 Kështu tërë Izraelitët
shkonin te Filistejtë për të mprehur kush plorin, kush sëpatën, kush belin.
21 Çmimi për mprehje ishte një pim për belin, për sëpatën, për sfurkun, për
rregullimin e hostenëve. 22 Kështu ditën e betejës nuk shihje as shpatë, as
shtizë në duart e tërë njeëzve që ishin me Saulin dhe me Jonathanin, ato i
kishin vetëm Sauli dhe Jonathani, bir i tij. 23Garnizoni i Filistejve doli pastaj
dhe u drejtua nga qafa e Mikmashit.

14
1Një ditë ndodhi që Jonathani, bir i Saulit, i tha shqyrtarit të tij të ri: “Eja,

shkojmëdrejt pozicioneve të Filistejve, qëndodhennëanën tjetër”. Pornuk i
thaasgjë tëatit. 2Sauli rrinteatëherënëskajineGibeahutnën shegënqëështë
në Migron, dhe njerëzit që ishin me të arrinin në rreth gjashtë qind veta.
3Ahijahu, bir i Ahitubit, vëllai i Ikabodit, birit të Finehasit, birit të Elit, prift
i Zotit, në Shiloh kishte veshur efodin. Por populli nuk e dinte që Jonathani
kishte ikur. 4Ndërmjet kalimeve nëpër të cilat Jonathani kërkonte të arrinte
në pozicionin e Filistejve, kishte një shkëmb që ngrihej nga një anë dhe një
shkëmb që ngrihej nga ana tjetër; njëri quhej Botsets dhe tjetri Seneh. 5Njeri
nga shkëmbinjtë ngrihej në veri, përballëMikmashit dhe tjetri në jug, përballë
Gibeahut. 6 Jonathani i tha shqyrtarit të ri: “Eja, shkojmë drejt pozicioneve
të këtyre të parrethprerëve; ndofta Zoti ka për të vepruar në favorin tonë,
sepse asgjë nuk e pengon Zotin të sigurojë shpëtiminme shumë ose me pak
njerëz”. 7 Shqyrtari i tij iu përgjegj: “Bëj ç’ke për zemër; shko përpara; jam
gati të shkoj me ty ku ta dëshirojë zemra jote”. 8Atëherë Jonathani tha: “Ja,
ne do të shkojmë drejt atyre njerëzve dhe do t’i bëjmë që të na shohin. 9 Po
të na thonë: “Ndaluni deri sa t’ju arrijmë”, ne do të qëndrojmë në vend dhe
nuk do të shkojmë tek ata; 10 por në rast se na thonë: “Ejani te ne”, ne do
të shkojmë, sepse Zoti i ka dhënë në duart tona; dhe kjo do të na shërbejë si
shenjë”. 11Kështu të dy u panë nga garnizoni i Filistejve; dhe Filistejtë thanë:
“Ja Hebrenjtë që po dalin nga shpellat ku ishin fshehur!”. 12 Pastaj njerëzit
e garnizonit iu kthyen Jonathanit dhe shqyrtarit të tij dhe thanë: “Ejani te
ne se kemi diçka për t’ju thënë”. Atëherë Jonathani i tha shqyrtarit të tij: “Eja
pas meje, sepse Zoti i ka dhënë në duart e Izraelit”. 13 Jonathani u ngjit duke
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u kacavarur me duar dhe me këmbë, i ndjekur nga shqyrtari i tij. Filistejtë
binin përpara Jonathanit, dhe shqyrtari pas tij i vriste. 14 Kjo qe masakra
e parë e kryer nga Jonathani dhe nga shqyrtari i tij; në të humbën jetën
rreth njëzet veta, në një sipërfaqe prej rreth gjysmë jugeri tokë. 15 Tmerri u
përhapnë kamp, në fshatra dhe në gjithë popullin; edhe garnizoni dhe cubat
u trembën gjithashtu; bile edhe toka u drodh dhe u shndërrua kështu në një
llahtarë të Perëndisë. 16Rojet e Saulit në Gibeah të Beniaminit vështruan dhe
panë që turma po shpërndahej dhe po ikte sa andej këtej. 17 Atëherë Sauli
u tha njerëzve që ishin me të: “Bëni apelin për të parë se kush ka ikur nga
ne”. U bë apeli, dhe ja, mungonin Jonathani dhe shqyrtari i tij. 18 Atëherë
Sauli i tha Ahijaut: “Afroje arkën e Perëndisë!” (sepse në atë kohë arka e
Perëndisë ishte me bijtë e Izraelit). 19Ndërsa Sauli fliste me priftin, rrëmuja
në kampin e Filistejve vazhdonte të shtohej; kështu Sauli i tha priftit: “Hiqe
dorën tënde!”. 20 Pastaj Sauli dhe tërë populli që ishte me të u mblodhën
dhe lëvizën drejt vendit të betejës; dhe ja që shpata e secilit drejtohej kundër
shokut të tij dhe rrëmuja ishte shumë e madhe. 21 Vetë Hebrenjtë, të cilët
prej pak kohe gjendeshin me Filistejtë dhe ishin ngjitur bashkë me ta në
kamp nga krahina përreth, u bashkuanme Izraelitët që ishin me Saulin dhe
Jonathanin. 22 Po kështu tërë Izraelitët që ishin fshehur në zonën malore të
Efraimit, kurmësuan që Filistejtë po iambathnin, filluan edhe ata t’i ndjekin
duke marrë pjesë në betejë. 23 Kështu atë ditë Zoti e shpëtoi Izraelin dhe
beteja u shtri deri në Beth-Aven. 24 Por atë ditë njerëzit e Izraelit ishin të
rraskapitur, sepse Sauli e kishte vënë popullin të betohej: “I mallkuar qoftë
ai që do të prekë ushqim para mbrëmjes, para se të hakmerremme armiqtë
emi”. 25Tërë populli hyri në një pyll, ku kishte mjaltë për tokë. 26Me të hyrë
populli në pyll, ai pamjaltin që kullonte; por askush nuk e çoi dorën në gojë,
sepse populli kishte frikë nga betimi që kishte bërë. 27 Por Jonathani nuk
e kishte dëgjuar atin e tij kur ai e kishte vënë popullin të betohej; prandaj
zgjati majën e bastunit që kishte në dorë, e ngjeu në hojet e mjaltit dhe e çoi
në gojë; kështu shikimi i tij u bë më i qartë. 28Njeri nga populli mori fjalën
dhe tha: “Ati yt e ka vënë enkas popullin ta bëjë këtë betim, duke thënë:
“Mallkuar qoftë ai njeri që do të prekë ushqim sot”, megjithësepopulli ishte i
rraskapitur”. 29Atëherë Jonathani tha: “Ati im i solli dëm vendit; unë shijova
pak nga kymjaltë dhe shikimi im u bëmë i qartë. 30 Sa mëmirë do të kishte
qenë sikur populli të kishte ngrënë sot lirisht plaçkën që gjeti te armiqtë! A
nuk do të kishte pasur njëmasakërmë tëmadhe të Filistejve?”. 31Po atë ditë
ata imundënFilistejtë ngaMikmashi deri nëAijalon, por populli ishte tepër i
lodhur. 32Kështu populli u hodhmbi plaçkën, rrëmbeu dele, lopë dhe viça dhe
i theri për tokë; dhepopulli i hëngrimegjithë gjakun e tyre. 33Këtë ia treguan
Saulit dhe i thanë: “Ja, populli po mëkaton kundër Zotit duke ngrënë mish
me gjithë gjakun”. Ai tha: “Ju keni kryer një shkelje; rrukullisni menjëherë
një gur të madh pranë meje”. 34 Pastaj Sauli urdhëroi: “Shpërndahuni midis
popullit dhe i thoni: “Secili të sjellë këtu tekunë lopëndhedelene tij; i therrni
këtu dhe pastaj i hani, por mos mëkatoni ndaj Zotit, duke ngrënë mish me
gjithë gjakun e tij!”. Kështu gjithkush nga populli solli me vete lopën e tij dhe
e theri në atë vend. 35 Sauli ndërtoi pastaj një altar kushtuar Zotit; ky ishte
altar i parë që ai i ndërtoi Zotit. 36 Pastaj Sauli tha: “Të zbresim natën për të
ndjekur Filistejtë dhe t’i zhveshimderi në dritën emëngjesit; dhe tëmos lëmë
asnjë prej tyre të gjallë”. Populli u përgjegj: “Vepro si të të duket më 37Kështu
Sauli e pyeti Perëndinë: “A duhet të zbres për të ndjekur Filistejtë? A do t’i
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lëshnëduart e Izraelit?”. PorPerëndianukdhaasnjëpërgjigje. 38AtëherëSauli
tha: “Afrohuni këtu, ju gjithë krerë të popullit, pranoni dhe shikonimëkatin e
kryer sot, 39 sepse, ashtu siç është e vërtetë që Zoti, shpëtimtari i Izraelit, jeton
edhe sikur të gjendej te Jonathani, biri im, ai duhet të vdesë”. Por asnjeri
nga tërë populli nuk iu përgjegj atij. 40 Atëherë ai i tha gjithë Izraelit: “Ju
qëndroni në një anë, dhe unë dhe biri im Jonathan do të qëndrojmë nga ana
tjetër”. Populli iu përgjegj Saulit: “Bëj atë që të duket më mirë”. 41 Prandaj
Sauli i tha Zotit: “O Perëndi i Izraelit, na jep përgjigjen e drejtë”. Kështu u
caktuan Jonathani dhe Sauli dhe populli jo. 42Pastaj Sauli tha: “Hidhni short
midis meje dhe Jonathanit, birit tim”. Kështu u caktua Jonathani. 43Atëherë
Sauli i tha Jonathanit: “Më trego ç’ke bërë”. Jonathani i tha: “Kam provuar
pak mjaltë me majën e bastunit që kisha në dorë; ja, ku jam, kam për të
vdekur!”. 44 Sauli tha: “Perëndia e bëftë këtë dhe bile më keq, sepse ti ke për
të vdekurme siguri, o Jonathan!”. 45Po populli i tha Saulit: “Aduhet të vdesë
Jonathani që ka sjellë këtë çlirim të madh në Izrael? Mos ndodhtë kurrë!
Ashtu siç është e vërtetë që Zoti jeton, nuk ka për të rënë në tokë as edhe një
fije flokunga koka e tij, sepse sot ai ka vepruar bashkëmePerëndinë”! Kështu
populli e shpëtoi Jonathanin dhe ai nuk vdiq. 46 Pastaj Sauli u kthye nga
ndjekja e Filistejve dhe Filistejtë u kthyen në vendin e tyre. 47Kështu Sauli e
forcoi mbretërinë e Izraelit dhe luftoi kundër gjithë armiqve që ndodheshin
rreth e qark: Moabit, bijve të Amonit, Edomit, mbretërve të Tsobahut dhe
Filistejve; ai korrte fitore nga çdo anë që të kthehej. 48Kreu vepra trimërie,
mundi Amalekitët dhe çliroi nga duart e atyre që e plaçkitnin. 49Bijtë e Saulit
ishin Jonathani, Jishuji dheMalkishuahu; dybijat e tij quheshinMerab,më e
madhja, dhe Mikal më e vogla. 50E shoqja e Saulit quhej Ahinoam, ishe bija
e Ahimaazit; emri i komandantit të ushtrisë së tij ishte Abner, bir i Nrerit,
ungji i Saulit. 51Kishi, ati i Saulit, dhe Neri, ati i Abnerit, ishin bijtë e Abielit.
52Gjatë gjithë jetës së Saulit pati një luftë të pamëshirshme kundër Filistejve;
çdo njeri të fortë dhe çdo të ri trim që Sauli shikonte, i merrte me vete.

15
1 Pastaj Samueli i tha Saulit: “Zoti më ka dërguar që të të vajos mbret mbi

popullin tënd, mbi Izraelin; tani dëgjo fjalët e Zotit. 2 Kështu thotë Zoti i
ushtrive: Unëdo tadënojAmalekunpëratëqë ibëri Izraelit kur ipreurrugën,
ndërsa po dilte nga Egjipti. 3Tani shko, godit Amalekun dhe cakto shfarosjen
e të gjitha gjëraveqë ai ka pa pasur faremëshirë për të, por vrit burra dhe gra,
fëmijëdhe foshnjagjiri, lopëedhen, devedhegomarë”. 4Sauli thirri popullin
dhe kaloi në parakalim në Telaim; dyqind mijë këmbësorë dhe dhjetë mijë
njerëz të Judës. 5 Sauli erdhi në qytetin e Amalekut dhe zuri pritë në luginë.
6pastaj Sauli u thaKenejve: “Shkoni, tërhiquni, dilni jashtë Amalekitëve, që të
mos ju shkatërrojëbashkëme ta, sepse juu treguat tëmëshirshëmme të gjithë
bijtëe Izraelit kurpodilninngaEgjipti”. KështuKenejtëu tërhoqënngaradhët
e Amalekitëve. 7 Sauli i mundi Amalekitët nga Havilahu deri në Shur, që
ndodhet përballë Egjiptit. 8Ai e zuri të gjallë Agagun, mbretin e Amalekitëve,
dhe vendosi shfarosjen e të gjithë popullit, duke i vrarë me shpatë. 9 Por
Sauli dhe populli kursyen Agagun dhe pjesën më të mirë të deleve dhe të
lopëve, të kafshëve të majme, të qengjave dhe të kafshëve më të mira, duke
mos vendosur shkatërrimin e tyre; por vendosën zhdukjen e tërë sendeve që
ishin tënjë cilësie tëdobëtdhepaasnjëvlerë. 10Atëherë fjala eZotit iudrejtua
Samuelit, duke i thënë: 11 “Unë jam penduar që e kam bërë Saulin mbret,
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sepse ai është larguar nga unë dhe nuk ka zbatuar urdhërat e mia”. Samueli
u trishtua dhe i klithi tërë natën Zotit. 12Në mëngjes herët Samueli u ngrit
për t’i dalë përpara Saulit; por erdhën t’i thonë Samuelit: “Sauli ka shkuar
në Karmel, dhe i ka ngritur vetes një monument; pastaj është kthyer duke
kaluar tutje dhe ka zbritur në Gilgal”. 13Atëherë Samueli shkoi te Sauli dhe
ky i tha: “Qofsha ibekuarngaZoti! UnëekamzbatuarurdhrineZotit”. 14Por
Samueli tha: “Ç’ështëkjoblegërimëdhenshqëmëvjennëveshdhekjopëllitje
lopësh që po dëgjoj?”. 15 Sauli u përgjegj: “Këto janë kafshë që ua kemi marrë
Amalekitëve, sepse populli kurseu pjesënmë të mirë të deleve dhe të lopëve
për t’i ofruar si flijime Zotit, Perëndisë tënd; por pjesën tjetër e kemi caktuar
të shfaroset”. 16 Atëherë Samueli i tha Saulit: “Mjaft! Unë do të të tregoj
atë që më tha Zoti sonte!”. Sauli i tha “Folë”. 17Kështu Samueli tha: “A nuk
është vallë e vërtetë që kur ishe i vogël në sytë e tu ishe bërë kreu i fiseve të
Izraelit, dhe që Zoti të ka vajosurmbret të Izraelit? 18Zoti të kishte ngarkuar
një mision, duke thënë: “Shko, vendos shfarosjen e mëkatarëve Amalekitë
dhe lufto kundër tyre deri sa të shfarosen”. 19 Pse, pra, nuk iu binde zërit të
Zotit, por u hodhe mbi plaçkën dhe bëre atë që është e keqe në sytë e Zotit?”.
20 Sauli i tha Samuelit: “Por unë iu binda zërit të Zotit, plotësovamisionin që
Zotimë kishte ngarkuar, solla Agagun,mbretin e Amalekut, dhe caktova për
shfarosje Amalekitët. 21Por populli mori gjëratmë të mira që duhet të ishin
shfarosur, për t’i bërë flijime Zotit, Perëndisë tënd, në Gilgal”. 22 Samueli i
tha: “Ndoshta i pëlqejnë Zotit olokaustet dhe flijimet si bindje ndaj zërit të
Zotit? Ja, bindja është më e mirë se flijimi; dhe të dëgjosh me kujdes është
më mirë se dhjami i deshve. 23 Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë
dhe kryeneçësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake. Duke qenë
se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret”.
24 Atëherë Sauli i tha Samuelit: “Kam mëkatuar sepse kam shkelur urdhrin
e Zotit dhe fjalët e tua, dhe kjo sepse kisha frikë nga populli dhe dëgjova zërin
e tij. 25 Por tani, të lutem, falma mëkatin tim dhe kthehu me mua, që unë
të mund të bie përmbys para Zotit”. 26 Por Samueli iu përgjegj Saulit: “Unë
nuk do të kthehemme ty, sepse ke hedhur poshtë fjalën e Zotit dhe Zoti të ka
hedhur poshtë ty, që ti tëmos jeshmëmbretmbi Izraelin”. 27Ndërsa Samueli
po kthehej për të ikur, Sauli i kapi skajin e mantelit të tij që u gris. 28Atëherë
Samueli i tha: “Zoti hoqi sot nga duart e tua mbretërinë e Izraelit dhe ia dha
një tjetri, që është më i mirë se ti. 29 Lavdia e Izraelit nuk do të gënjejë, dhe
nuk do të pendohet, sepse ai nuk është njeri që pendohet”. 30Atëherë Sauli
tha: “Kammëkatuar, por tani më ndero, të lutem, para pleqve të popullit tim
dhepërpara Izraelit; kthehumemua, që tëbiepërmbyspërparaZotit, Perëndisë
tënd”. 31Kështu Samueli u kthyemeSaulin, dhe Sauli ra përmbyspërparaZotit.
32 Pastaj Samueli tha: “Më sillni Agagun, mbretin e Amalekitëve”. Agagu
shkoi tekaimeqejf. Agagu thoshte: “Mesigurihidhërimi i vdekjeskakaluar”.
33Samueli i tha: “Ashtu si shpata i la pa fëmijë gratë, kështu edhe nëna jote do
të mbetet pa të birin midis grave”. Pastaj Samueli e preu copë-copë Agagun
përpara Zotit në Gilgal. 34Pastaj Samueli shkoi në Ramah dhe Sauli shkoi në
shtëpinë e tij, në Gibeahun e tij. 35 Samueli nuk shkoi për ta parë më Saulin
deri ditën e vdekjes së tij, sepse Samueli mbante zi për Saulin; dhe Zoti u
pendua që e kishte bërë Saulin mbret të Izraelit.

16
1Zoti i tha Samuelit: “Deri kur do të mbash zi për Saulin, kurse unë e kam
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hedhur poshtë që mos mbretërojë mbi Izrael? Mbushe me vaj bririn tënd
dhe nisu; po të dërgoj tek Isai, Betlemiti, sepse kamzgjedhur njëmbretmidis
bijve të tij”. 2 Samueli u përgjigj: “Si mund të shkoj? Sauli ka për ta mësuar
dhe do të më vrasë”. Zoti tha: “Do të marësh me vete një mëshqerre dhe do
të thuash: “Kam ardhur për t’i ofruar një flijim Zotit”. 3 Do të ftosh Isain
në ceremoninë e flijimit, unë do të të tregoj atë që duhet të bësh, dhe ti ke
për të vajosur atë që do të të them unë”. 4Kështu Samueli bëri atë që i kishte
thënëZoti dhe shkoinëBetlem; pleqtë eqytetit i dolënpërparadukeudridhur
dhe i thanë: “Po na vjen në mënyrë paqësore?”. 5Ai u përgjegj “Vij në mënyrë
paqësore; kam ardhur për t’i ofruar një flijim Zotit; pastrohuni dhe ejani
me mua në flijim”. Vuri të pastrohen edhe Isain dhe bijtë e tij dhe i ftoi në
flijim. 6Kur ata arritën, ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: “Me siguri i vajosuri
i Zotit është para tij”. 7 Por Zoti i tha Samuelit: “Mos ia shiko as pamjen as
shtatgjatësinë, sepse unë e kam refuzuar, sepse Zoti nuk shikon si shikon
njeriu, njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën”. 8Atëherë Isai thirri
Abinadabin dhe e bëri të kalojë përpara Samuelit; por Samueli tha: “Zoti nuk
zgjodhi as këtë”. 9 Pastaj Isai bëri të kalojë Shamahu, por Samueli tha: “Zoti
nuk zgjodhi as këtë”. 10Kështu Isai bëri të kalojnë shtatë nga bijtë e tij përpara
Samuelit; por Samueli i tha Isait: “Zoti nuk zgjodhi asnjë prej tyre”. 11Pastaj
Samueli i tha Isait: “A janë këtu tërë bijtë e tu?”. Ai u përgjigj: “Mungon më i
riu që tani është duke kullotur delet”. Samueli i tha Isait: “Dërgo ta sjellin,
sepse nuk do të shtrohemi në tryezë para se ai të vijë këtu”. 12 Atëherë ai
dërgoi njerëz ta marrin. Davidi ishte kuqalash, me sy të bukur dhe pamje
të hijshme. Dhe Zoti tha: “Ngrihu, vajose se ai është”. 13 Atëherë Samueli
mori bririn e vajit dhe e vajosi para vëllezërve të tij; që nga ajo ditë Fryma
e Zotit zbriti te Davidi. Pastaj Samueli u ngrit dhe shkoi në Ramah. 14Fryma
e Zotit ishte larguar nga Sauli dhe një frym i keq e terrorizonte nga ana e
Zotit. 15 Shërbëtorët e Saulit i thanë “Ja, një frym i keq të shqetëson nga ana
e Perëndisë. 16 Zoti ynë të urdhërojë, pra, që shërbëtorët e tu që rrinë përpara
teje të gjejnë një njeri që i bie mirë harpës; kur pastaj fryma e keq nga ana
e Perëndisë do të të zotërojë, ai do t’i bjerë harpës dhe ti do ta ndjesh veten
mirë”. 17 Sauli u tha shërbëtorëve të tij: “Më gjeni një njeri që i bie mirë dhe
ma sillni”. 18Atëherë një nga shërbëtorët filloi të thotë: Ja, unë pashë një nga
bijtë e Isait, Betlemitit, që i bie mirë dhe që është një njeri i fortë dhe trim,
i shkathët në luftim, gojëtar i hijshëm; dhe Zoti është me të”. 19 Sauli, pra,
i dërgoi lajmëtarë Isait për t’i thënë: “Më dërgo birin tënd Davidin, që është
me kopenë”. 20Atëherë Isai mori një gomar të ngarkuar me bukë, një calik
me verë, një kec dhe ia dërgoi Saulit me anë të Davidit, birit të tij. 21Davidi
arriti te Sauli dhe hyri në shërbim të tij; Saulit i hyri në zemër dhe e bëri
shqyrtar të tij. 22 Sauli dërgoi pastaj t’i thonë Isait: “Të lutem, lëre Davidin
në shërbimin tim, sepse ai gëzon hirin tim”. 23 Kur fryma e keq nga ana e
Perëndisë sundonte mbi Saulin, Davidi merrte harpën dhe i binte; atëherë
Sauli e ndjente veten të qetësuar dhemëmirë dhe fryma e keqe largohej prej
tij.

17
1Filistejtë imblodhën trupat e tyrepër luftë;umblodhënnëSokoh, qëështë

pronë e Judës, dhe e ngritën kampin e tyre në Efes-Damim midis Sokohut
dhe Azekahut. 2Edhe Sauli dhe njerëzit e Izraelit u mblodhën dhe e ngritën
kampin e tyre në luginën e Terebintos, dhe u rreshtuan për betejë kundër
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Filistejve. 3Filistejtë ndodheshin nëmal nga një anë dhe Izraeli ishte nëmal
nga ana tjetër,dhemidis tyre ndodhej lugina. 4Ngakampi i Filistejve doli një
kampion i quajtur Goliath, nga Gathi, i lartë gjashtë kubitë dhe një pëllëmbë.
5 Kishte në kokë një helmetë prej bronzi, ishte veshur me një parzmore,
pesha e të cilit ishte pesë mijë sikla bronzi; 6 në këmbë kishte këmbore prej
bronzi dhembi supmbante një ushtë prej hekuri. 7Maja e ushtës së tij ishte
si shuli i një endësi dhe peshonte gjashtë qind sikla argjendi: para tij ecte
shqytari i tij. 8Aiundaldheu thirri grupeve tëushtarëve të Izraelit: “Psekeni
dalë për t’u radhitur në formacion beteje? A nuk jam unë një Filiste dhe ju
shërbëtorë të Saulit? Zgjidhninjëburrëqë tëdalëkundërmeje. 9Nërast sedo
të jetë në gjendje të luftojëmemua dhe tëmë vrasë, ne do të jemi shërbëtorët
tuaj; por në rast se dal unë fitues dhe e vras, atëherë ju do të jeni shërbëtorët
tanë dhe do të na shërbeni”. 10Pastaj Filisteu shtoi: “Unë sot po sfidoj trupat
e Izraelit: “Më jepni një burrë dhe do të luftojmë!”. 11 Kur Sauli dhe tërë
Izraeli dëgjuan këto fjalë të Filisteut, mbetën të shtangur dhe u hyri një frikë
e madhe. 12 Davidi ishte biri i atij Efrateut të Betlemit të Judës, që mbante
emrin Isai dhe kishte tetë bij. Në kohën e Saulit, ky njeri ishte i plakur dhe
i shtyrë në moshë. 13 Tre bijtë më të mëdhenj të Isait kishin shkuar në luftë
me Saulin: emrat e tre bijve të tij që kishin shkuar në luftë ishin: Eliabi, i
parëlinduri,Abinadabi i dyti dhe Shamahu i treti. 14Davidi ishtemë i riu dhe
tre më të mëdhenjtë kishin shkuar pas Saulit. 15Davidi përkundrazi shkonte
dhe vinte nga Sauli për të kullotur kopenë e atit të tij në Betlem. 16Filisteu u
dilte përpara në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe vazhdoi të dalë dyzet ditë me
radhë. 17 Isai i tha Davidit, birit të tij: “Merr për vëllezërit e tu një efë nga
ky grurë i pjekur dhe dhjetë bukë dhe çoji shpejt vëllezërve të tu në kamp.
18Dërgo edhe këto dhjetë forma djathi komandantit tëmijëshes së tyre; shiko
si janë vëllezërit e tu dhe më sill një peng nga ana e tyre. 19 Sauli me gjithë
vëllezërit e tu dhe gjithë burrat e Izraelit janë në luginën e Terebintit për të
luftuar Filistejtë”. 20 Kështu Davidi u ngrit herët në mëngjes, ia la delet e tij
një rojtari, mori ngarkesën e tij dhe u nis ashtu siç e kishte urdhëruar Isai.
Arriti nëkampineqerreve, kurushtriapodiltepër t’uradhiturnë formacion
beteje dhe lëshonte britma lufte. 21 Izraelitët dhe Filistejtë ishin radhitur për
betejë, një ushtri kundër tjetrës. 22Davidi, pasi la ngarkesën e tij në duart e
rojtarit tëbagazheve, vrapoinëdrejtim tëgrupimeve tëbetejës;metëarritur
në vend, pyeti vëllezërit e tij si ishin. 23Ndërsa po fliste me ata, ja ku doli nga
radhët e Filistejve ai kampion, Filisteu i Gathit, që mbante emrin Goliath
dhe përsëriti po ato fjalë; dhe Davidi i dëgjoi. 24 Tërë njerëzit e Izraelit, me
ta parë atë njeri, ikën para tij dhe u hyri një frikë e madhe. 25 Njerëzit e
Izraelit thonin: “E keni parë këtë njeri që shkon përpara? Ai shkon përpara
për të vënë në provë sedrën e Izraelit. Ai që do ta vrasë, kushdo qoftë, do të
shpërblehetmepasuri tëmëdhangambreti, kydo t’i japëpër grua të bijëndhe
do tëpërjashtojëngaçdoharaç shtëpinëeatit të tij në Izrael”. 26AtëherëDavidi,
duke iudrejtuarnjerëzveqë ishinpranë tij, tha: “Çfarëdo t’i bëjnëatij burriqë
do të vrasë këtë Filiste dhe do ta largojë turpin nga Izraeli? Po kush është ky
Filiste, i parrethprerë, që guxon të poshtërojë ushtrinë e Perëndisë të gjallë?”.
27Njerëzit iu përgjegjën me po ato fjalë, duke thënë: “Kështu do të bëhet me
atë që do ta vrasë”. 28Eliabi, vëllai i tij më imadh, e dëgjoi ndërsaflisteme ata
njerëz; kështu Eliabi u zemërua me Davidin dhe tha: “Pse erdhe këtu? Kujt
ia le ato pak dele në shkretëtirë? Unë e njoh krenarinë tënde dhe ligësinë e
zemrës sate, ke zbritur këtu për të parë betejën?”. 29Davidi u përgjegj: “Ç’kam
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bërë unë tani?. Nuk ishte veçse një pyetje e thjeshtë!”. 30Duke u larguar prej
tij, iu drejtua një tjetri dhe i bëri po atë pyetje; dhe njerëzit i dhanë po atë
përgjigje të mëparshme. 31 Sa dëgjuan fjalët që Davidi kishte thënë, ia treguan
Saulit dhe ky dërgoi njerëz që ta thërresin. 32Davidi i tha Saulit: “Asnjeri të
mos ligështohet për shkak të tij! Shërbëtori yt do të shkojë të luftojë me këtë
Filiste”. 33Sauli i tha Davidit: “Ti nukmund të shkosh të luftosh kundër këtij
Filisteu, sepse ti je akoma djalosh, ndërsa ai është një luftëtar qysh në të ritë
e tij”. 34 Por Davidi iu përgjegj Saulit: “Shërbëtori yt kulloste kopenë e atit të
tij; kur një luan ose një ari vinte për të rrëmbyer një dele nga kopeja, 35 unë
e ndiqja, e godisja dhe ia rrëmbeja nga goja; në qoftë se ai kthehej kundër
meje, unë e kapja nga krifa, e godisja dhe e vrisja. 36 Po, shërbëtori yt ka
vrarë luanin dhe ariun; dhe ky Filiste i parrethprerë do të pësojë të njëjtin
fat, sepse ka fyer ushtrinë e Perëndisë të gjallë”. 37Davidi shtoi: “Zoti që më
shpëtoi nga kthetrat e luanit dhe nga panxha e ariut, do të më shpëtojë edhe
nga dora e këtij Filisteu”. Atëherë Sauli i tha Davidit: “Shko dhe Zoti qoftë
me ty”. 38 Pastaj Sauli e veshi Davidin me armaturën e tij, i vuri në kokë
një përkrenare prej bronzi dhe i veshi parzmoren. 39 Pastaj Davidi ngjeshi
shpatën e Saulit mbi armaturën dhe u përpoq të ecë, sepse nuk ishte mësuar.
Por Davidi i tha Saulit: “Unë nuk mund të eci me këtë armaturë, sepse nuk
jammësuarme të”. Dhe kështu Davidi e hoqi nga trupi i tij. 40Pastaj mori në
dorë shkopin e tij, zgjodhi pesë gurë të lëmuar në përrua, i vuri në torbën e
bariut, në një thes të vogël që kishteme vete; pastajme hobenë në dorë u nis
kundër Filisteut. 41Edhe Filisteu përparoi duke iu afruar gjithnjë e më tepër
Davidit, ndërsa shqyrtari i tij e paraprinte. 42 Filisteu shikonte me kujdes
dhe, me të parë Davidin, e përçmoi sepse ishte vetëm një i ri, kuqalash dhe
i hijshëm. 43 Filisteu i tha Davidit: “Mos jam vallë një qen që po del kundër
mejemeshkopnëdorë?”. DheFilisteuemallkoiDavidinnëemër tëperëndive
të tij. 44Pastaj Filisteu i tha Davidit: “Eja këtu, dhe unë do t’ia japmishin tënd
shpendëve të qiellit dhe kafshëve të fushave”. 45 Atëherë Davidi iu përgjegj
Filisteut: “Ti pomë vjenme shpatë,me shtizë dheme ushtë; kurse unë po të
dal në emër të Zotit të ushtërive, Perëndisë të ushtrisë së Izraelit që ti ke fyer.
46Pikërisht sot Zoti do të të dorëzojë në duart emia; dhe unë do të të rrëzoj, do
të pres kokën tëndedhe do t’u jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së Filistejve
shpendëve të qiellit dhebishave të tokës,meqëllimqëgjithëdheu tëmësojë se
ka një Perëndi në Izrael. 47Atëherë gjithë kjo turmë do të mësojë që Zoti nuk
të shpëton me anë të shpatës as me anë të shtizës; sepse përfundimi i betejës
varet nga Zoti, dhe ai do t’ju dorëzojë në duart tona”. 48 Kur Filisteu lëvizi
dhe shkoi përpara për t’u ndeshurme Davidin, edhe Davidi nxitoi menjëherë
drejt mejdanit, ballë Filisteut; 49 vuri dorën në thes, nxori prej tij një gur,
e hodhi me hobenë dhe e goditi në ballë Filisteun; guri iu fut në ballë dhe
ai ra me fytyrë për tokë. 50 Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi
Filisteun; e goditi dhe e vrau, megjithëse Davidi nuk kishte asnjë shpatë në
dorë. 51 Pastaj Davidi vrapoi, u hodh mbi Filisteun, ia mori shpatën dhe e
vrau duke i prerëme të kokën. Kur Filistejtë e panë që heroi i tyre vdiq, ikën
me vrap. 52 Atëherë njerëzit e Izraelit dhe të Judës u ngritën, duke lëshuar
britma lufte, dhe i ndoqën Filistejtë deri në hyrjen e luginës dhe në portat
e Ekronit. Filistejtë e plagosur për vdekje ranë në rrugën e Shaarimit, deri
në Gath dhe në Ekron. 53Kur bijtë e Izraelit u kthyen nga ndjekja e Filistejve,
plaçkitën kampin e tyre. 54 Pas kësaj Davidi mori kokën e Filisteut dhe e çoi
në Jeruzalem, por armët e tij i vendosi në çadrën e tij. 55Kur Sauli kishte parë



1 i Samuelit 17:56 293 1 i Samuelit 18:25

Davidin që po dilte kundër Filisteut, kishte pyetur komandantin e ushtrisë
së tij, Abnerin: “Abner, bir i kujt është ky i ri?”. Abneri iu përgjegj: “Ashtu
siç është e vërtetë që ti rron, o mbret, nuk e di”. 56Atëherë mbreti tha: “Merr
informata mbi prindërit e këtij djaloshi”. 57Kur Davidi u kthye nga vrasja e
Filisteut, Abneri e mori dhe e çoi përparea Saulit, ndërsa ai mbante akoma në
dorë kokën e Filisteut. 58 Sauli i tha: “O i ri, bir i kujt je?”. Davidi u përgjegj:
Jam bir i shërbëtorit tënd, Betlemitit Isai”.

18
1 Kur mbaroi së foluri me Saulin, shpirti i Jonathanit mbeti i lidhur me

shpirtin e Davidit, dhe Jonathani e deshi si shpirtin e vet. 2 Po atë ditë Sauli
e mori me vete dhe nuk e lejoi të kthehet në shtëpinë e atit të tij. 3 Kështu
Jonathani lidhi një besölidhje me Davidin, sepse e donte si shpirtin e vet.
4 Pastaj Jonathani hoqi mantelin që kishte veshur dhe ia dha Davidit, dhe i
shtoi gjithashtu rrobat, shpatën, harkun dhe brezin e tij. 5 Davidi shkonte
kudo që Sauli e dërgonte dhe dilte me sukses. Kështu Sauli e vuri në krye
të luftëtarëve dhe shihej me sy të mirë nga gjithë populli, madje edhe nga
shërbëtorët e Saulit. 6Gjatë kthimit të tyre, kur Davidi po kthehej nga vrasja
e Filisteut, gratë e të gjitha qyteteve të Izraelit i dolënparambretit Saul, duke
kënduardhehedhurvallemedajre,me thirrje gëzimidhemeveglamuzikore.
7Kështu gratë u përgjigjeshin njera tjetrës duke kënduar, dhe thoshnin: “Sauli
vrau mijëshn e tij dhe Davidi dhjetëmijëshn e tij. 8Kjo gjë e pezmatoi shumë
Saulin dhe këto fjalë nuk i pëlqyen; ai tha: “Davidit i njohin dhjetë mijë dhe
mua vetëm një mijë. Tani nuk i mungon veçse mbretëria!”. 9Kështu nga ajo
ditë Sauli e shikoi me zili Davidin. 10 Të nesërmen një frym i keq nga ana
e Perëndisë e zotëroi Saulin që sillej si një i marrë në mes të shtëpisë, kurse
Davidi i binte harpësme dorën e tij si ditët e tjera dhe Sauli mbante në dorë
shtizën. 11Kështu Sauli e vërtiti shtizën, duke thënë: “Do ta gozhdoj Davidin
në mur!”. Por Davidi iu shmang goditjes dy herë. 12 Sauli kishte frikë nga
Davidi, sepse Zoti ishte me të dhe e kishte braktisur Saulin. 13Prandaj Sauli
e largoi nga vetja dhe e bëri komandant të një mijë njerëzve; dhe ai shkonte
e vinte në krye të popullit. 14Davidit i shkonin mbarë të gjitha veprat, dhe
Zoti ishte me të. 15 Sauli, duke parë që atij i shkonte shumë mbarë çdo gjë,
kishte frikëprej tij; 16por tërë Izraelidhe JudaedoninDavidin, sepse shkonte
e vinte në krye të tyre. 17 Pastaj Sauli i tha Davidit: “Ja Merabi, bija ime
më e madhe; do të ta jap për grua; u bëfsh për mua një bir trim dhe març
pjesë në betejat e Zotit”. Sauli mendonte kështu: “Të mos jetë dora ime ta
godasë, por dora e Filisejve”. 18 Por Davidi iu përgjegj Saulit: “Kush jam unë
dhe çfarë është jeta ime dhe familja e atit tim në Izrael, që unë të bëhem
dhëndri i mbretit?”. 19 Kur erdhi çasti për t’ia dhënë Davidit Merabin, bijën
e Saulit, atë ia dhanë për gruaMeholathitit Adriel. 20PorMikal, bija e Saulit,
e dashuronte Davidin; këtë ia njoftuan Saulit dhe kjo gjë i pëlqeu. 21Kështu
Saulimendoi: “Do t’ia jap, nëmënyrë që ky të jetë një lak për të dhe ai të bjerë
në duart e Filistejve”. 22Pas kësaj Sauli i urdhëroi shërbëtorët e tij: “Bisedoni
fshehurazi me Davidin dhe i thoni: “Ja, mbreti ështëi kënaqur nga ti dhe të
gjithë shërbëtorët e tij të duan, prandaj bëhudhëndri imbretit”. 23Shërbëtorët
e Saulit ia çuankëto fjalëDavidit. PorDavidi upërgjegj: “Ju duket gjë e vogël të
bëhesh dhëndri i mbretit?. Unë jam një njeri i varfër dhe nga shtresë e ulët”.
24Shërbëtorët i njoftuan Saulit: “Davidi u përgjegj në këtëmënyrë”. 25Atëherë
Sauli tha: “Do t’i thoni kështu Davidit: “Mbreti nuk dëshëron asnjë prikë, por
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njëqind lafsha të Filisejve për t’u hakmarrë me armiqtë e mbretit””. Sauli
kurdiste komplote për të shkaktuar vdekjen e Davidit me anë të Filistejve.
26 Kur shërbëtorët i njoftuan Davidit këto fjalë, Davidit iu duk gjë e mirë të
bëhej dhëndër i mbretit. Ditët e caktuara nuk kishin kaluar akoma, 27 kur
Davidi u ngrit dhe iku me njerëzit e tij, dhe vrau dyqind veta nga Filistejtë.
Pastaj Davidi solli lafshat e tyre dhe dorëzoimbretit këtë sasi të saktë për t’u
bërë dhëndër i tij. Atëherë Sauli i dha të bijënMikal për grua. 28Kështu Sauli
e pa dhe e kuptoi që Zoti ishte me Davidin; dhe Mikal, bija e Saulit, e donte.
29Sauli pati edhemë tepër frikë ngaDavidi dhembeti armiku i tij gjatë gjithë
ditëve që jetoi. 30 Pastaj princat e Filistejve dolën për të luftuar por, sa herë
që dilnin, Davidi ia diltemëmirë se të gjithë shërbëtorët e Saulit; kështu emri
i tij u bë shumë i famshëm.

19
1 Sauli i foli birit të tij Jonathan dhe të gjithë shërbëtorëve të tij që të vritej

Davidi. Por Jonathani, bir i Saulit, ndiente një dashuri tëmadhepërDavidin.
2 Kështu Jonathani e informoi Davidin, duke i thënë: “Sauli, ati im, kërkon
të shkaktojë vdekjen tënde; prandaj nesër në mëngjes ruhu, rri në një vend
të fshehtë dhe fshiu. 3 Unë do të dal dhe do të qëndroj pranë atit tim në
fushën ku ndodhesh ti, dhe do t’i flas për ty atit tim. Do të shoh ç’ka për të
ndodhur dhe do të njoftoj”. 4Kështu Jonathani i foli Saulit, atit të tij, në favor
të Davidit dhe i tha: “Mbreti të mos bëjmëkat në dëm të shërbëtorit të tij, në
dëm tëDavidit, sepseainukkakryermëkatekundër teje, dheveprat e tij kanë
qenë shumë të vlefshme. 5Ai ka vënë në rrezik jetën e tij, kur vrau Filisteun,
dhe Zoti ka kryer një çlirim të madh për gjithë Izraelin. Ti e ke parë dhe je
gëzuar; pse duhet të mëkatosh kundër gjakut të pafajshëm, duke shkaktuar
vdekjen e Davidit pa shkak?”. 6 Sauli dëgjoi zërin e Jonathanit dhe u betua:
“Siç është e vërtetë që Zoti rron, ai nuk ka për të vdekur!”. 7Atëherë Jonathani
thirri Davidin dhe i njoftoi tërë këto gjëra. Pastaj Jonathani e shpuri përsëri
Davidin te Sauli dhe ai qëndroi në shërbim të tij si më parë. 8 Filloi përsëri
lufta; kështu Davidi doli të luftojë kundër Filistejve dhe i mundi keq; ata
ia mbathën para tij. 9 Por një frym i keq nga ana e Zotit e pushtoi Saulin,
ndërsa rrinte në shtëpinë e tij me shtizë në dorë dhe Davidi i binte harpës.
10 Sauli u orvat të gozhdonte Davidin në mur me shtizën e tij, por Davidi
iu shmang Saulit, dhe ky e nguli shtizën e tij në mur. Davidi iku po atë
natë dhe shpëtoi nga reziku. 11 Atëherë Sauli dërgoi lajmëtarë në shtëpi të
Davidit për ta përgjuar dhe për ta vrarë të nesërmen në mëngjes; por Mikal,
bashkëshortja e Davidit, e njoftoi për këtë gjë, duke thënë: “Në rast se sonte
12KështuMikal e zbritiDavidinngadritarjadheai iku; iambathimevrapdhe
shpëtoi. 13Pastaj Mikal mori idhullin e shtëpisë dhe e vuri në shtrat, në vend
të kokës vuri një mbulesë prej leshi të dhisë dhe e mbuloi me një pëlhurë.
14 Kur Sauli dërgoi lajmëtarët e tij për të marrë Davidin, ajo tha: “Éshtë i
sëmurë”. 15 Atëherë Sauli dërgoi përsëri lajmëtarë për të parë Davidin dhe u
tha atyre: “Ma sillni me shtratin e tij që unë të shkaktoj vdekjen e tij”. 16Kur
arritën lajmëtarët, në shtrat ishte idhulli i shtëpisë,menjëmbulesë prej leshi
të dhisë në vend të kokës. 17Atëherë Sauli i tha Mikalit: “Pse më mashtrove
në këtë mënyrë dhe bëre të ikë armiku im, duke e lejuar të shpëtojë?”. Mikal
iu përgjegj Saulit: “Ai më tha: “Lermë të ikij, përndryshe të vrava””. 18Davidi
iku, pra, dhe shpëtoi kokën; shkoi te Samueli në Ramah dhe i tregoi të gjitha
ato që i kishte bërë Sauli. Pas kësaj ai dhe Samueli vajtën të banojnë në
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Najoth. 19 Këtë gjë ia njoftuan Saulit, i cili tha: “Davidi është në Najoth të
Ramahut”. 20 Atëherë dërgoi lajmëtarë për të marrë Davidin; por kur këta
panëasamblenë eprofetëveqëprofetizonin, nënkryesinë e Samuelit, Fryma
e Perëndisë i përshkoi lajmëtarët e Saulit që filluan edhe ata të bëjnë profeci.
21Këtëngjarje ianjoftuanSaulit qëdërgoi lajmëtarë të tjerë, të cilët gjithashtu
filluan të bëjnë profeci. Sauli dërgoi përsëri lajmëtarë për të tretën herë, por
edhe këta filluan të bëjnë profeci. 22 Atëherë shkoi vetë në Ramah dhe, kur
arritën në hauzin e madh që ndodhet në Seku, pyeti: “Ku janë Samueli dhe
Davidi?”. Dikush iu përgjegj: “Ja, ndodhen në Najoth të Ramahut”. 23Kështu
ai shkoi vetë atje, në Najoth të Ramahut, per edhe ai u përshkua nga Fryma
e Perëndisë, dhe e vazhdoi udhëtimin e tij duke bërë profeci deri sa arriti në
Najoth të Ramahut. 24 Edhe ai i hodhi rrobat e tij dhe bëri profeci përpara
Samuelit, dheqendroi i shtrirë lakuriqpër tokë tërëatëditë dhe tërëatënatë.
Prandaj thuhet: “Edhe Sauli figuronmidis profetëve?”.

20
1Davidi ikungaNajothi i Ramahut, shkoi te Jonathanidhe i tha: “Çfarëkam

bërë? Cili është faji im dhe cili është mëkati im kundër atit tënd, që ai kërkon
jetën time?”. 2 Jonathani iu përgjegj: “Mos ndodhtë kurrë! Ti nuk ke për të
vdekur; ja im atë nuk bën asnjë veprim tëmadh apo të vogël pama njoftuar
mua. Pse im atë të ma fshihte këtë gjë? Nuk është e mundur”. 3 Davidi u
betua përsëri dhe tha: “Yt atë e di me siguri që unë gëzoj hirin tënd dhe do
të ketë thënë: “Jonathani të mos e dijë këtë, që të mos hidhërohet”. Por siç
është e vërtetë që Zoti jeton, dhe që rron shpirti yt, mua nuk më ndan nga
vdekja veçsenjë hap”. 4 Jonathani i tha Davidit: “Çfarëdo gjë që tëmë kërkosh,
unë do ta bëj për ty”. 5Davidi iu përgjegj Jonathanit: “Ja, nesër fillon hëna e
re dhe unë duhet të ulem në tryezë me mbretin, por të më lër të shkoj dhe
unë do të fshihem në fshatrat deri në mbrëmjen e ditë së tretë. 6 Në qoftë
se atit tënd i bie në sy mungesa ime, ti do t’i thuash: “Davidi më është lutur
me insistim të hidhet për pak kohë deri në Betlem, në qytetin e tij, sepse aty
kremtohetflijimipër tërë familjene tij”. 7Nëqoftë se thotë: “Mirë”, shërbëtori
yt ka për të shpëtuar. Por në rast se zemërohet, dije se ka vendosur të ma
bëjë të keqen. 8 Tregohu, pra, i mëshirshëm me shërbëtorin tënd, sepse e ke
bërë të lidhet në një besëlidhje të Zotit me ty; por në rast se kam ndonjë faj,
vritmë ti. Pse duhet të më çosh tek ati yt?”. 9 Jonathani tha “Larg qoftë ky
mendim! Po ta dija që im atë ka vendosur të ta bëjë të keqen, nuk do të ta
tregoja ty?”. 10Davidi i tha Jonathanit: “Kush do të më njoftojë në se yt atë
të përgjigjet rëndë?”. 11 Jonathani i tha Davidit: “Eja, të dalim ndër fusha!”.
Kështu që të dy dolën jashtë, në fushë. 12 Atëherë Jonathani i tha Davidit:
“Paça dëshmitar Zotin, Perëndinë e Izraelit! Nesër ose pasnesër, në këtë orë,
do të hetoj qëllimet e atit tim, për të parë në se ai e shikon me sy të mirë
Davidin, dhe po të mos dërgoj njeri të të njoftojë, 13 Zoti le t’i bëjë këtë gjë
Jonathanit, madje edhe më keq. Në qoftë se përkundrazi im atë ka ndërmend
të të bëjë një të keqe, unë do të të njoftoj dhe do të lë të shkoshme qëllim që ti
të shkosh në paqe; dhe Zoti qoftëme ty, ashtu siç ka qenëme atin tim! 14Deri
sa të jem gjallë, a nuk do të përdorësh ndaj meje mirësinë e Zotit, me qëllim
që mos vritem?”. 15 Por nuk do të heqësh dorë kurrë të përdorësh mirësinë
ndaj shtëpisë sime, as atëherë kur Zoti të ketë shfarosur nga faqja e dheut
tërë armiqtë e Davidit”. 16Kështu Jonathani lidhi një besëlidhjeme shtëpinë e
Davidit, duke thënë: “Zoti t’u kërkojë llogari armiqve të Davidit për gjakun!”.
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17 Për hir të dashurisë që kishte për të, Jonathani e vuri përsëri Davidin të
betohet, sepse ai e donte si shpirtin e vet. 18 Pastaj Jonathani i tha: “Nesër
fillonhëna e redhemungesa jote do tëbjerënë sy, sepse vendi yt do tëmbetet
bosh. 19 Do të lësh të kalojmë tri ditë, pastaj do të zbresësh me të shpejtë
dhe do të shkosh në vendin ku u fshehe ditën e ngjarjes, dhe do të rrish
pranë gurit të Ezelit. 20Unë do të hedh tri shigjeta përbri gurit sikur të gjuaja
në shenjë. 21 Pastaj do të dërgoj një djalosh, duke i thënë: “Shko të kërkosh
shtigjeta”. Në rast se i them djaloshit: “Shiko, shigjetat janë nga ana jote,
prandaj merri!” atëherë eja sepse, ashtu si Zoti jeton, punët të ecinmbarë ty
dhe nuk ka asnjë rrezik. 22Në qoftë se përkundrazi i them djaloshit: “Shiko,
shigjetat janë matanë teje”, atëherë shko, sepse Zoti të bën të ikësh. 23 Sa për
gjëratpër të cilat kemi folurmidis nesh, ja, Zoti qoftë dëshmitarmidis teje dhe
meje për gjithnjë”. 24 Kështu Davidi u fsheh nëpër ara; kur filloi hëna e re,
mbreti u ul për të ngrënë. 25Mbreti u ul në karrigen e tij, si herët e tjera, në
karrigenpranëmurit; Jonathaniuulpërballë tij. AbneriuulpranëSaulit, por
vendi i Davidit mbeti bosh. 26Megjithatë Sauli nuk tha asgjë atë ditë, sepse
mendonte: “Do t’i ketë ndodhur diçka;nukdo të jetë i pastër;mesiguri ai nuk
është i pastër”. 27Por të nesërmen, ditën e dytë të hënës së re, vendi i Davidit
ishte akoma bosh. Atëherë Sauli i tha Jonathanit, birit të tij: “Pse biri i Isait
nukerdhi për të ngrënëasdje, as sot?”. 28 Jonathani iupërgjegjSaulit: “Davidi
mëkërkoime insistim ta lë të shkojë nëBetlem; 29dhe tha: “Të lutem lermë të
shkoj, sepse kemi në qytet një flijim në familje, dhe vëllai immë ka detyruar
tëmarr pjesë në të; tani, pra, po të gëzoj hirin tënd, të lutem, lermë të hidhem
shpejt për të parë vëllezërit e mi”. Për këtë arësye nuk erdhi në tryezën e
mbretit”. 30Atëherë zemërimi i Saulit u ndez kundër Jonathanit dhe i tha: “O
bir i çoroditur dhe rebel, vallë nuk e di unë që timban anën e birit të Isait, për
turpin tënd dhe për turpin e lakuriqësisë të nënës sate? 31 Sepse për deri sa
biri i Isait do të jetojë mbi tokë, nuk do të ketë qëndrueshmëri as për ty, as për
mbretërinë tënde. Prandaj dërgo ta marrin dhe sille tek unë, sepse ai duhet
të vdesë. 32 Jonathani iu përgjegj Saulit, atit të tij duke i thënë: “Pse duhet të
vdesë? Çfarë ka bërë?”. 33Atëherë Sauli e vërtitiushtën kundër tij për ta vrarë.
Jonathani e kuptoi që vrasja eDavidit ishte diçka e vendosurnga ana e të atit.
34Kështu Jonathani u ngrit i zemëruar nga tryeza dhe nuk hëngri gjë as ditën
e dytë të hënës së re, mbasi ishte i hidhëruar për Davidin, sepse i ati e kishte
trajtuar nëmënyrë të turpshme. 35Të nesërmennëmëngjes, Jonathani doli në
fushë në vendin e caktuarme Davidin, duke pasurme vete një djalosh. 36Ai
i tha djaloshit: “Vrapo të më sjellësh shigjetat që unë gjuaj”. Ndërsa djaloshi
vraponte, ai hodhi një shigjetë që kaloi përtej tij. 37 Kur djaloshi arriti në
vendin ku ndodhej shigjeta që Jonathani kishte hedhur, Jonathani i bërtiti
nga prapa: “Shigjeta, vallë ka rënëmatanë teje?”. 38Pastaj Jonathani i bërtiti
akoma djaloshit: “Vepro shpejt, mbaro punë, mos u ndal!”. Kështu djaloshi
i Jonathanit mblodhi shigjetat dhe u kthye tek i zoti. 39 Por djaloshi nuk e
dinte asgjë; vetëm Jonathani dhe Davidi e dinin si qëndronte çështja. 40Pastaj
Jonathani ia dha armët e tij djaloshit dhe i tha: “Nisu, çoji në qytet”. 41Me t’u
nisur djaloshi, Davidi u ngrit nga krahu jugor, ra përmbys tri herë me fytyrë
për tokë; pastaj të dy puthen me njeri tjetrin dhe qanë bashkë; por Davidi
qau më tepër. 42 Pastaj Jonathani i tha Davidit: “Shko në paqe, tani që ne të
dy jemi betuar në emër të Zotit; Zoti le të jetë përgjithmonë dëshmitar midis
meje dhe teje dhe ndërmjet pasardhësve të tu dhe pasardhësve të mi”. Pastaj
Davidi u ngrit dhe iku; dhe Jonathani u kthye në qytet.
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21
1 Pastaj Davidi shkoi në Nob tek prifti Ahimelek; Ahimeleku i doli përpara

Davidit duke u dridhur dhe i tha: “Pse je vetëm dhe nuk ka njeri me ty?”.
2Davidi iu përgjegj priftit Ahimelek: “Mbreti më urdhëroi diçka dhe më tha:
“Asnjeri tëmos dijë kurrgjë për çështjenpër të cilënpo të dërgojdhepër atë që
të kamurdhëruar”. Njerëzti emi i kamdrejtuar nëfilan vend. 3Dhe tani çfarë
ke në dorë? Më jep pesë bukë ose çfarë të kesh”. 4 Prifti iu përgjegj Davidit,
duke thënë: “Nuk kam bukë të zakonshme, ka vetëm bukë të shenjtëruar,
me kusht që burrat e tu t’u jenë përmbajtur së paku kontakteve me gratë”.
5Davidi iu përgjegj priftit: “Kemi mbetur pa gra, qysh se jemi nisur, tri ditë
më parë; enët e njerëzve të mi janë të pastra; në fakt edhe buka është e
zakonshme, megjithëse sot është shenjtëruar në enët”. 6 Kështu prifti i dha
bukën e shenjtëruar, sepse aty nuk kishte tjetër bukë veç asaj të paraqitjes, që
ishte hequrngaprania e Zotit, për ta zëvendësuarmebukë tëngrohtënë çastin
kur hiqet. 7 Atë ditë ndodhej aty një nga shërbëtorët e Saulit, që qëndronte
paraZotit; quhejDoeg, Edomiti, kryebariu i Saulit. 8Davidi i thaAhimelekut:
“Mos ke rastësisht për kollaj ndonjë shtizë a një shpatë? Mbasi unë nuk kam
marrë me vete as shpatën, as armët e mia, sepse detyra e ngarkuar nga
mbreti ishte urgjente”. 9 Prifti u përgjegj: “Éshtë shpata e Goliathit, Filisteut,
që ti vrave në luginën e Terebintos; është aty prapa efodit, e mbështjellë me
një pëlhurë; në rast se e do, merre, sepse këtu nuk kemi tjetër veç kësaj”.
Davidi tha: “Asnjë nuk ia kalon asaj; nëma!”. 10 Atë ditë Davidi u ngrit dhe
iku nga prania e Saulit; ai shkoi në Akish, te mbreti i Gathit. 11 Shërbëtorët
e Akishit i thanë: “A nuk është ky Davidi, mbret i vendit? A nuk këndonin
në kor për të në valle, duke thënë: “Sauli ka vrarë një mijë të tij dhe Davidi
dhjetë mijë të tij”?”. 12 Davidi i mbajti në zemër këto fjalë dhe pati frikë të
madhe nga Akishi, mbret i Gathit. 13Kështu ndërroi mënyrën e sjelljes së tij
para tye dhe e hiqte veten si të marrë në duart e tyre; bënte shkaravina mbi
kanatet e dyerve dhe lëshonte jargëmbimjekrën e tij. 14Atëherë Akishi u tha
shërbëtorëve të tij: “Ja, e shikoni, ky është i marrë; pse ma keni sjellë? 15Mos
vallë më mungojnë të marrët, dhe ju më sillni këtë për të bërë të marrin në
praninë time? Ai nuk ka për të hyrë në shtëpinë time!”.

22
1 Pastaj Davidi u nis që andej dhe u strehua në shpellën e Adulamit; kur

vëllezërit e tij dhe tërë shtëpia e atit të tij e mësuan, zbritën aty poshtë tek ai.
2Dhe tërë ata që hasnin vështirësi, që kishin borxhe o që ishin të pakënaqur u
mblodhën pranë tij dhe ai u bë kreu i tyre. Ishin me të rreth katërqind veta.
3 Që andej Davidi shkoi në Mitspah të Moabit dhe i tha mbretit të Moabit:
“Lejo që ati dhe nëna ime të vijnë dhe të banojnë me ju, deri sa unë të mësoj
se çfarë do të bëjë Perëndia përmua”. 4Kështu ai i çoi para mbretit të Moabit,
dhe ata qëndruan me të tërë kohën që Davidi ndodhej në fortesë. 5 Pastaj
profeti Gad i tha Davidit: “Mos qëndro më në fortesë, por nisu dhe shko në
vendin e Judës”. Atëherë Davidi u nis dhe shkoi në pyllin e Herethit. 6 Kur
SaulimësoiqëDavidi dhenjerëzitqë ishinme të qenë zbuluar (Sauli ndodhej
atëherë në Gibeah poshtë nën drurin e marinës në Ramah, me ushtën e tij
në dorë dhe të gjithë shërbëtorët e tij e rrethonin). 7 Sauli u tha shërbëtorëve
që i rrinin rreth e qark: “Më dëgjoni tani, Beniaminitë! Biri i Isait do t’ju
japë juve ara dhe vreshta. Do t’ju bëjë të gjithëve komandantë të mijëshëve
dhe qindëshëve? 8 Të gjithë ju keni komplotuar, dhe asnjë nga ju nuk më ka
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informuar për besëlidhjen, që im bir ka lidhur me birin e Isait; dhe nuk ka
asnjë prej jush që t’i vijë keq përmua dhe tëmë njoftojë që im bir ka ngritur
kundërmeje shërbëtorin timqë tëmëkurdisë kurthe siç bën sot?”. 9Upërgjegj
atëherë IdumeiDoeg, që rrintenëkrye të shërbëtorëve të Saulit, dhe tha: “Unë
e pashë birin e Isait kur erdhi në Nob tek Ahimeleku, bir i Ahitubit; 10 ky
është këshilluar me Zotin lidhur me të, i dha ushqime dhe i dorëzoi shpatën
e Filisteut Goliath”. 11 Atëherë mbreti dërgoi të thërrasin priftin Ahimelek,
birin e Ahitubit, dhe tërë shtëpinë e atit të tij, priftërinjtë që ishin në Nob;
dhe ata erdhën të gjithë te mbreti. 12 Sauli tha: “Tani dëgjo, o bir i Ahitubit!”.
Ai u përgjegj: Ja ku jam, o imzot”. 13 Sauli i tha: “Pse ti dhe biri i Isait keni
komlotuar kundërmeje, duke i dhënë bukë dhe një shpatë, dhe je këshilluar
me Perëndinë lidhur me të, me qëllim që të ngrihet kundër meje dhe të më
kurdisë kurthe siç bën sot?”. 14Atëherë Ahimeleku iu përgjegjmbretit, duke
thënë: “Pomidis gjithë shërbëtorëve të tu kush është besnik si Davidi, dhëndër
imbretit, i gatshëmnënurdhrat e tuadhe inderuarnë shtëpinë tënde? 15Vallë
sot kam filluar të këshillohem me Perëndinë për të? Mos qoftë kurrë, që
mbreti të akuzojë për gjëra të tilla shërbëtorin e tij apo dikë nga shtëpia e
atit tim, sepse shërbëtori yt nuk dinte asgjë nga tërë kjo, as pak e as shumë”.
16Mbreti tha: “Ti me siguri ke për të vdekur, Ahimelek, ti dhe tërë shtëpia
e atit tënd!”. 17Atëherë mbreti urdhëroi rojet që e rrethonin: “Kthehuni dhe
vritni priftërinjtë e Zotit, sepse edhe ata mbajnë anën Davidit dhe e dinin që
ai kishte ikur, por nuk më njoftuan”. Por shërbëtorët e mbretit nuk deshën
të zgjatnin duart për të goditur priftërinjtë e Zotit. 18 Atëherë mbreti i tha
Doegut: “Kthehu ti dhe godit priftërinjtë!”. Kështu Idumeti Doeg u kthye dhe
goditi priftërinjtë; atë ditë vrau tetëdhjetë e pesë persona që mbanin efodin
prej liri. 19 Sauli goditi gjithashtu me shpatë Nobin, qytetin e priftërinjve,
burrat, gratë, të vegjëlit, foshnjat e gjirit, lopët, gomarët dhe delet; i vrau të
gjithë me shpatë. 20Megjithatë një nga bijtë e Ahimelekut, bir i Ahitubit, i
quajtur Abiathar, shpëtoi dhe u strehua pranë Davidit. 21Abiathari i njoftoi
Davidit që Sauli kishte vrarë priftërinjtë e Zotit. 22 Davidi i tha Abiatharit:
“Unë e dija mirë atë ditë që Idumeu Doeg, i cili ndodhej aty, pa dyshim do
ta lajmëronte Saulin. Unë jam shkaktari i vdekjes të të gjithë personave të
shtëpisë së atit tënd. 23Rrimemua,mos ki frikë; ai që kërkon jetën time kërkon
edhe tënden; pormemua do të jesh i sigurt.

23
1 Pastaj i thanë Davidit: “Ja, Filistejtë janë duke luftuar kundër Kejlahut

dhe po plaçkisnin lëmenjtë”. 2Kështu Davidi u këshilluame Zotin, duke thënë:
“Të shkoj unë t’i mund këta Filistej?”. Zoti iu përgjegj me këto fjalë Davidit:
“Shko,mundi Filistejtë dhe shpëtoKejlahun”. 3Por njerëzit e Davidit i thanë:
“Ja, ne na ka zënë frika që këtu në Jude, si do të bëhet pastaj në rast se
shkojmë në Kejlah kundër trupave të Filistejve?”. 4Davidi u këshillua përsëri
me Zotin dhe Zoti iu përgjegj dhe i tha: “Çohu, zbrit në Kejlah, sepse unë do
t’i jap Filistejtë në duart e tua”. 5 Atëherë Davidi shkoi me njerëzit e tij në
Kejlah, luftoi kundër Filistejve, ua mori bagëtinë dhe bëri kërdi të madhe në
radhët e tyre. Kështu Davidi çliroi banorët e Kejlahut. 6Kur Abiathari, bir i
Ahimelekut, u strehua pranë Davidit në Kejlah, solli me vete edhe efodin.
7 Saulin e njoftuan që Davidi kishte arritur në Kejlah. Atëherë Sauli tha:
“Perëndia e ka dorëzuar në duart e mia, sepse vajti të mbyllet në një qytet
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që ka porta dhe shule”. 8Sauli mblodhi tërë popullin për luftë, për të zbritur
në Kejlah dhe për të rrethuar Davidin dhe njerëzit e tij. 9KurDavidimësoi që
Sauli pokurdiste tëkeqenkundër tij, i thapriftitAbiathar: “Sille këtuefodin”.
10Pastaj Davidi tha: “OZot, Perëndi i Izraelit, shërbëtori yt e ka kuptuar qartë
që Sauli kërkon të vijë në Kejlah për ta shkatërruar qytetin për shkakun tim.
11Krerët e Kejlahut a do të më dorëzojnë në duart e tij? A do të zbresë Sauli
si ka dëgjuar shërbëtori yt? O Zot, Perëndi i Izraelit, bëja të ditur shërbëtorit
tënd!”. Zoti u përgjegj: “Ka për të zbritur”. 12 Davidi pyeti akoma: “Krerët
e Kejlahut a do të më dorëzojnë mua dhe njerëzit e mi në duart e Saulit?”.
Zoti u përgjegj: “Do t’ju dorëzojnë”. 13Atëherë Davidi dhe njerëzit e tij, rreth
gjashtëqind veta, dolën nga Kejlahu dhe brodhën sa andej e këtej. Kur Sauli
u njoftua që Davidi kishte ikur nga Kejlahu, ai hoqi dorë nga fushata e tij.
14Davidi banoi në fortesa të shkretëtirës dhe qëndroi në krahinënmalore të
shkretëtirës së Zifit. Sauli e kërkonte vazhdimisht, por Perëndianuk ia dorëzoi
në dorë. 15 Davidi, duke ditur që Sauli ishte nisur për ta vrarë, mbeti në
shkretëtirën e Zifit, në pyll. 16 Atëherë Jonathani, bir i Saulit, u ngrit dhe
shkoi te Davidi në pyll; dhe e ndihmoi të gjejë forcë te Perëndia. 17 Pastaj
i tha: “Mos ki frikë, sepse Sauli, ati im, nuk do të arrijë të të shtjerë në
dorë; ti do të mbretëroshmbi Izraelin dhe unë do të jem i dyti pas teje. Vetë
Sauli, ati im, e di këtë”. 18 Kështu të dy bënë një besëlidhje para Zotit; pas
kësaj Davidi mbeti në pyll, kurse Jonathani shkoi në shtëpinë e tij. 19 Pastaj
Zifejtë shkuan te Sauli në Gibeah dhe i thanë: “A nuk rri Davidi i fshehur
në fortesa në pyll, mbi kodrën e Hakilahut që ndodhet në jug të shkretëtirës?
20Prandaj, ombret, zbrit, sepse gjithë dëshira e shpirtit tënd është të zbresësh;
do të mendojmë ne ta dorëzojmë në duart e mbretit”. 21 Sauli tha: “Qofshi të
bekuar nga Zoti, sepse ju ka ardhur keq për mua! 22 Shkoni, ju lutem, dhe
sigurohuni më mirë për të njohur dhe për të parë vendin ku strehohet, dhe
kush e ka parë atje, sepse më thonë që ai është shumë dinak. 23 Përpiquni
të njihni të gjitha vendet e fshehta ku strehohet; pastaj kthehuni tek unë
me lajme të sigurta dhe unë do të vij me ju. Kështu, në qoftë se ai është në
atë vend, unë do ta kërkoj midis të gjithë mijërave të Judës”. 24Atëherë ata u
ngritën dhe shkuan në Zif, përpara Saulit: por Davidi dhe njerëzit e tij ishin
në shkretëtirën e Maonit, në Arabah, në jug të shkretëtirës. 25Kur Sauli dhe
njerëzit e tij shkuan ta kërkojnë, Davidin e kishin lajmëruar; prandaj ai zbriti
te shkëmbidhembeti në shkretëtirën eMaonit. Kur emori veshSauli, e ndoqi
Davidin në shkretëtirën e Maonit. 26 Sauli ecte mbi një anë të malit, ndërsa
Davidi me gjithë njerëzit e tij ecnin në anën tjetër. Kur Davidi po shpejtonte
marshimine tij për t’i shpëtuarSaulit, ndërsaSauli dhenjerëzit e tij ishinduke
rrethuar Davidin dhe njerëzit e tij për t’i kapur, 27 arriti te Sauli një lajmëtar
që tha: “Shpejtohu të vish, sepse Filistejtë kanë pushtuar vendin”. 28Kështu
Sauli nuk e ndoqi më Davidin dhe shkoi të përballojë Filistejtë; prandaj ky
vend u quajt “shkëmbi i ndarjes”. 29 Pastaj që andej Davidi shkoi për t’u
vendosur në fortesat e En-Gedit.

24
1Kur Sauli u kthye nga ndjekja e Filistejve, i njoftuan sa vijon: “Ja, Davidi

është në shkretëtirën e En-Gedit”. 2 Atëherë Sauli mori tre mijë njerëz të
zgjedhur nga tërë Izraeli dhe shkoi të kërkojë Davidin dhe njerëzit e tij
përballë shkëmbinjve të dhive të egra. 3Me të arritur në vathët e deleve gjatë
rrugës, ku ndodhej një shpellë, Sauli hyri brenda saj për të bërë një nevojë
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natyrale. (Davidi dhe njerëzit e tij ishin në fund të shpellës). 4 Njerëzit e
Davidit i thanë: “Kjoështëdita gjatë së cilësZoti të thotë: “Ja, unëpo tadorëzoj
në dorën tënde armikun tënd; bëj me të ç’të duash””. Atëherë Davidi u ngrit
dhe pa u diktuar preu një cep të mantelit të Saulit. 5 Por pas kësaj Davidit
i rrahu zemra, sepse i kishte prerë cepin e mantelit Saulit. 6 Kështu u tha
njerëzve të tij: “Të më ruajë Zoti nga kryerja e një veprimi të tillë kundër
zotërisë sime, kundër të vajosurit të Zotit, nga shtrirja e dorës sime kundër
tij, sepse është i vajosuri i Zotit”. 7Me këto fjalë Davidi i ndali njerëzit e tij
dhe nuk i la të hidhen kundër Saulit. Pastaj Sauli u ngrit, doli nga shpella
dhe vazhdoi rrugën e tij. 8Pas kësaj edhe Davidi u ngrit, doli nga shpella dhe
i thirri Saulit, duke thënë: “O mbret, o imzot!”. Atëherë Sauli u kthye, dhe
Davidiuli fytyrënpër tokëdheupërul. 9Davidi i thaSaulit: “Psedëgjon fjalëte
njerëzveqë thonë: “Davidi kërkon të të bëjkeq?”. 10 Ja, sot sytë e tupanëqë sot
Zoti të kishte dorëzuarnë duart emia në atë shpellë; dikushmë tha të të vras,
por unë të kurseva dhe thashë: “Nuk do ta shtrij dorën kundër zotërisë tim,
sepse është i vajosuri i Zotit”. 11Veç kësaj, o ati im, shiko në dorën time cepin
e mantelit tënd. Në rast se kam prerë cepin e mantelit tënd dhe nuk të kam
vrarë, mund të kuptosh dhe të bindesh që nuk ka në veprimet e mia ligësi,
as rebelim dhe se nuk kammëkatuar kundër teje; por ti pomë kurdis gracka
për të më hequr jetën! 12Zoti le të vendosë midis teje dhe meje dhe Zoti le të
më marrë hakun kundër teje; sepse unë nuk do ta ngre dorën kundër teje.
13 Ashtu si thotë proverbi i lashtë: “Ligësia vjen nga të liqtë”. Por unë nuk
do ta shtrij dorën time kundër teje. 14Kundër kujt ka dalë mbreti i Izraelit?
Cilin je duke persekutuar? Një qen të ngordhur, një plesht? 15 Zoti le të jetë
gjykatës dhe le të sigurojë drejtësimidis meje dhe teje; të ketë mundësinë të
shohëdhe tëmbrojë çështjen time, tëmë japëhak, dukemë liruarngaduart e
tua”. 16Kur Davidimbaroi së thëni këto fjalë Saulit, ky i tha: “Ky është zëri yt,
biri imDavid?”. Dhe Sauli ngriti zërindhefilloi të qajë. 17Pastaj i thaDavidit:
“Ti je më i drejtë se unë, sepse më ke bërë të mira, kurse unë të kam bërë të
këqija. 18 Ti sot tregove qe je sjellë mirë me mua, sepse Zoti më kishte lënë
në duart e tua, por ti nukmë vrave. 19Kur, pra, një njeri takon armikun e tij
dhe e lë të shkojë në paqe? Zoti të dhëntë të mira për atë që më ke bërë sot.
20Tani e di me siguri që ti do të mbretërosh dhe që mbretëria e Izraelit do të
jetë e qëndrueshme në duart e tua. 21Prandaj betomu në emër të Zotit që nuk
do t’i vrasësh pasardhësit e mi pas meje dhe nuk do ta fshish emrin tim nga
shtëpia e atit tim”. 22Davidi iu betua Saulit. Pastaj Sauli shkoi në shtëpinë e
tij, ndërsa Davidi dhe njerëzit e tij u ngjitën në fortesë.

25
1 Pastaj Samueli vdiq, dhe tërë Izraeli u mblodh dhe e qau, e varrosën në

shtëpinë e tij në Ramah. Atëherë Davidi u ngrit dhe zbriti në shkretëtirën e
Paranit. 2NëMaon jetonte një njeri pronat e të cilit ndodheshin në Karmel;
ky njeri ishte shumë i pasur; kishte tre mijë dele dhe një mijë dhi, dhe
ndodhej nëKarmel për të qethur delet e tij. 3Kynjeri quhejNabal dhe gruaja
e tij Abigail; ajo ishte një grua me gjykim të shëndoshë dhe e hijshme, por
burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij; ai rridhte nga Kalebi.
4 Kur Davidi mësoi në shkretëtirë që Nabali ishte duke qethur delet e tij,
5 dërgoi dhjetë të rinj; Davidi u tha të rinjve: “Ngjituni në Karmel, shkoni
tek Nabali dhe pyeteni nga ana ime në se është mirë, 6 dhe i thoni kështu:
“Shëndet! Paqe ty, paqe shtëpisë sate dhe paqe çdo gjëje që të përket! 7Mësova
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që te ti ndodhen qethësit; kur barinjtë e tu ndodheshin te ne, nuk u kemi
bërë asnjë të keqe, dhe nuk u ka munguar gjë gjatë kohës që kanë qenë në
Karmel. 8 Pyet shërbëtorët e tu dhe do të ta thonë. Paçin hirin tënd këta të
rinj, sepse kemi ardhur në një ditë gëzimi; jepu, të lutem, shërbëtorëve të tu
dhe birit tënd David ç’të kesh mundësi””. 9Kështu të rinjtë e Davidit shkuan
dhe i njoftuan Nabalit tërë këto fjalë në emër të Davidit, pastaj pritën. 10Por
Nabali iu përgjegj shërbëtorëve të Davidit, duke thënë: “Kush ështëDavidi dhe
kush është biri i Isait? Sot ka shumë shërbëtorë që largohen nga zotërinjtë e
tyre. 11Do të marr, pra, bukën time, ujin tim dhe mishin e kafshëve që kam
vrarë për qethësit e mi, për t’ua dhënë njerëzve që unë nuk di se nga vijnë?”.
12Kështu të rinjtë e Daviditmorën përsëri rrugën e tyre, u kthyen dhe shkuan
të njoftojnë tërë këto fjalë. 13 Atëherë Davidi u tha njerëzve të tij: “Secili do
të ngjesh shpatën”. Kështu secili ngjeshi shpatën e tij dhe Davidi ngjeshi
të vetën; rreth katërqind veta shkuan pas Davidit dhe dyqind mbetën me
plaçkat. 14Por një nga shërbëtorët e lajmëroi Abigailin, gruan e Nabalit, duke
thënë: “Ja, Davidi ka dërguar lajmëtarë nga shkretëtira për të përshëndetur
zotin tonë, por ai i ka fyer. 15Mirëpo këta njerëz janë sjellë shumë mirë me
ne, nuk na kanë bërë asnjë të keqe dhe nuk ka munguar asgjë në kohën
që kemi bredhur bashkë me ta nëpër fusha. 16 Ata kanë qenë për ne një
mur mbrojtjeje natën e ditën për gjithë kohën që kemi kullotur bashkë me
ta kopenë tonë. 17Dije dhe shiko atë që duhet të bësh, sepse ka për t’i ngjarë
ndonjë fatkeqësi zotit tonë dhe tërë shtëpisë së tij; ai është një njeri aq i keq,
sa nuk mund t’i flasësh”. 18 Atëherë Abigaili mori me nxitim dyqind bukë,
dy calikë verë, pesë dele të gatuara, pesë masa gruri të pjekur, njëqind vile
rrush të thatë dhe dyqind bukë fiku dhe i ngarkoi mbi gomarë. 19 Pastaj u
tha shërbëtorëve të saj: “Shkoni para meje, unë do t’ju ndjek”. Por nuk i tha
asgjëNabalit, burrit të saj. 20Ndërsaajopozbristehipurmbi gomarnëpërnjë
shteg të fshehur ngamali, Davidi dhe njerëzit e tij zbrisnin në drejtim të saj,
dhe ajo i ndeshi ata. 21Davidi kishte thënë: “Kam ruajtur më kot tërë ato që
ai njeri kishte në shkretëtirë. Nuk i ka dalë mangut kurrë asgjë nga tërë ato
që kishte, por ai ma ktheu të mirën me të keqe. 22 Kështu ua bëftë Perëndia
armiqve të Davidit, madje edhe më keq, në rast se nga të gjitha ato që ai
zotëronkampër të lënë të gjallënjëmashkull të vetëmderinëmëngjes”. 23Kur
Abigaili pa Davidin, zbriti shpejt nga gomari dhe ra përmbysme fytyrën për
tokë përpara Davidit. 24Kështu u shtri në këmbët e tij dhe tha: “O imzot, mbi
mua, vetëm mbi mua bie faji! Por lejo shërbëtoren tënde të të flasë, dhe ti
dëgjo fjalët e saj. 25Të lutem,mos ia vër re atij njeriu të neveritshëm,Nabalit,
sepseai ështëpikërishtashtu si ekaemrin, ai quhetNabaldhekarakterizohet
nga budallallëku; por unë, shërbëtorja jote, nuk i kam parë të rinjtë e dërguar
nga zotëria im. 26 Kështu, pra, imzot, ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron
dhe që shpirti yt jeton, Zoti të ka penguar të derdhësh gjak dhe të vendosësh
drejtësi me duart e tua. Armiqtë e tu dhe ata që duan t’i bëjnë keq zotërisë
sime qofshin si Nabali! 27Dhe tani kjo dhuratë që shërbyesja jote i ka sjellë
zotërisë sime, t’u jepet të rinjve që ndjekin zotërinë tim. 28 Por falja fajin
shërbëtores sate; me siguri Zoti do ta bëjë të qëndrueshme shtëpinë e zotërisë
tim, sepse zotëria im luftonnë betejat e Zotit, dhe gjatë tërë kohës së jetës sate
nuk është gjetur asnjë e keqe te ti. 29Në rast se del dikush që të të persekutojë
dhe të kërkojë jetën tënde, jeta e zotërisë sim do të ruhet në peshtafin e jetës
pranë Zotit, Perëndisë tënd, ndërsa jetën e armiqve të tu Zoti do ta flakë si nga
zgavra e një hobëje. 30Kështu, kur Zoti t’i ketë bërë zotërisë tim të mirat që i
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ka premtuar dhe të të ketë vënë në krye të Izraelit, 31 kjo gjë nuk do të jetë
dhimbje për ty, as edhe një brejtje e ndërgjegjes së zotërisë tim; domethënë
të ketë derdhur gjak pa shkak dhe të ketë marrë hakme vetëgjyqësi. Por kur
Zoti do t’i bëjë tëmira zotërisë tim, kujto shërbëtoren tënde”. 32Atëherë Davidi
i tha Abigailit: “Qoftë i bekuar Zoti, Perëndia i Izraelit, që sot të dërgoi ballë
meje! 33E bekuar qoftë këshilla jote dhe e bekuar qofsh ti qëmë pengove sot
të derdh gjak dhe të vendos drejtësinë me duart e mia! 34 Sepse, sigurisht,
ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, Perëndia i Izraelit, që më ka penguar të
të bëjë të keqen, po të mos ishe nxituar të më dilje përpara, në të gdhirë të
ditës Nabalit nuk do t’i kishte mbetur asnjë njeri i gjallë”. 35 Kështu Davidi
mori nga duart e saj ato që ajo kishte sjellë dhe i tha: “Kthehu në paqe në
shtëpinë tënde; shiko, unë dëgjova zërin tënd dhe pata respekt për personin
tënd”. 36Abigaili ukthyepastaj teNabali; ai kishte shtruarbanketnë shtëpinë
e tij, një banket prej mbreti. Nabali e kishte zemrën të gëzuar, ishte i dehur
xurxull; prandaj ajo nuk i tha asgjë, as pak as shumë, deri sa gdhiu. 37Por të
nesërmen në mëngjes, kur efekti i verës kishte kaluar, gruaja i tregoi Nabalit
këto gjëra; atëherë zemra iu ligështua dhe ai mbeti si një gur. 38Rreth dhjetë
ditë më vonë Zoti e goditi Nabalin dhe ai vdiq. 39Kurmësoi që Nabali kishte
vdekur, Davidi tha: “Qoftë i bekuar Zoti, që më dha hak për fyerjen e rëndë
të Nabalit dhe nuk e lejoi shërbëtorin e tij të kryejë ndonjë të keqe! Zoti bëri
që të bjerë mbi kokën e tij ligësia e Nabalit”. Pastaj Davidi dërgoi një njeri të
flasëme Abigailin, me qëllim që ajo të bëhej bashkëshortja e tij. 40 Shërbëtorët
eDavidit erdhën te Abigaili nëKarmel dhe i folën kështu, duke thënë: “Davidi
na ka dërguar te ti, sepse dëshiron të të marrë për grua”. 41Atëherë ajo u ngrit
në këmbë, ra përmbys me fytyrën për tokë dhe tha: “Ja, t’u bëftë shërbëtorja
jote skllave, që t’u lajë këmbët shërbëtorëve të zotërisë tim”. 42Pastaj Abigaili
u ngrit me nxitim, hipi mbi një gomar dhe, e ndihmuar nga pesë vajza,
ndoqi lajmëtarët e Davidit dhe u bë bashkëshortja e tij. 43Davidi mori edhe
Ahinoamin e Jezreelit, dhe që të dyja u bënë bashkëshorte të tij. 44Por Sauli ia
kishte dhënë vajzën e tijMikal, që ishte gruaja eDavidit, Paltit, birit të Lashit,
që ishte nga Galimi.

26
1 Zifejtë erdhën te Sauli në Gibeah dhe i thanë: “Mos është fshehur Davidi

në kodrën e Hakilahut në kufi me shkretëtirën?”. 2Atëherë Sauli u ngrit dhe
zbriti në drejtim të shkretëtirës së Zifit, duke pasur me vete tre mijë njerëz
të zgjedhur të Izraelit, për të kërkuar Davidin në shkretëtirën e Zifit. 3 Sauli e
ngriti kampin e tij në kodrën eHakilahut, qëndodhet në kufime shkretëtirën
pranë rrugës, ndërsa Davidi gjendej në shkretëtirë. Kur e kuptoi që Sauli
vinte për ta kërkuar në shkretëtirë, 4Davidi dërgoi disa spiunë dhe mësoi që
Sauli kishtearriturme tëvërtetë. 5AtëherëDavidiungrit dhe shkoinëvendin
ku Sauli kishte ngritur kampin. Davidi vrojtoi vendin ku ishin shtrirë Sauli
dhe Abneri, bir i Nerit, komandant i ushtrisë së tij. Sauli ishte shtrirë në
kampin e qerreve dhe njerëzit e tij ishin rreth tij. 6Davidi iu drejtua pastaj
Hiteut Alimelek dhe Abishait, birit të Tserujahut dhe vëlla i Joabit; dhe u tha
atyre: “Kush do të vijë me mua te Sauli në kamp?”. Abidshai u përgjegj: “Do
të vij unë bashkë me ty”. 7 Kështu Davidi dhe Abishai arritën natën te këta
njerëz; dhe ja që Sauli rrinte shtrirë i përgjumur në kampin e qerreve, me
shtizën e tij të ngulur në tokë, nga ana e kokës, kurse Abneri dhe njerëzit e tij
po flinin rreth tij. 8Atëherë Abishai i tha Davidit: “Sot Perëndia të ka dhënë
në dorë armikun tënd; prandaj, të lutem, më lejo ta godas me shtizë dhe ta
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mbërthejnë tokëmenjë të rënë të vetme; nukdo të ketënevojë përnjë goditje
të dytë”. 9Por Davidi i tha Abishait: “Mos e vrit; kush me të vërtetë mund të
ngrejë dorën kundër të vajosurit të Zotit pa u bërë fajtor?”. 10 Pastaj Davidi
shtoi: “Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, vetëm Zoti do ta godasë; o sepse
do t’i vijë dita dhe ka për të vdekur, o sepse do të shkojë të luftojë dhe do të
vritet. 11Zoti të më ruajë që tëmos e shtyj dorën kundër të vajosurit të Zotit!
Tani, të lutemmerre shtizën që është pranë kokës së tij dhe enën e ujit dhe të
ikim”. 12Kështu Davidi mori shtizën dhe kanën e ujit që ishte pranë kokës së
Saulit dhe iku. Asnjeri nuk pa gjë, asnjeri nuk vuri re, asnjeri nuk u zgjua; të
gjithë flinin, sepse një gjumë i thellë i dërguar nga Zoti i kishte zënë. 13Pastaj
Davidi kaloi në krahun e kundërt dhe u ndal larg, në majën e malit; kishte
një lartësi të madhe midis tyre. 14 Atëherë Davidi u thirri njerëzve të Saulit
dhe të Abnerit, birit të Nerit, dhe u tha: “Abner, nuk po përgjigjesh?”. Abneri
u përgjegj dhe tha: “Kush je ti që po i bërtet mbretit?”. 15Davidi i tha kështu
Abnerit: “A nuk je një njeri trim? Dhe kush është barazme ty në Izrael? Pse,
pra, nuk e ruajte mirë mbretin, zotërinë tënde? Njëri nga populli erdhi në
fakt për të vrarë mbretin, zotërinë tënde. 16Ajo që ke bërë nuk është aspak e
mirë. Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, ju meritoni vdekjen, sepse nuk e
keni ruajtur mirë zotërinë tuaj, të vajosurin e Zotit! Dhe tani shiko ku është
shtiza e mbretit dhe kana e ujit që ishte pranë kokës së tij!”. 17 Sauli njohu
zërin e Davidit dhe tha: “A është zëri yt, o biri im David?”. Davidi u përgjegj:
“Éshtë zëri im, ombret, o imzot!”. 18Pastaj shtoi: “Pse zotëria im epersekuton
shërbëtorin e tij? Ç’kam bërë? Çfarë të keqe kam kryer? 19 Prandaj tani, të
lutem, dëgjo, o mbret, o imzot, fjalët e shërbëtorit tënd. Në rast se Zoti të nxit
kundërmeje, ai le të pranojë një blatim! Por në rast se janë njerëz, qofshin
të mallkuar përpara Zotit, sepse sot më kanë përzënë që të më pengonin të
merrja pjesën në trashëgiminë e Zotit, duke më thënë: “Shko t’u shërbesh
perëndive të tjera”. 20 Tani, pra, gjaku im mos rëntë në tokë larg pranisë të
Zotit! Sepse mbreti i Izraelit doli për të kërkuar një plesht, ashtu si gjuajnë
një thëllëzë nëpër male”. 21 Atëherë Sauli tha: “Kam mëkatuar; ktheu, biri
im David, sepse nuk do të bëjmë asnjë të keqe, sot jeta ime ishte e çmuar në
sytë e tua; ja, kam vepruar si një budalla dhe kam gabuar rëndë”. 22Davidi
u përgjegj: “Ja, shtiza e mbretit; le të vijë këtu një nga të rinjtë e ta marrë.
23 Zoti do t’i japë secilit simbas drejtësisë dhe besnikërisë së tij; sot në fakt
Zoti të kishte dhënë në duart e mia, por unë nuk desha të shtrija dorën time
kundër të vajosurit të Zotit. 24Ashtu si sot jeta jote ka qenë e çmuar në sytë e
mi, kështu ka për të qenë e çmuar jeta ime në sytë e Zotit; dhe ai të më largojë
çdo fatkeqësi”. 25Atëherë Sauli i tha Davidit: “Qofsh i bekuar, biri im David.
Ti do të bësh vepra të mëdha dhe ke për të dalë me siguri fitimtar”. Kështu
Davidi vazhdoi rrugën e tij dhe Sauli u kthye në shtëpinë e vet.

27
1 Davidi tha në zemër të tij: “Një ditë ose një tjetër unë do të vritem nga

dora e Saulit; prandaj nuk ka asgjë më të mirë për mua se sa të shpëtoj
kokën në vendin e Filistejve; kështu Sauli do të heqë 2Prandaj Davidi u ngrit
dhe shkoi, bashkë me gjashtëqind njerëzit që kishte me vete, te Akishi, bir i
Maokut, mbret i Gathit. 3Kështru Davidi qëndroime Akishin në Gath, ai vetë
dhe njerëzit e tij, secili me familjen e vet; Davidi me dy bashkëshortet e tij:
JezreelitjaAhinoamadheKarmelitjaAbigail, qëkishteqenëgruajaeNabalit.
4Pastaj i njoftuanSaulit qëDavidi kishte ikurnëGath, dheai nukekërkoimë.
5Davidi i tha Akishit: “Në rast se gëzoj hirin tënd, të më jepet një vend në një
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qytet të fushës ku unë të mund të banoj. Pse duhet që shërbëtori yt të banojë
me tynëqytetinmbretëror?”. 6KështuatëditëAkishi i dhaTsiklagun; përkëtë
arësye Tsiklagu u ka përkiturmbretërve të Judës deri ditën e sotme. 7Davidi
qëndroi në vendin e Filistejve një vit e katër muaj. 8 Davidi dhe njerëzit e
tij niseshin dhe bënin plaçkitje në vendin e Geshuritëve, të Girzitëve dhe të
Amalekitëve; këto popullata banonin prej kohëve të vjetra në këtë vend duke
u shtrirë nga Shuri deri në vendin e Egjiptit. 9 Davidi e shkretonte vendin
dhe nuk linte gjallë as burra as gra; pastaj merrte dele, lopë, gomarë, deve
dhe rroba, dhe kthehej dhe shkonte tek Akishi. 10Kur Akishi e pyeste: “Ku
keni plaçkitur sot?”, Davidi i përgjigjej: “Kundër jugut të Judës, kundër jugut
të Kenejve”. 11 Davidi nuk linte gjallë as burra as gra, sepse mund të çonin
lajme, dhe thoshte: “Mund të japim njoftime mbi ne dhe të thonë: “Kështu
ka bërë Davidi””. Kështu veproi ai gjatë gjithë kohës që qëndroi në vendin e
Filistejve. 12KështuAkishi ibesonteDaviditdhe thoshte: “Aiubë iurrejtshëm
nga populli i Izraelit dhe kështu do të jetë gjithmonë shërbëtori im”.

28
1AtoditëFilistejtëmblodhënushtrinëe tyrepër të luftuar Izraelin. Atëherë

Akishi i tha Davidit: “Dijemirë që duhet të dalësh të luftosh bashkëmemua,
ti dhe njerëzit e tu”. 2Davidi iu përgjegj Akishit: “Ti me siguri ke për të parë
atë që do të bëjë shërbëtori yt”. Atëherë Akishi i tha Davidit: “Mirë, pra, unë
do të të bëhem roje personale për gjithnjë”. 3 Samueli kishte vdekur dhe
gjithë Izraeli e kishte qarë, e kishin varrosur në Ramah, në qytetin e tij. Dhe
Sauli kishte përzënë nga vendi mediumet dhe shortarët. 4 Kështu Filistejtë
u mblodhën dhe erdhën të fushojnë në Shunem, ndërsa Sauli mblodhi tërë
Izraelin dhe fushoi në Gilboa. 5Kur Sauli pa ushtrinë e Filistejve pati frikë
dhe zemra e tij u drodh fortë. 6 Kështu Sauli i kërkoi këshillë Zotit dhe Zoti
nuk iu përgjegj as me anë të ëndrrave, as nëpërmjet Urimit dhe as me anë të
profetëve. 7 Atëherë Sauli u tha shërbëtorëve të tij: “Më gjeni një grua që të
jetë mediume, me qëllim që unë të mund të shkoj tek ajo për t’u këshilluar”.
Shërbëtorët e tij i thanë: “Ja, në En-Dor ka një grua që është mediume”.
8 Kështu Sauli u vesh ndryshe për të mos u njohur dhe u nis me dy burra.
Arritën tek ajo grua natën dhe Sauli i tha: “Bëjnjë shortari përmua, të lutem,
me një seancë spiritizmi dhe më thirr atë që do të të them”. 9 Gruaja iu
përgjegj: “Ja, ti e di ç’ka bërë Sauli; ai i ka shfarosur nga vendi mediumet
dhe shortarët. Pse i ngre një grackë jetës sime, për të shkaktuar vdekjen
time?”. 10Atëherë Sauli iu betua në emër të Zotit, duke thënë: “Ashtu siç është
evërtetëqëZoti rron, asnjëndëshkimnukdo tëkeshpërkëtë!”. 11Gruaja i tha:
“Cilin duhet të të nxjerr?”. Ai i tha: “Mënxirr Samuelin”. 12Kur pa Samuelin,
gruaja bërtitime zë të lartë; dhe gruaja i tha Saulit: “Psemëmashtrove? Ti je
Sauli!”. 13Mbreti iu përgjegj: “Mos ki frikë; çfarë shikon?”. Gruaja i tha Saulit:
“Shoh një qenie mbinjerëzore që ngrihet nga toka”. 14 Ai e pyeti: “Ç’formë
ka?”. Ajo u përgjegj: “Éshtë një plak që po ngjitet dhe ështëmbështjellëme një
mantel”. Atëherë Sauli kuptoi se ishte Samueli, u përul me fytyrën për tokë
dhe ra përmbys. 15 Samueli i tha Saulit: “Pse më shqetësove duke bërë që të
dal?”. Sauli iu përgjegj: “Ndodhem në një ankth të madh, sepse Filistejtë më
luftojnë dhe Perëndia është larguar nga unë, dhe nukmë përgjigjet 16Samueli
i tha: “Pse këshilloheshmemua, në qoftë se Zoti është larguar nga ti dhe është
bërë armiku yt? 17 Zoti veproi ashtu siç kishte thënë nëpërmjet meje. Zoti e
shkëputimbretërinëngaduart e tuadhe iadhanjë tjetri, Davidit, 18sepsenuk
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iu binde zërit të Zotit dhe nuk zbatove në jetë zemërimin e thellë të tij kundër
Amalekut; për këtë arsye Zoti të bëri sot këtë gjë. 19 Zoti do ta japë edhe
Izraelin bashkë me ty në duart e Filistejve; nesër ti dhe bijtë e tu do të jeni
me mua. Zoti do të japë gjithashtu ushtrinë e Izraelit në duart e Filistejve.
20Atëherë Sauli ramenjëherë për së gjati për tokë, sepse ishte trembur shumë
nga fjalët e Samuelit; ai kishte qenë edhe më parë pa fuqi, sepse nuk kishte
ngrënë tërë atë ditë dhe tërë atë natë. 21 Gruaja iu afrua Saulit dhe duke e
parë të tmerruar fare, i tha: “Ja, shërbëtorja jote iu bind zërit tënd; unë vura
në rrezik jetën time për t’iu bindur fjalëve që më the. 22 Prandaj dëgjo edhe
ti zërin e shërbëtores sate dhe lermë të vë para teje një copë buke; ha, sepse
kështu do të marrësh fuqi për ta rifilluar rrugën”. 23 Por ai refuzoi dhe tha:
“Nuk do të ha”. Por shërbëtorët e tij bashkë me gruan ngulën këmbë dhe ai
i dëgjoi; kështu u ngrit nga toka dhe u ul në shtrat. 24Gruaja kishte në shtëpi
njëviç tëmajmë; e theri shpejt e shpejt, pastajmorimiellin, gatoibrumindhe
përgatiti disa bukë pa maja. 25 I vuri këto ushqime Saulit dhe shërbëtorëve të
tij, dhe ata i hëngrën; pastaj u ngritën dhe u nisën po atë natë.

29
1 Filistejtë i mblodhën tërë forcat e tyre në Afek, ndërsa Izralitët e ngritën

kampin e tyre pranë burimit të Jezreelit. 2 Princat e Filistejve ecnin me
qindëshet dhe mijëshet e tyre, ndërsa Davidi dhe njerëzit e tij ecnin në
praparojë me Akishin. 3 Atëherë krerët e Filistejve thanë: “Çfarë po bëjnë
kështu këtaHebrenj?”. Akishi iu përgjegj krerëve të Filistejve: “Anuk është ky
Davidi, shërbëtori i Saulit, i mbretit të Izraelit, që ka qenëmemua këto ditë o
këto vite? Tek ai nuk kamgjetur asnjë tëmetë tëmadhenga dita e dezertimit
të tij e deri më sot!”. 4 Por krerët e Filistejve u zemëruan me të dhe i thanë:
“Ktheje prapa atë njeri me qëllim që të kthehet në vendin që i ke caktuar. Të
mosvijë të luftojëmeneqë tëmosnabëhetarmikuynëgjatëbetejës. Simund
ta rifitojë ai favorin e zotërisë së tij, veçseme kokën e këtyre njerëzve? 5Nuk
është ky Davidi për të cilin këndonin në kor në vallet, duke thënë: “Sauli ka
vrarëmijëshen e tij dhe Davidi dhjetëmijëshen e tij?””. 6Atëherë Akishi thirri
Davidin dhe i tha: “Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, ti je një njeri i drejtë
dhe shohme kënaqësi ecejakun tëndmemuanë ushtri, sepse nuk kamgjetur
asgjë të keqe që 7 Prandaj kthehu prapa dhe shko në paqe, mos bëj asgjë që
nuk u pëlqen princave të Filistejve. 8 Davidi i tha Akishit: “Çfarë kam bërë
dhe çfarë ke gjetur te shërbëtori yt prej ditës që erdha me ty e deri më sot, që
të më pengojnë të luftoj kundër armiqve të mbretit, zotërisë tim?”. 9Akishi
iu përgjegj Davidit, duke thënë: “E kupton që për sytë e mi ti je i këndshëm
si një engjëll i Perëndisë; por princat e Filistejve kanë thënë: “Ai nuk duhet të
marrë pjesëmenenë betejë!”. 10aaa see Prandaj çohuherëtnesërnëmëngjes
bashkë me shërbëtorët e zotërisë tënd që kanë ardhur bashkë me ty; çohuni
nëmëngjes herët dhe nisuni në të gdhirë”. 11KështuDavidi dhe njerëzit e tij u
ngritënherëtnëmëngjespër t’unisurdhepër t’ukthyernëvendineFilistejve.
Filistejtë përkundrazi shkuan në Jezreel.

30
1 Kur Davidi dhe njerëzt e tij arritën në Tsiklag ditën e tretë, Amalekitët

kishinkryernjëplaçkitjenëNegevdhenëTsiklag; kishinpushtuarTsiklagun
dhe ikishinvënëzjarrin; 2kishinzënë robërgratëdhe tërëataqëndodheshin
aty, të vegjël a të rritur; nuk kishin vrarë asnjeri, por i kishin marrë me
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vete dhe kishin shkuar. 3 Kur Davidi dhe njerëzit e tij arritën në qytet,
ja, qyteti ishte shkatërruar nga zjarri, dhe gratë, bijtë dhe bijat e tyre i
kishin marrë me vete si robër. 4 Atëherë Davidi dhe tërë ata që ishin me të
ngritën zërin dhe qanë, deri sa nuk patën forcë të qajnë. 5Dy bashkëshortet
e Davidit, Jezreelitja Ahinoama dhe Karmelitja Abigail, e cila kishte qënë
bashkëshorte e Nabalit, figuronin gjithashtu midis robërve. 6 Davidi ishte
shqetësuar shumë se njerëzitflisnin për ta vrarë atëme gurë, sepse të gjithë e
kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijve dhe të bijave të tyre; porDavidi
u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. 7 Pastaj Davidi i tha priftit Abiathar, birit
të Ahimelekut: “Të lutem, më sill efodin”. Abiathari i solli efodin Davidit.
8KështuDavidi ukëshilluameZotindheepyeti: “Aduhet tandjekkëtëbandë?
Do ta arrij?”. Zoti iu përgjegj: “Ndiqe, sepse do ta arrish me siguri dhe do të
rimarrësh pa tjetër çdo gjë”. 9Kështu Davidi u nis me gjashtëqind njerëzit që
kishte me vete dhe arriti në përruan Besor, ku u ndalën ata që kishinmbetur
prapa; 10 por Davidi vazhdoi ndjekjen me katërqind njerëz, kurse dyqind
mbetën prapa, sepse ishin tepër të lodhur për të kapërcyer përruan e Besorit.
11Gjetënnë fushënjë Egjiptas dhe ia çuanDavidit. I dhanëbukëpër të ngrënë
dheujë për të pirë; 12 i dhanë gjithashtunjë copëbukëfikudhedyvile rrushi.
Pasi hëngri, ai e mblodhi veten, sepse nuk kishte ngrënë bukë as nuk kishte
pirë ujë tri ditë e tri netëme radhë. 13Davidi e pyeti: “Ti kujt i përket dhe nga
vjen?”. Ai u përgjegj: “Jam një egjiptas i ri, shërbëtor i një Amalekiti; pronari
immë braktisi, sepse tri ditë më parë u sëmura. 14Kemi bërë një plaçkitje në
jug të Kerethejve, në territorin e Judës dhe në jug të Tsalebit, dhe i kemi vënë
zjarrin Tsiklagut”. 15 Davidi i tha: “A mund të më çosh poshtë ku ndodhet
kjo bandë?”. Ai u përgjegj: “Betomu në emër të Perëndisë që nuk do të më
vrasësh dhe nuk do të më dorëzosh në duart e pronarit tim, dhe unë do të
çoj poshtë, aty ku gjendet kjo bandë”. 16Dhe e çoi poshtë; dhe ja Amalekitët
ishin shpërndarë në të gjithë vendin; hanin, pinin dhe bënin festë për plaçkën
emadheqëkishin sjellëngavendi i Filistejvedhengavendiu Judës. 17Davidi
i sulmoi nga muzgu deri në mbrëmjen e ditës tjetër; asnjeri prej tyre nuk
shpëtoi,përveçkatërqind të rinjveqëuhipëndevevedhe iambathën. 18Kështu
Davidi rimori të gjitha ato që Amalekitët kishin marrë me vete; Davidi gjeti
edhe dy gratë e tij. 19Kështu ata nuk humbën asgjë, as të vegjëlit as të rriturit,
as bijtë as bijat, as plaçkat dhe as ndonjë gjë tjetër që u kishin marrë. Davidi
i rimori të gjitha. 20 Kështu Davidi shtiu në dorë kopetë e bagëtisë së imët
dhe tufat e bagëtisë së trashë; dhe ata që ecnin para bagëtive thonin: “Kjo
është plaçka e Davidit!”. 21 Pastaj Davidi arriti te dyqind njerëzit që kishin
qenë tepër të lodhur për të shkuar pas Davidit që ai i kishte lënë në përruan e
Besorit. Këta i dolën para Davidit dhe njerëzve që ishin me të. Kështu Davidi
iu afrua atyre dhe i përshëndeti. 22Atëherë tërë njerëzit e këqij dhe të poshtër
qëkishin shkuarmeDavdinfilluan të thonë: “Meqenësekëtanukerdhënme
ne; nukdo t’u japimasgjëngaplaçkaqëkemi shtënënëdorë,përveçgravedhe
fëmijve të secilit; t’imarrindhe të ikin!”. 23PorDavidi tha: “Mosusillnikështu,
o vëllezërit emi, me atë që Zoti na ka dhënë duke nambrojtur dhe duke vënë
nëduart tonabandënqëkishte ardhurkundërnesh. 24Pokushdo t’ju dëgjojë
në këtë propozim? E njëjtë ka për të qenë pjesa e atij që shkon për të luftuar
dhe e atij që rri pranëplaçkave; do t’i ndajmëpjesëtbashkë”. 25Qyshprej asaj
dite u veprua kështu; Davidi e bëri atë statut dhe normë për Izraelin deri në
ditën e sotme. 26Kur Davidi u kthye në Tsiklag, një pjesë të plaçkës ua dërgoi
pleqve të Judës, miq të tij, duke thënë: “Ja një dhuratë e ardhur nga plaçka
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që u morëm armiqve të Zotit”. 27 U dërgoi atyre të Bethelit, të Ramothit të
Negevit dhe atyre të Jatirit, 28 atyre të Areorit, atyre të Sifmothit, atyre të
Eshtemoas, 29 atyre të Rakalit, atyre të qyteteve të Jerameelitëve dhe atyre
të qyteteve të Kenejve, 30 atyre të Hormahut, atyre të Kor-Ashanit, atyre të
Athakut, 31atyre tëHebronit dhe atyre të të gjithë vendeve nga kishte kaluar
Davidi me njerëzit e tij.

31
1Filistejtë u ndeshënme Izraelin dhe Izraelitëtuambathënpara Filistejve,

dhe ranë të vrarënëmalinGilboa. 2Filistejtë ndoqënme furi Saulindhebijtë
e tij; kështuFilistejtë vranë Jonathanin, AbinadabindheMalkishuahun, bij të
Saulit. 3Beteja u ashpërsua kundër Saulit; harkëtarët e arritëndhe ai u plagos
rëndë prej tyre. 4 Sauli i tha shërbëtorëve të tij: “Nxirre shpatën tënde dhe
më shpo me të; të mos vinë këta të parrethprerë të më shpojnë dhe të tallen
me mua”. Por shqyrtari i tij nuk deshi ta kryejë këtë veprim, sepse e kishte
zënë një frikë e madhe. Atëherë Sauli mori shpatën dhe u hodhmbi të. 5Kur
shqyrtari pa se Sauli kishte vdekur, edhe ai u hosh mbi shpatën e vet dhe
vdiq me të. 6Kështu po atë ditë vdiqën bashkë Sauli, tre bijtë e tij, shqyrtari
dhe tërë njerëzit e tij. 7 Kur Izraelitët që ndodheshin matanë luginës dhe
matanë Jordanitpanëqënjerëzite Izraelituakishinmbathurmevrapdheqë
Sauli dhe bijtë e tij kishin vdekur, braktisën qytetet dhe uambathën. Atëherë
erdhën Filistejtë dhe u vendosën aty. 8 Të nesërmen Filistejtë erdhën për të
zhveshur të vrarëtdhegjetën Saulindhe trebijtë e tij të rënënëmalinGilboa.
9 I prenë kokën Saulit, e zhveshënnga armatimi i tij dhe dërguan lajmëtarë në
tërë vendin e Filistejve për ta çuar lajmin në tempullin e idhujve të tyre dhe
popullit. 10E vendosën pastaj armaturën e tij në tempullin e Ashtarothit dhe
e varën kufomën e tij në muret e Beth-Shanit. 11 Por kur banorët e Jabeshit
të Galaaditmësuan atë që Filistejtë i kishin bërë Saulit, 12 tërë njerëzit trima u
ngritën, ecën tërë natën dhe hoqënngamuret e Beth-Shanit kufomën e Saulit
dhe kufomat e bijve të tij; pastaj u kthyen në Jabesh dhe këtu i dogjën ato.
13 Pastaj muarrën kockat e tyre, i varrosën poshtë marinës në Jabesh dhe
agjëruan shtatë ditë me radhë.
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2 i Samuelit

1 Pas vdekjes së Saulit, Davidi u kthye nga masakra e Amalekitëve dhe u
ndal dy ditë në Tsiklag. 2 Ditën e tretë arriti në kampin e Saulit një burrë
me rroba të grisura dhe me kokënme dhe. Sa arriti pranë Davidit, ai ra për
tokë dhe u përkul. 3 Davidi e pyeti: “Nga vjen?”. Ai iu përgjigj: “Kam ikur
nga kampi i Izraelit”. 4 Davidi i tha: “Si u bë? Të lutem, më trego”. Ai iu
përgjigj: “Populli iku nga fusha e betejës dhe shumë njerëz ranë dhe vdiqën;
edhe Sauli dhe biri i tij Jonatan kanë vdekur”. 5AtëherëDavidi e pyeti të riun
që i tregonte ngjarjen: “Si e di ti që Sauli dhe biri i tij Jonatani kanë vdekur?”.
6 I riu që i tregonte ngjarjen tha: “Ndodhesha rastësisht në malin Gilboa,
kur pashë Saulin të mbështetur në shtizën e tij, ndërsa qerret dhe kalorësit
e ndiqnin nga afër. 7 Ai u kthye, më pa dhe më thirri. Unë iu përgjigja: “Ja
ku jam”. 8 Ai më pyeti: “Kush je ti?”. Unë iu përgjigja: “Jam një Amalekit”.
9 Atëherë ai më tha: “Afrohu tek unë dhe më vrit, sepse një ankth i madh
më ka pushtuar, por jeta është e tëra akoma tek unë”. 10 Kështu iu afrova
atij dhe e vrava, sepse e kuptoja që ai nuk do të mund të jetonte mbas rënies
së tij. Pastaj mora diademën që kishte mbi kokë dhe byzylykun që mbante
në krah, dhe i solla këtu te zotëria im”. 11Atëherë Davidi kapi rrobat e veta
dhe i grisi; po kështu vepruan tërë njerëzit që ishin me të. 12Kështumbajtën
zi, qanë dhe agjeruan deri në mbrëmje për Saulin, për Jonatanin, birin e tij,
për popullin e Zotit dhe për shtëpinë e Izraelit, sepse kishin rënë nga shpata.
13Pastaj Davidi e pyeti të riun që i kishte treguar ngjarjen: “Nga ç’vend je?”.
Ai u përgjigj: “Jam biri i një të huaji, i një Amalekiti”. 14Atëherë Davidi i tha:
“Si nuk pate frikë të shtrish dorën për të vrarë të vajosurin e Zotit 15 Pastaj
thirri një nga njerëzit e tij dhe i tha: “Afrohu dhe hidhu mbi të!”. Ai e goditi
dhe Amalekiti vdiq. 16Pas kësaj Davidi tha: “Gjaku yt rëntë mbi kokën tënde,
sepse me gojën tënde ke dëshmuar kundër vetes sate, duke thënë: “Unë kam
vrarë të vajosurin e Zotit””. 17Atëherë Davidi ia mori këtij vajtimi për Saulin
dhe Jonatanin, birin e tij, 18 dhe urdhëroi t’u mësonin bijve të Judës këngën
e harkut. Ja, ajo gjendet e shkruar në librin e të Drejtit. 19 “Madhështia e
Izraelit qëndron e vrarë në lartësitë e tua! Si është e mundur që ranë trimat?
20Mos ia njoftoni Gathit, mos e bëni të ditur nëpër rrugët e Ashkalonit, që të
mos gëzohenbijat e Filistejve, që tëmos ngazëllohenbijat e të parrethprerëve.
21Omale të Gilboas, mos rëntëmë as vesa as shiumbi ju, mos pastë as fusha
ofertash; sepse aty u hodh mburoja e trimave, mburoja e Saulit, sikur ky të
mos ishte i vajosur. 22 Nga gjaku i të vrarëve, nga dhjami i trimave, harku
i Jonatanit nuk u tërhoq kurrë dhe shpata e Saulit nuk u vërtit kurrë bosh.
23 Sauli dhe Jonatani; aq të dashur dhe të përzemërt në jetë, nuk u ndanë në
vdekjen e tyre. Ishinmë të shpejtë se shqiponjat,më të fortë se luanët. 24Bija
të Izraelit, vajtoni Saulin që ju vishte në luks me rroba flakë të kuqe, që i
zbukuronte me ar veshjet tuaja. 25 Vallë, si ranë trimat në mes të betejës,
si u vra Jonathani në lartësitë e tua? 26 Unë jam në ankth për ty, o vëllai
im Jonatan; ti ishe shumë i dashur për mua, dashuria jote për mua ishte
më e mrekullueshme se dashuria e grave. 27 Vallë, si ranë trimat dhe si u
shkatërruan armët e luftës?”.
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2
1Mbas kësaj, Davidi u këshilluame Zotin, duke thënë: “A duhet të shkoj në

ndonjë nga qytetet e Judës?”. Zoti iu përgjigj: “Shko”. Davidi e pyeti: “Ku të
shkoj?”. Zoti u përgjigj: “Në Hebron”. 2Kështu Davidi shkoi atje me dy gratë
e tij, Jezreeliten Ahinoam dhe Karmelitën Abigail, që kishte qenë gruaja e
Nabalit. 3Davidi çoi edhenjerëzitqë ishinme të, secilime familjen e tij, dheu
vendosënnëqytetet eHebronit. 4Pastaj erdhënnjerëzit e Judësdhe evajosën
Davidin mbret të shtëpisë së Judës. Pas kësaj i thanë Davidit se qenë njerëzit
e Jabeshit të Galaadit ata që kishin varrosur Saulin. 5Atëherë Davidi u dërgoi
lajmëtarë njerëzve të Jabeshit të Galaadit për t’u thënë: “Qofshi të bekuar nga
Zoti përmirësinë që treguat ndaj Saulit, zotërisë suaj, duke e varrosur! 6Tani
Zoti tregoftë mirësi dhe besnikëri ndaj jush. Edhe unë do t’ju bëj të mirë,
sepse keni bërë një gjë të tillë. 7 Prandaj le të marrin forcë duart tuaja dhe
qofshi trima, sepse Sauli, zotëria juaj, vdiq, por shtëpia e Judësmë ka vajosur
mbret të saj”. 8Ndërkohë Abneri, bir i Nerit, komandant i ushtrisë së Saulit,
mori Ish-Boshethin, birin e Saulit, dhe e çoi nëMahanaim; 9dhe e bërimbret
të Galaadit, të Ashuritëve, të Jezreelit, të Efraimit, të Beniaminit dhe të tërë
Izraelit. 10 Ish-Boshethi, bir i Saulit, ishte dyzet vjeç kur filloi të mbretërojë
mbi Izraeldhembretërimi i tij vazhdoidyvjet. Por shtëpiae Judës shkontepas
Davidit. 11 Koha që Davidi mbretëroi në Hebron mbi shtëpinë e Judës ishte
shtatë vjet e gjashtë muaj. 12Ndërkaq Abneri, bir i Nerit, dhe shërbëtorët e
Ish-Boshethit, birit të Saulit, lëvizën nga Mahanaim në drejtim të Gabaonit.
13Edhe Joabi, biri i Tserujahut dhe shërbëtorët e Davidit lëvizën dhe i takuan
pranë hauzit të Gabaonit. Kështu u ndalën njera palë nga njera anë e hauzit
dhe tjetra nga ana tjetër. 14Atëherë Abneri i tha Joabit: “Le të çohen të rinjtë
dhe të dalin para nesh”. Joabi u përgjigj: “Po, le të çohen”. 15Kështu u ngritën
dhe dolën përpara në numër të barabartë: dymbëdhjetë për Beniaminin dhe
për Ish-Boshethin, birin e Saulit, dhe dymbëdhjetë nga shërbëtorët e Davidit.
16Secili kapi kundërshtarin e tij nga koka dhe i futi shpatënnë ije; kështu ranë
të gjithë bashkë. Ky vend u quajt për këtë arësye fusha e njerëzve të fortë;
gjendet në Gabaon. 17Po atë ditë u zhvillua një betejë shumë e ashpër në të
cilën Abneri me njerëzit e Izraelit u mund nga shërbëtorët e Davidit. 18Dhe
aty ishin tre djemtë e Tserujahut: Joabi, Abishai dhe Asaheli; dhe Asaheli
ishte i shpejtë si një gazelë fushe. 19 Asaheli filloi të ndiqte Abnderin pa u
kthyer as djathtas, as majtas pas Abnerit. 20 Pastaj Abneri u kthye prapa
dhe tha: “Je ti, Asahel?”. Ai u përgjigj: “Jam unë”. 21 Abneri i tha: “Kthehu
djathtas ose majtas, kap një nga të rinjtë dhe merrja armët!”. Por Asaheli
nuk deshi të hiqte dorë nga ndjekja e tij. 22Abneri i tha përsëriAsahelit: “Hiq
dorëngandjekja. Psemëdetyron të të shtrij për tokë? Si do tëmund ta shikoj
atëherë në fytyrë vëllanë tënd Joab?”. 23 Por ai nuk pranoi të ndërrojë rrugë;
prandaj Abnerime pjesën e prasme të shtizës e goditi në pjesën e poshtme të
barkut dhe shtiza i doli nga pas; ai ra për tokë dhe vdiq në vend; dhe tërë ata
që kalonin nga vendi ku Asaheli kishte rënë dhe kishte vdekur ndaleshin.
24 Por Joabi dhe Abishai e ndoqën Abnerin; kur perëndoi dielli ata arritën
në qafën e Amahut, që ndodhet përballë Giahut, në rrugën e shkretëtirës së
Gabaonit. 25 Bijtë e Beniamnit u mblodhën pas duke formuar një grup të
vetëm dhe u ndalën nëmajë të një kodre. 26Atëherë Abneri thirri Joabin dhe
tha: “Shpata, vallë duhet të gllabërojë gjithnjë? Nuk e di ti që në fund do të
ketëhidhërim? Vallë,kurdo taurdhëroshpopullin tëmosndjekëmëvëllezërit



2 i Samuelit 2:27 310 2 i Samuelit 3:21

e tij?”. 27 Joabi upërgjigj: “Ashtu siç është e vërtetë qëPerëndia jeton, po tëmos
kishe folur ti, populli nuk do të kishte hequr dorë nga ndjekja e vëllezërve të
tij deri nëmëngjes”. 28Atëherë Joabi i ra borisë dhe tërë populli u ndal, nuk e
ndoqi më Izraelin dhe hoqi dorë nga luftimi. 29Abneri dhe njerëzit e tij ecën
gjithë atë natë nëpër Abrahun, kapërcyen Jordanin, kaluan tërë Bithronin
dhe arritënnëMahanaim. 30Edhe Joabi u kthyengandjekja e shërbëtorëve të
Abnerit dhemblodhi tërë popullin; Davidit i mungonin nëntëmbëdhjetë veta
dhe Asaheli. 31Por shërbëtorët e Davidit kishin vrarë treqind e gjashtëdhjetë
veta të Beniaminit dhe Abnerit. 32 Pastaj çuan Asahelin dhe e varrosën në
varrin e atit të tij, që ndodhet në Betlem. Pas kësaj Joabi dhe njerëzit e tij ecën
tërë natën dhe arritën në Hebron në të gdhirë.

3
1 Lufta midis shtëpisë së Saulit dhe shtëpisë së Davidit qe e gjatë. Davidi

bëhejgjithnjëmë i fortë,ndërsa shtëpiaeSaulitdobësohejgjithnjëemëshumë.
2 Në Hebron Davidit i lindën disa djem. I parëlinduri i tij qe Amnoni, që ia
lindi JezreelitjaAhinoam; 3 i dyti qeKileabi, ia lindiKarmelitjaAbigail, dikur
bashkëshorte e Nabalit; i treti qe Absalomi, bir i Maakahut, e bija e Talmait,
mbret i Geshurit; 4 i katërti qeAdonijahu, bir i Hagithit; i pesti qe Shefatiahu,
bir i Abitalit, 5dhe i gjashti qe Ithreami, bir i Eglahit, bashkëshorte e Davidit.
Këta fëmijë i lindënDavidit nëHebron. 6Gjatë luftësmidis shtëpisë së Davidit
dhe shtëpisë së Saulit, Abneri qëndroi i lidhur fort me shtëpinë e Saulit.
7 Sauli kishte pasur një konkubinë të quajtur Ritspah, bijë e Ajahut; dhe Ish-
Boshethi i tha Abnerit: “Pse ke hyrë te konkubina e atit tim?”. 8 Abneri u
zemërua shumë nga fjalët e Ish-Boshethit dhe iu përgjigj: “Mos vallë jam një
kokëqeni i Judës? Derimë sot jam treguarbesnik i shtëpisë së Saulit, atit tënd,
i vëllezërvedhe imiqve të saj dhenuk të kamdorëzuarnëduart eDavidit, dhe
pikërisht sot ti më qorton për fajin që kam kryer me këtë grua! 9 Perëndia
t’i bëjë Abnerit këtë dhe më keq në rast se nuk i bëj Davidit atë që Zoti i
është betuar: 10 ta kalojmbretërinë nga shtëpia e Saulit dhe të vendosë fronin
e Davidit mbi Izrael dhe mbi Judën, nga Dani deri në Beer-Sheba”. 11 Ish-
Boshethi nuk iu përgjigj dot as edhe me një fjalë të vetme Abnerit, sepse ia
kishte frikën. 12Atëherë Abneri i dërgoi në emër të tij lajmëtarë Davidit për t’i
thënë: “Kujt i përket vendi? Bëj aleancëmemuadhe dora ime do të jetëme ty
për të ta sjellë tërë Izraelin”. 13Davidi iu përgjigj: “Kamdiçka për të të kërkuar:
Unë do të bëj aleancë me ty, por ti nuk do të ma shohësh fytyrën po nuk më
solle më parë Mikalin, bijën e Saulit, kur të vish të më shikosh”. 14 Kështu
Davidi i dërgoi lajmëtarë Ish-Boshethit, birit të Saulit, për t’i thënë: “Ma kthe
bashkëshorten timeMikal,me të cilënu fejovapërnjëqind lafsha tëFilistejve”.
15 Ish-Boshethi dërgoi ta marrin te burri i saj Paltiel, bir i Laishit. 16 Burri i
saj shkoi me të dhe e ndoqi duke qarë deri në Bahurim. Pastaj Abneri i tha:
“Shko, kthehuprapa!”. Dheai ukthye. 17PastajAbneri udrejtoi fjalënpleqve
të Izraelit, duke thënë: “Prej shumë kohe kërkoni Davidin si mbretin tuaj.
18 Tani erdhi koha të veprojmë, sepse Zoti ka folur për Davidin, duke thënë:
“Me anë të Davidit, shërbëtorit tim, unë do të shpëtoj popullin tim të Izraelit
nga duart e Filistejve dhe nga tërë armiqtë e tij”. 19Abneri foli edhe me ata
të Beniaminit. Pastaj Abneri shkoi te Davidi në Hebron për t’i njoftuar tërë
ato që iu dukën të mira Izraelit dhe gjithë shtëpisë së Beniaminit. 20 Kështu
Abneri arriti te Davidi në Hebron me njëzet njerëz, dhe Davidi shtroi një
banket për Abnerin dhe për njerëzit që ishin me të. 21 Pastaj Abneri i tha
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Davidit: “Unë do të ngrihem dhe do të shkoj të mbledh tërë Izraelin rreth
mbretit, zotërisë tim, me qëllim që të lidhin aleancë me ty dhe ti të mund
të mbretërosh mbi gjithçka dëshëron zemra jote”. Pastaj Davidi u nda me
Abnerin, që u largua në paqe. 22 Por ja, shërbëtorët e Davidit dhe Joabi po
ktheheshin nga një plaçkitje, duke sjellë me vete një plaçkë të madhe; por
Abneri nuk ishte mëme Davidin në Hebron, sepse ky ishte ndarë me të dhe
ai kishte ikur në paqe. 23Kur mbërritën Joabi dhe tërë ushtarët që ishin me
të, dikush ia tregoi ngjarjen Joabit, duke thënë: “Erdhi Abneri, bir i Nerit, te
mbreti; ky u nda me të dhe ai iku në paqe”. 24Atëherë Joabi shkoi te mbreti
dhe i tha: “Ç’bëre ashtu? Ja, Abneri të erdhi; pse u ndave me të dhe ai u
largua? 25Ti e di që Abneri, bir i Nerit, erdhi që të të mashtrojë, që të njohë
lëvizjet e tua dhe për të mësuar tërë ato që bën ti”. 26Pasi u largua nga Davidi,
Joabi dërgoi lajmëtarë pas Abnerit, të cilët e kthyen prapa nga hauzi i Sirahut
pa e ditur Davidi. 27 Kur Abneri u kthye në Hebron, Joabi e mori mënjanë
në mes të portës, gjoja për t’i folur fshehtazi, dhe këtu e goditi në bark dhe e
vrau për tëmarrë hakun e gjakut të Asahelit, vëllait të tij. 28MëvonëDavidi e
mësoi këtë ngjarje dhe tha: “Unë dhembretëria ime jemi përjetë të pafajshëm
përpara Zotit për gjakun e Abnerit, birit të Nerit. 29 Ky gjak rëntë mbi kryet
e Joabit dhe mbi tërë shtëpinë e atit të tij; mos iu ndafshin kurrë shtëpisë së
Joabit ata që vuajnë nga fluksi apo nga lebra, ata që duhet të mbështetenme
shkop, që vdesin nga shpata o që janë pa bukë!”. 30Kështu Joabi dhe Abishai,
vëllai i tij, vranë Abnerin, sepse ky kishte vrarë Asahelin, vëllanë e tyre në
Gabaon gjatë betejës. 31 Pastaj Davidi i tha Joabit dhe tërë popullit që ishte
me të: “Grisni rrobat e trupit,mbështillunime thasëdhembani zi përvdekjen
e Abnerit!”. Edhe mbreti David shkoi pas arkivolit. 32 Kështu e varrosën
AbnerinnëHebron, dhembreti ngriti zërindheqaupërparavarrit tëAbnerit;
edhe tërë populli qau. 33Mbreti ia mori një vajtimi për Abnerin dhe tha: “A
duhet të vdisteAbneri si vdesnjëbudalla? 34Duart e tuanuk ishin të lidhura,
as këmbët e tua nuk ishin të shtrënguarame zinxhirë prej bronzi! Ti re para
keqbërësve”. 35 Pastaj tërë populli erdhi për të ftuar Davidin që të hante, sa
ishte akoma ditë; por Davidi u betua duke thënë: “Kështu ma bëftë Perëndia
madjemë keq, po futa në gojë bukë apo ndonjë gjë tjetër para se të perëndojë
dielli”. 36Tërë populli e kuptoi dhe emiratoi këtë gjë; çdo gjë që bëntembreti
miratohej nga tërë populli. 37Kështu tërë populli dhe tërë Izraeli e kuptuan
që qëllimi i mbretit nuk ishte aspak ta vriste atë ditë Abnerin, birin e Nerit.
38Pastajmbreti u tha shërbëtorëve të tij: “Nukedini qënjë princ dhenjë njeri
i madh humbi sot jetën në Izrael? 39Megjithëse jam vajosur mbret, unë jam
ende i dobët, ndërsa këta njerëz, bijtë e Tserajahut, janë shumëmë të fortë se
unë. E shpagoftë Zoti keqbërësin simbas të këqijave që ka bërë”.

4
1Kur Ish-Boshethi, bir i Saulit, mësoi që Abneri kishte vdekur nëHebron, i

ranë krahët dhe i tërë Izraeli u trondit rëndë. 2 I biri i Saulit kishte dy njerëz
që ishin udhëheqës ushtarakë; njeri quhej Baanah dhe tjetri Rekab; ishin
bij të Rimonit prej Beerothit, nga fisi i Beniaminit. (Sepse edhe Beerothi
konsiderohet si pjesë e Beniaminit, 3megjithëseBeerothitët kanëmërguarnë
Gitthaim, ku kanë qëndruar deri ditën e sotme). 4 Por Jonathani, bir i Saulit,
kishte një djalë sakat nga këmbët; ai ishte pesë vjeç kur erdhi nga Jezreeli
lajmi i vdekjes së Saulit dhe të Jonathanit. Taja e tij emori dhe ikën, por, duke
ikur me nxitim, fëmija u rrëzua dhembeti i çalë. Emri i tij ishte Mefibosheth.
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5 Bijtë e Rimon Beerothitit, Rekabi dhe Baanahu, u nisën dhe arritën në
kohë të zhegut në shtëpinë e Ish-Boshethit, ndërsa ai po bënte pushimin e
tij të mbasditës. 6 Hynë brenda shtëpisë sikur do të merrnin grurë dhe e
goditën në bark. Pastaj Rekabi dhe vëllai i tij Baanahu ua mbathën këmbëve.
7Kur hynë në shtëpi, Ish-Boshethi rrinte shtrirë në shtrat në dhomën e tij; e
goditën, e vranëdhe i prenë kokën; pastaj pasi emorënkokën, ecën tërënatën
duke ndjekur rrugën në drejtim të Arabahut. 8 Kështu ia çuan kokën e Ish-
Boshethit Davidit në Hebron dhe i thanë mbretit: “Ja koka e Ish-Boshethit,
birit të Saulit, i cili kërkonte jetën tënde; sot Zoti i ka dhënë mbretit zotërisë
tim, hakmarrjenmbi Saulindhembipasardhësit e tij”. 9PorDavidi iupërgjigj
Rekabit dhe Baanahut, vëllait të tij, bij të Rimon Beerothitit, dhe u tha atyre:
“Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, i cili më ka liruar nga çdo fatkeqësi,
10 në rast se kam kapur dhe kam bërë që të vritet në Tsiklag atë që solli
lajmin: “Ja, Sauli vdiq”, megjithëse ai pandehte semë kishte sjellë një lajm të
mirë dhe priste tëmerrte një shpërblim, 11aqmë tepër tani që disa kriminelë
kanë vrarë një njeri të drejtë në shtëpinë e tij, në shtratin e tij, a nuk duhet
t’ju kërkoj llogari për gjakun e tij nga duart tuaja dhe t’ju zhduk nga faqja e
dheut?”. 12 Kështu Davidi u dha urdhër të rinjve të tij dhe këta i vranë; ua
prenë duart dhe këmbët, pastaj i varën pranë hauzit të Hebronit. Pas kësaj
morën kokën e Ish-Boshethit dhe e varrosën në Hebron.

5
1Atëherë tërë fiset e Izraelit erdhën te Davidi në Hebron dhe i thanë: “Ne

jemi kocka dhe mishi yt. 2 Edhe në të kaluarën, kur Sauli mbretëronte mbi
ne, ishe ti që udhëhiqje dhe e çoje në rrugë të drejtë Izraelin. Zoti të ka thënë:
“Ti do të ushqesh popullin tim, Izraelin, ti do të jesh princ që do të sundojë
mbi Izraelin””. 3Kështu tërë pleqtë e Izraelit erdhën tembreti nëHebron dhe
mbreti David lidhi një aleancëme ta në Hebron para Zotit, dhe ata e vajosën
Davidinmbret të Izraelit. 4Davidi ishte tridhjetë vjeç kur filloi tëmbretërojë
dhe mbretëroi dyzet vjet. 5Në Hebron mbretëroi shtatë vjet e gjashtë muaj
mbi Judën; dhenë Jeruzalemmbretëroi tridhjetë e tre vjetmbi gjithë Izraelin
dhe Judën. 6Mbreti me njerëzit e tij u nis në drejtim të Jeruzalemit kundër
Jebusejve, që banonin në atë vend. Këta i thanë Davidit: Nuk do të hysh
këtu, sepse të verbërit dhe çalamanët do të të sprapsin!”, duke 7 Por Davidi
e pushtoi qytetin e fortifikuar të Sionit (që është qyteti i Davidit). 8Davidi tha
atëditë: “Kushdoqë imund Jebusejtë, të arrijëderinëkanaldhe t’i zmprapsë
çalamanët dhe të verbërit që i urren Davidi”. Prandaj thonë: “I verbri dhe
çalamani nuk do të hyjnë në Shtëpi”. 9 Kështu Davidi u vendos në qytetin e
fortifikuar dhe e quajti Qyteti i Davidit. Pastaj Davidi filloi të ndërtojë rreth
e qark duke nisur nga Milo dhe në drejtim të pjesës së brëndshme. 10Davidi
bëhej gjithnjë më i madh Dhezoti, Perëndia i ushtrive, ishte me të. 11 Pastaj
Hirami, mbret i Tiros, i dërgoi Davidit lajmëtarë, dru kedri, zdrukthtarë dhe
muratorë, që i ndërtuan një shtëpiDavidit. 12Atëherë Davidi u bind se Zoti po
e vendoste si mbret të Izraelit dhe e lartësontembretërinë e tij për dashurinë
qëkishtepërpopullin e Izraelit. 13Pas arritjes së tij ngaHebroni, Davidimori
konkubina dhe bashkëshorte të tjera nga Jeruzalemi dhe kështu i lindën bij
dhe bija të tjera. 14Këta janë emrat e bijve që i lindënnë Jeruzalem: Shamua,
Shobab, Nathan, Salomon, 15 Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, 16Elishama, Eliada,
Elifelet. 17 Kur Filistejtë mësuan që Davidi ishte vajosur mbret i Izraelit,
tërë Filistejtë dolën në kërkim të Davidit. Sa e mësoi këtë, Davidi zbriti në
qytetin e fortifikuar. 18Filistejtë arritëndheupërhapënnë luginën eRefaimit.
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19 Atëherë Davidi u këshillua me Zotin duke i thënë: “A duhet të dal kundër
Filistejve? A dom’i lësh në duart emia? Zoti i dha këtë përgjigjeDavidit: “Dil,
sepsepa tjetërdo t’i lëFilistejtënëduart e tua”. 20KështuDavidi shkoinëBaal-
Peratsim, ku i mundi, dhe tha: “Zoti ka krijuar një të çarë midis armiqve të
mi përparameje, si një e çarë e hapur nga ujërat”. 21 Filistejtë i braktisën atje
idhujt e tyredheDavididhenjerëzite tij imorënmevete. 22MëvonëFilistejtë
dolën përsëri dhe u përhapënnë luginën e Refaimëve. 23KurDavidi u këshillua
me Zotin, ai i tha: “Mos u dil përballë; merrua krahët, hidhu mbi ta përballë
Balsamit. 24 Kur të dëgjosh një zhurmë hapash në majat e Balsamit, hidhu
menjëherë në sulm, sepse atëherë Zoti do të dalë para teje për të mundur
ushtrinë e Filistejve”. 25Davidi veproi pikërisht ashtu si kishte urdhëruar Zoti
dhe i mundi Filistejtë që nga Geba deri në Gezer

6
1Davidi i mblodhi përsëri gjithë burrat më të zgjedhur të Izraelit, gjithsej

tridhjetë mijë veta. 2Pastaj u ngrit dhe shkoi me gjithë popullin që ishte me
të nga Baale e Judës, për të transportuar që andej arkën e Perëndisë me vete
emrin e Zotit të ushtrive, që rri midis kerubinëve. 3Dhe e vendosën arkën e
Perëndisë mbi një qerre të re dhe e hoqën nga shtëpia e Abinabadit që ishte
mbi kodër; Uzahu dhe Ahio, bij të Abinadabit, ngisnin qerren e re. 4Kështu
e hoqën arkën e Perëndisë nga shtëpia e Abinadabit që ishte mbi kodër, dhe
Ahio ecte përpara arkës. 5Davidi dhe tërë shtëpia e Izraelit u binin para Zotit
lloj lloj veglash prej druri të selvisë, qesteve, harpave, dajreve, sistrave dhe
cembaleve. 6Kur arritën te lëmi i Nakonit, Uzahu zgjati dorën drejt arkës së
Perëndisë dhe e mbajti atë, sepse qetë u penguan. 7Atëherë zemërimi i Zotit
u ndez kundër Uzahut, dhe Perëndia e goditi për fajin e tij; ai vdiq në atë
vend pranë arkës së Perëndisë. 8Davidi u trishtua shumë sepse Zoti kishte
hapur një të çarë në popull, duke goditur Uzahun. Kështu ai vend u quajt
Perets-Uzah edhe sot e kësaj dite. 9 Davidi pati frikë atë ditë nga Zoti dhe
tha: “Si mund të vijë tek unë arka e të Zotit?”. 10Kështu Davidi nuk deshi ta
mbartëarkëneZotit pranëvetes së tij nëqytetin eDavidit, por e transferoinë
shtëpinë e Obed-Edomit nga Gathi. 11Arka e Zotit mbeti tremuaj në shtëpinë
e Obed-Edomit nga Gathi, dhe Zoti bekoi Obed-Edomin dhe tërë shtëpinë e
tij. 12Atëherë i thanëmbretit David: “Zoti ka bekuar shtëpinë e Obed-Edomit
dhe gjithshka që është pronë e tij, për shkak të arkës së Perëndisë”. Atëherë
Davidi shkoi dhe embartime gëzim arkën e Perëndisë 13Kur ata qëmbartnin
arkën e Zotit bënë gjashtë hapa, ai flijoi një ka dhe një viç tëmajmë. 14Davidi
hidhte valle me gjithë forcat e tija përpara Zotit, duke veshur një efod prej
liri. 15 Kështu Davidi dhe tërë shtëpia e Izraelit mbartën arkën e të Zotit me
thirrje gëzimi dhe duke u rënë borive. 16 Por ndodhi që, ndërsa arka e Zotit
po hynte në qytetin e Davidit, Mikal, bija e Saulit, duke shikuar nga dritarja,
pa mbretin David që po hidhej dhe kërcente përpara Zotit dhe e përçmoi në
zemrën e saj. 17Kështu, sollën arkën e Zotit dhe e vendosënnë vendin e saj, në
mesin e çadrës që Davidi kishte ngritur për të. Pastaj Davidi ofroi olokauste
dheflijime falenderimipërparaZotit. 18Kurmbaroi së ofruari olokaustet dhe
flijimet e falenderimit, Davidi bekoi popullin në emër të Zotit të ushtrive,
19dhe i shpërndau tërëpopullit, gjithë turmës së Izraelit, burra dhe gra, secilit
prej tyre nga një kulaç, nga një racion mishi dhe një sasi rrush të thatë.
20Ndërsa Davidi po kthehej për të bekuar familjen e tij, Mikal, bija e Saulit, i
doli përpara Davidit dhe i tha: “Sa i nderuar ka qënë sot mbreti i Izraelit që
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u zbulua para syve të shërbëtoreve të 21Atëherë Davidi iu përgjigjMikalit: “E
bërapërparaZotit qëmëka zgjedhurnëvend të atit tënddhe të tërë shtëpisë së
tij për të më vendosur princ të Izraelit, të popullit të Zotit; prandaj bëra festë
përpara Zotit. 22 Prandaj do ta ul veten edhe më poshtë dhe do të bëhem më
i pavlerë në sytë e mi; por lidhur me shërbëtoret për të cilat më fole, unë do
të nderohem pikërisht prej tyre”. 23Mikal, bija e Saulit, nuk pati fëmijë deri
ditën e vdekjes së saj.

7
1Ndodhi që, kur mbreti u vendos në shtëpinë e tij dhe Zoti i siguroi paqe

nga të gjithë armiqtë që e rrethonin, 2mbreti i tha profetit Nathan: “Shiko,
unë banoj në një shtëpi prej kedri, por arka e Perëndisë ndodhet poshtë një
çadre”. 3 Nathani iu përgjigj mbretit: “Shko, bëj gjithçka ke në zemër, sepse
Zoti është me ty”. 4 Por po atë natë fjala e Zotit iu drejtua Nathanit në këtë
mënyrë: 5 “Shko t’i thuash shërbëtorit tim David: Kështu thotë Zoti: “A do të
më ndërtosh një shtëpi, që unë të banoj në të? 6Sepse nuk kambanuar në një
shtëpi nga dita që kam nxjerrë bijtë e Izraelit nga Egjiptit e deri më sot, por
kam bredhur nën një çadër dhe në një tabernakull. 7 Kudo që kam shkuar
në mes të të gjithë bijve të Izraelit, a i kam folur vallë ndonjë fisi të cilin e
kisha urdhëruar të ushqente popullin tim të Izraelit, duke i thënë: Pse nuk
më ndërtoni një shtëpi prej kedri?”. 8Tani do t’i thuash kështu shërbëtorit tim
David; Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Unë të mora nga vatha, ndërsa shkoje
me dele, që ti të bëhesheudhëheqës i Izraelit, i popullit tim. 9Kamqenë pranë
teje kudo që ke shkuar, kam shfarosur tërë armiqtë e tu para teje dhe e bëra
emrin tënd të madh si ai i të mëdhenjve që janë mbi dhe. 10Do t’i caktoj një
vend Izraelit, popullit tim, dhe do ta ngulit që ai të banojë në shtëpinë e tij
dhe të mos e shqetësojë më, që njerëzit e këqinj të mos vazhdojnë ta shtypin
si në të kaluarën, 11 nga dita që kam vendosur gjyqtarë mbi popullin tim të
Izraelit. Do të të siguroj paqe nga tërë armiqtë e tu. Përveç kësaj Zoti të shpall
se ka për të të ndërtuar një shtëpi. 12Kur t’i kesh mbushur ditët e tua dhe të
jeshdukepushuarbashkëmeetërit e tu, unëdo tëngrembas tejepasardhësit
e tu që do të dalin nga barku yt dhe do të vendosmbretërinë tënde. 13Ai do të
ndërtojë një shtëpinë emrin timdheunë do ta bëj të qëndrueshëmpër gjithnjë
fronin e mbretërisë së tij. 14 Unë do të jem për të një baba dhe ai një djalë
për mua; kur do të bëjë ndonjë të keqe, unë do ta dënoj me shufra njeriu
dhe me goditje të bijve të njerëzve, 15 por mëshira ime do të largohet, ashtu
siç ia kam hequr Saulit, që e kam hequr nga detyra para teje. 16 Shtëpia jote
dhe mbretëria jote do të bëhen të qendrueshme për gjithnjë para meje, dhe
froni yt do të jetë i qëndrueshëm për gjithnjë”. 17Nathani i foli Davidit duke
iu përmbajtur këtyre fjalëve dhe simbas vegimit të tij. 18Atëherëmbreti David
shkoi dhe u ul përpara Zotit dhe tha: “Kush jam unë, o Zot, o Zot, dhe çfarë
është shtëpia ime që më bëri të vij deri këtu? 19 Por kjo ishte akoma një gjë e
vogël në sytë e tu, o Zot, o Zot, sepse ti ke folur edhe për shtëpinë e shërbëtorit
tëndpërnjë të ardhme të largët; dheky është ligji i njeriut, o Zot, o Zot. 20Çfarë
mund të të thoshte më tepër Davidi? Ti e njeh shërbëtorin tënd, o Zot, o Zot!
21Për dashurinë e fjalës sate dhe simbas zemrës sate ke bërë tërë këto gjëra të
mëdha,me qëllim që t’ia bësh të njohur shërbëtorit tënd. 22Për këtë je i madh,
o Zot, o Perëndi. Asnjeri nuk është si ti dhe nuk ka tjetër Perëndi veç teje, me
sa kemi dëgjuar me veshët tona. 23 Dhe kush është si populli yt, si Izraeli, i
vetmi kombmbi dhe që Perëndia erdhi ta shpengojë për vete si popullin e tij
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për të bërë emër dhe për të kryer për ty vepra tëmëdha dhe të tmerrshmepër
tokën tënde përpara popullit tënd, të cilin e ke shpenguar për vete nga Egjipti,
nga kombet e perëndive të tyre? 24 Dhe ti ke vendosur për vete që populli
yt i Izaelit, të jetë populli yt për gjithnjë; dhe ti, o Zot, je bërë Perëndia i tij.
25 Dhe tani, o Zot, o Perëndi, fjalën që ke thënë lidhur me shërbëtorin tënd
dhe me shtëpinë e tij mbaje të qëndrueshme për gjithnjë dhe vepro ashtu si
ke thënë, 26me qëllim që emri yt të lavdërohet përjetë dhe të thuhet: “Zoti i
ushtrive është Perëndia i Izraelit”. Dhe shtëpia e shërbëtorit tëndDavid u bëftë
e qëndrueshme para teje! 27 Sepse ti, o Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, ia ke
treguar këtë shërbëtorit tënd, duke i thënë: “Unë do të ndërtoj një shtëpi për
ty”. Prandaj shërbëtori yt pati guximin të të drejtojë këtë lutje. 28Dhe tani,
o Zot, o Zot, ti je Perëndia, fjalët e tua janë të vërteta, dhe i ke premtuar këto
gjëra të bukura shërbëtorit tënd. 29 Prandaj tani prano të bekosh shtëpinë e
shërbëtorit tënd, nëmënyrë që ajo të qëndrojë gjithnjë para teje, sepse ti, o Zot,
o Zot, ke folur, dhe si pasojë e bekimit tënd shtëpia e shërbëtorit tënd do të jetë
e bekuar përjetë!”.

8
1Paskëtyregjërave,Davidi imundiFilistejtë, i poshtëroidheuhoqingadora

qytetin e tyre më të rëndësishëm. 2Mundi edhe Moabitët dhe i mati me litar,
mbasi i shtriu për tokë. Me dy litarë mati ata që duhet të vriteshin dhe me
një litar të plotë ata që do të mbeteshin të gjallë. Kështu Moabitët u bënë
nënshtetas dhe taksapagues të Davidit. 3 Davidi mundi edhe Hadadezerin,
birin eRehobit,mbret të Tsobahut, ndërsaai shkonte të rivendoste sundimin
e tij gjatë lumit Eufrat. 4 Davidi i mori njëmijë e gjashtëqind kalorës dhe
njëzet mijë këmbësorë. Ai u preu gjithashtu leqet e këmbëve tërë kuajve,
por la mjaft prej tyre për njëqind qerre. 5 Kur Sirët e Damaskut erdhën
për të ndihmuar Hadadezerin, mbretin e Tsobahut, Davidi vrau njëzet e
dy mijë prej tyre. 6 Pastaj Davidi vendosi garnizone në Sirinë e Damaskut
dhe Sirët u bënë nënshtetas dhe taksapagues të Davidit; Zoti e mbronte
Davidin kudo që shkonte. 7Davidi mori monedhat prej ari që shërbëtorët e
Hadadezerit kishinmevete dhe i çoinë Jeruzalem. 8Mbreti Davidmori edhe
një sai të madhe bronzi në Betah dhe në Berothai, qytete të Hadedezerit.
9Kur Toi, mbret i Hamathit, mësoi që Davidi kishte mundur tërë ushtrinë e
Hadedezerit, 10 i dërgoimbretit David të birin Joram, për ta përshëndetur dhe
për ta bekuar, sepse i kishte bërë luftë Hadedezerit dhe e kishte mundur.
Në fakt Hadedezeri ishte gjithnjë në luftë me Toin; Jorami kishte me vete
enë argjendi, ari dhe bronzi. 11Mbreti David ia shenjtëroi edhe këto Zotit,
ashtu siç i kishte shenjtëruar atij argjendin dhe arin që vinte nga kombet
që kishte nënshtruar: 12nga Sirët, nga Moabitët, nga Amonitët, nga Filistejtë
nga Amalekitët dhe nga plaçka e Hadedezerit, birit të Rehobit, mbret i
Tsobahut. 13 Davidi i bëri emër vetes kur u kthye, mbasi kishte mundur
tetëmbëdhjetë mijë Sirë në luginën e Kripës. 14 Vendosi garnizone edhe në
Idumea; kështu tërë Idumea dhe tërë Edomitët u bënë nënshtetas të Davidit;
dhe Zoti e mbronte Davidin kudo që shkonte. 15 Kështu Davidi mbretëroi
mbi tërë Izraelin, dukedhënëvendimedhedukeadministruardrejtësinë tërë
popullit të tij. 16 Joabi, bir i Tserujahut, ishte komandant i ushtrisë; Jozafat,
bir i Ahiludit, ishte arkivist; 17 Tsadoku, bir i Ahitubit, dhe Ahimeleku, bir
i Abietharit, ishin priftërinj; Serajahu ushtronte funksionin e sekretarit;
18Benajahu, bir i Jehojadit, ishte kreu i Kerethejve dhe i Pelethejve, dhe bijtë
e Davidit ishinministra.



2 i Samuelit 9:1 316 2 i Samuelit 10:9

9
1 Davidi tha: “A ka mbetur akoma ndonjë nga shtëpia e Saulit, ndaj të

cilit mund të sillem mirë për hir të Jonathanit?”. 2 Kishte një shërbëtor në
shtëpinë e Saulit, që quhej Tsiba, dhe atë e çuan te Davidi. Mbreti i tha: “Ti je
Tsiba?”. Ai u përgjigj: “Jam shërbëtori yt”. 3 Pastaj mbreti pyeti: “A ka njeri
tjetër të shtëpisë së Saulit, të cilit mund t’i kushtoj mirësinë e Perëndisë?”.
Tsiba iu përgjigj mbretit: “Éshtë akoma një djalë i Jonatanit, që është sakat
nga këmbët”. 4 Mbreti i tha: “Ku është?”. Tsiba iu përgjigj mbretit: “Éshtë
në shtëpinë e Makirit, birit të Amielit, në Lodebar”. 5Atëherë mbreti David
dërgoi ta marrë nga shtëpia e Makirit, birit të Amielit, në Lodebar. 6 Kështu
Mefiboshethi, bir i Jonatanit, bir i Saulit erdhi te Davidi, ra përmbys me
fytyrënpër tokë. Davidi i tha: “Mefibosheth!”. Ai u përgjigj: “ja shërbëtori yt!”.
7Davidi i tha: “Mos ki frikë, sepse kam ndër mend të sillem mirë me ty për
dashurinë që kisha për Jonatanin, atin tënd; do të të kthej tërë tokat e Saulit,
të parit tënd, dhe ti do të hash gjithnjë në tryezën time”. 8Mefiboshethi ra
përmbys dhe tha: “Ç’është shërbëtori yt, që ti të përfillësh një qen të ngordhur
si unë?”. 9Atëherë mbreti thirri Tsiban, shërbëtorin e Saulit, dhe i tha: “Tërë
ato që i përkisnin Saulit dhe tërë shtëpisë së tij, po ia jap birit të zotërisë
tënd. 10Kështu, pra, bashkë me bijtë dhe shërbëtorët e tu, do të punosh tokën
për të dhe do të mbledhësh prodhimet e saj, me qëllim që i biri i zotërisë
tënd të ketë bukë për të ngrënë; por Mefiboshethi, bir i zotërisë tënd do të
hajë gjithnjë në tryezën time”. Tsiba kishte pesëmbëdhjetë bij dhe njëzet
shërbëtorë. 11 Tsiba i tha mbretit: “Shërbëtori yt do të bëjë të gjitha ato që
mbreti, zotëria im, i urdhëron shërbëtorit të tij”. Kështu Mefiboshethi hante
në tryezën e Davidit si një nga bijtë e mbretit. 12 Mefiboshethi kishte një
djalë të vogël që quhejMika; dhe tërë ata që rrinin në shtëpinë e Tsibas ishin
shërbëtorë të Mefiboshethit. 13 Mefiboshethi banonte në Jeruzalem, sepse
hante gjithnjë në tryezën embretit. Ishte sakat nga të dy këmbët.

10
1 Mbas këtyre gjërave, mbreti i bijve të Amonit vdiq dhe biri i tij Hanun

mbretëroi në vend të tij. 2 Davidi tha: “Unë dua të sillem me Hanunin,
birin e Nahashit, me po atë dashamirësi që i ati tregoi ndaj meje”. Kështu
Davidi dërgoi shërbëtorët e tij për ta ngushëlluar për humbjen e atit. Por kur
shërbëtorët e Davidit arritën në vendin e bijve të Amonit, 3 krerët e bijve të
Amonit i thanëHanunit, zotërisë së tyre: “Besonme të vërtetë qëDavidi të ka
dërguar njerëz për ngushëllim për të nderuar atin tënd? A nuk të ka dërguar
përkundrazi shërbëtorët e tij për të vëzhguar qytetin, për të spiunuar dhe për
të shkatërruar atë?”. 4 Atëherë Hanuni i zuri shërbëtorët e Davidit, i detyroi
të rruajnë gjysmën e mjekrës dhe të presin për gjysmë rrobat e tyre deri në
vithe, pastaj i la të shkojnë. 5 I informuar për këtë ngjarje, Davidi dërgoi disa
persona për t’i takuar, sepse këta njerëz e ndjenin veten shumë të turpëruar.
Mbreti dërgoi t’u thonë: “Rrini në Jeriko sa t’ju rritet mjekra, pastaj do të
ktheheni”. 6Kur bijtë Amonit e kuptuan që ishin bërë të urryer përDavidin,
dërguan të rekrutojnë njëzet mijë këmbësorë te Sirët e Beth-Rehobit dhe te
Sirët e Tsobas, një mijë njerëz të mbretit të Maakahut dhe dymbëdhjetëmijë
nganjerëziteTobit. 7Metëdëgjuarkëtë lajm,Davididërgoikundër tyre Joabin
me gjithë ushtrinë e njerëzve trima. 8 Bijtë e Amonit dolën dhe u renditën
për betejë në hyrjen e portës së qytetit, ndërsa Sirët e Tsobas dhe të Rehobit,
dhe njerëzit e Tobit dhe të Maakahut u rreshtuan në fushë të hapur. 9 Kur
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Joabi e kuptoi se kundër tij ishin dy fronte beteje, njeri nga përpara dhe tjetri
nga prapa, ai zgjodhi disa nga njerëzitmë tëmirë të Izraelit dhe i renditi për
betejë kundër Sirëve; 10 Pjesën tjetër të njerëzve e la në duart e vëllait të tij
Abishai për t’i renditur kundër bijve të Amonit. 11 Pastaj i tha: “Në qoftë
se Sirët janë më të fortë se unë, ti do të më vish në ndihmë; por në qoftë
se bijtë e Amonit janë më të fortë se ti, atëherë unë do të të vij në ndihmë.
12 Tregohu guximtar dhe të jemi të fortë për të mbrojtur popullin tonë dhe
qytetet e Perëndisë tonë; dhe Zoti të bëjë atë që i pëlqen”. 13 Pastaj Joabi me
gjithë njerëzit e tij ecën përpara për të luftuar kundër Sirëve; por këta ikën
para tij. 14Kur bijtë e Amonit panë që Sirët kishin ikur, uambathën edhe ata
para Abishait dhe hynë përsëri në qytet. Atëherë Joabi u kthye nga ekspedita
kundër bijve të Amonit dhe erdhi në Jeruzalem. 15 Kur Sirët panë që ishin
mundur nga Izraeli, u mblodhën të tërë. 16Hadadezeri dërgoi lajmëtarë për
të sjellë Sirëtqë ishinmatanë Lumit. Ata arritënnëHelam,mekomandantin
e ushtrisë të Hadedezerit, Shobakun, në krye. 17 Kur Davidi u njoftua për
këtë gjë, mblodhi tërë Izraelin, kaloi Jordanin dhe arriti në Helam. Sirët u
radhitën kundër Davidit dhe nisën betejën. 18 Por Sirët ua mbathën përpara
Izraelit; dhe Davidi vrau nga Sirët njerëzit e shtatëqind qerreve dhe dyzet
mijë kalorës, goditi Shobakun, komandantin e ushtrisë së tyre, i cili vdiq në
atë vend. 19Kur tërëmbretëritvasalë tëHadadezerit e panëqë ishinmundur
nga Izraeli, bënë paqe me Izraelin dhe iu nënshtruan atij. Kështu Sirët patën
frikë të ndihmonin akoma bijtë e Amonit.

11
1Mefillimin e vitit të ri, në kohën kurmbretërit shkojnë të luftojnë,Davidi

dërgoi Joabin me shërbëtorët e tij dhe me tërë Izraelin për të shkatërruar
vendin e bijve të Amonit dhe për të rrethuar Rabahun; por Davidi mbeti në
Jeruzalem. 2Njëmbrëmjeungritnga shtrati i tij dhefilloi të shëtisënë taracën
e pallatit mbretëror. Nga taraca pa një grua që po bënte banjo; dhe gruaja
ishte shumë e bukur. 3Kështu Davidi dërgoi të kërkojë informata për gruan;
dhe i thanë: “Éshtë Bath-Sheba, bija e Eliamit, bashkëshortja e Hiteut Uriah”.
4Davidi dërgoi lajmëtarë për ta marrë; kështu ajo erdhi tek ai dhe ajo ra në
shtrat me të; pastaj u pastrua nga papastërtia e saj dhe u kthye në shtëpinë
e vet. 5Gruaja mbeti me barrë dhe ia njoftoi Davidit, duke i thënë: “Jamme
barrë”. 6Atëherë Davidi dërgoi t’i thotë Joabit: “Dërgomë Hiteun Uriah”. Dhe
Joabi dërgoi Uriahun te Davidi. 7Kur Uriahu arriti tek ai, Davidi e pyeti për
gjendjen shëndetsore të Joabit dhe të popullit, dhe si shkonte lufta. 8 Pastaj
Davidi i tha Uriahut: “Zbrit në shtëpinë tënde dhe laji këmbët”. Uriahu doli
nga shtëpia embretit dhe i nisën një dhuratë nga ana embretit. 9Por Uriahu
fjeti te porta e shtëpisë së mbretit bashkë me tërë shërbëtorët e zotërisë së
tij dhe nuk zbriti në shtëpinë e tij. 10 Kur e njoftuan Davidin për këtë gjë
dhe i thanë: “Uriahu nuk zbriti në shtëpinë e tij”. Davidi i tha Uriahut: “A
nuk vjen vallë nga një udhëtim? Pse, pra, nuk zbrite në shtëpinë tënde?”.
11Uriahu iu përgjigjDavidit: “Arka, Izraeli dhe Juda banojnë në çadra, zotëria
im Joab dhe shërbëtorët e zotërisë tim e kanë ngritur kampin e tyre në fushë
të hapur. Si mund të hyj unë në shtëpinë time për të ngrënë dhe për të pirë?
Ashtu siç është e vërtetë që ti rron dhe që rron shpirti yt, unë nuk do ta bëj
këtë gjë!”. 12 Atëherë Davidi i tha Uriahut: “Qëndro edhe sot këtu, nesër do
të të lë të shkosh”. Kështu Uriahu qëndroi në Jeruzalem atë ditë dhe ditën
tjetër. 13Davidi e ftoi pastaj të hajë e të pijë bashkëme të dhe e dehu. Por në
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mbrëmje Uriahu doli për të shkuar në shtrojën e tij bashkë me shërbëtorët e
zotërisë së tij dhenukzbriti në shtëpinëe tij. 14Tënesërmennëmëngjes,Davidi
i shkroi një letër Joabit dhe ia dërgoi me anë të Uriahut. 15 Në letër kishte
shkruar kështu: “Vendoseni Uriahun në vijë të parë, ku beteja është më e
ashpër, pastaj tërhiquninga ai, me qëllim që të goditet dhe të vdesë”. 16Ndërsa
rrethonte qytetin, Joabi e vuri Uriahun në vendin ku e dinte se kishte njerëz
trima. 17 Banorët e qytetit bënë një dalje dhe sulmuan Joabin, disa nga
shërbëtorët e Davidit ranë dhe vdiq edhe Hiteu Uriah. 18Atëherë Joabi dërgoi
një lajmëtarpër t’i njoftuarDavidit tërëngjarjet e luftës, 19dhe idha lajmëtarit
këtë urdhër: “Kur të kesh mbaruar së treguari mbretit tërë ngjarjet e luftës,
20në qoftë se ai zemërohet dhe të thotë: “Pse iu afruat qytetit për të luftuar?
A nuk e dinit që do të gjuanin nga muret lart? 21Kush e vrau Abimelekun,
birin e Jerubeshethit? A nuk qe një grua që i hodhi një gur nga muret, dhe
kështu ai vdiq në Thebets?. Sepse ju jeni afruar te murët?”, atëherë ti do të
thuash: “Vdiq edhe shërbëtori yt Hiteu Uriah””. 22Kështu lajmëtari u nis dhe,
kur arriti, i tregoi Davidit të gjitha ato që Joabi e kishte ngarkuar të thoshte.
23 Lajmëtari i tha Davidit: “Armiqtë patën epërsi mbi ne dhe bënë një dalje
kundër nesh në fushë të hapur, por ne i sprapsëm deri në hyrjen e portës;
24 atëherë harkëtarët gjuajtënmbi shërbëtorët e tu nga lartësia e mureve dhe
disa shërbëtorë të mbretit vdiqën, dhe vdiq edhe shërbëtori yt, Hiteu Uriah”.
25Atëherë Davidi i tha lajmëtarit: “Do t’i thuash kështu Joabit: “Mos u hidhëro
për këtë gjë, sepse shpata ha o njerin o tjetrin; lufto me forcë më të madhe
kundër qytetit dhe shkatërroje”. Dhe ti jepi zemër”. 26Kur gruaja e Uriahut
dëgjoi që burri i saj kishte vdekur, ajo mbajti zi për bashkëshortin e saj. 27Me
të mbaruar zija, Davidi dërgoi ta marrë dhe e priti në shtëpinë e tij. Ajo u bë
gruaja e tij dhe i lindi një djalë. Por ajo që Davidi kishte bërë nuk i pëlqeu
Zotit.

12
1 Pastaj Zoti i dërgoi Nathanin Davidit; dhe Nathani shkoi tek ai dhe i tha:

“Na ishindynjerëznë tënjëjtinqytet, njeri i pasurdhe tjetri i varfër. 2 I pasuri
kishte një numër të madh kopesh me bagëti të imët dhe të trashë; 3 por i
varfërinuk kishte asgjë, veçsenjë qengj femër që e kishte blerë dhe ushqyer;
ai ishte rritur bashkë me të dhe me fëmijët e tij, duke ngrënë ushqimin e
tij, duke pirë në kupën e tij dhe duke fjetur mbi gjirin e tij; ishte për të si
bija e tij. 4 Një udhëtar arriti në shtëpinë e njeriut të pasur; ky refuzoi të
merrte ndonjë bagëti nga kopetë e tij për t’i përgatitur për të ngrënë udhëtarit
që kishte ardhur tek ai, por mori manarin e njeriut të varfër dhe e gatoi për
njeriun që i kishte ardhur” 5Atëherë zemërimi i Davidit u rrit me të madhe
kundër këtij njeriu dhe i tha Nathanit: “Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron,
ai që ka bërë këtë gjë meriton të vdesë! 6Ai do t’a paguajë katërfish vlerën e
manarit, sepse ka bërë një gjë të tillë dhe nuk ka pasur mëshirë”. 7 Atëherë
Nathani i tha Davidit: “Ti je ai njeri! Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit:
“Unë të kam vajosur mbret të Izraelit dhe të kam çliruar nga duart e Saulit.
8 Të kam dhënë shtëpinë e zotërisë sate, të kam vënë në krahët e tua gratë e
zotërisë tënd dhe të kam dhënë shtëpinë e Izraelit dhe të Judës; dhe në qoftë
se kjo ishte shumë pak, unë do të të kisha dhënë shumë gjëra të tjera. 9 Pse,
pra, ke përçmuar fjalën e Zotit, duke bërë atë që është e keqe për sytë e tij?
Ti ke bërë të vdesë me shpatë Hiteun Uriah, more për grua bashkëshorten
e tij dhe e vrave me shpatën e bijve të Amonit. 10 Kështu, pra, shpata nuk
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do të largohet kurrë nga shtëpia jote, sepse ti më ke përçmuar dhe ke marrë
gruan e Hiteut Uriah si bashkëshorten tënde”. 11Kështu thotë Zoti: “Ja, unë do
të sjell kundër teje fatkeqësinë nga vetë shtëpia jote, dhe do t’i marrë gratë e
tua para syve të tu për t’ia dhënë një tjetri, që do të bashkohet me to ditën.
12 Sepse ti e ke bërë këtë gjë fshehurazi, kurse unë do ta bëj përpara tërë
Izraelit në dritën e diellit”. 13Atëherë Davidi i tha Nathanit: “Kam mëkatuar
kundër Zotit”. Nathani iu përgjigj Davidit: “Zoti e ka hequr mëkatin tënd; ti
nuk ke për të vdekur. 14 Megjithatë, duke qenë se më këto veprime u ke
dhënë rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë, djali që ka lindur duhet të
vdesë”. 15Pastaj Nathani u kthye në shtëpinë e vet. Kështu Zoti goditi fëmijën
që bashkëshortja e Uriahut i kishte lindur Davidit, dhe ai u sëmur. 16Atëherë
Davidi iu lut Perëndisëpër fëmijëndheagjëroi;pastaj hyrinë shtëpidheekaloi
natën i shtrirë për tokë. 17Pleqtë e shtëpisë së tij ngulën këmbë që ai të ngrihej
nga toka, por ai nuk deshi dhe nuk pranoj të hante me ta. 18Ditën e shtatë
fëmija vdiq dhe shërbëtorët e Davidit kishin frikë t’i njoftonin që fëmija kishte
vdekur, sepse thonin: “Ja, kur fëmija ishte akoma i gjallë, ne i kemi folur, por
ai nuk i dëgjonte fjalët tona. Si të bëjmë tani për t’i thënë se fëmija ka vdekur?
Kjo mund t’i shkaktojë ndonjë të keqe”. 19 Kur Davidi pa që shërbëtorët e
tij flisnin me zë të ulët, e kuptoi se fëmija kishte vdekur; prandaj Davidi u
tha shërbëtorëve të tij: “Ka vdekur fëmija?”. Ata u përgjigjën: “Ka vdekur”.
20 Atëherë Davidi u ngrit nga toka, u la, u vajos dhe ndërroi rrobat; pastaj
shkoi në shtëpinë e Zotit dhe ra përmbys; pastaj u kthye në shtëpinë e tij dhe
kërkoi t’i sillnin ushqim dhe hëngri. 21 Shërbëtorët e tij i thanë: “Ç’bëre? Kur
fëmija ishte akoma gjallë ti ke agjëruar dhe ke qarë; mbas vdekjes së fëmijës,
u ngrite dhe hëngre”. 22 Ai u përgjigj: “Kur fëmija ishte akoma gjallë, unë
agjëronja dhe qaja, sepse thoja: “Kushedi Zotit mund t’i vijë keq përmua dhe
e lë fëmijën të jetojë?”. Por tani ai ka vdekur. Pse duhet të agjëroj? 23 Vallë,
a kammundësi ta kthej? Unë do të shkoj tek ai, por ai nuk do të kthehet tek
unë!”. 24 Pastaj Davidi ngushëlloi Bath-Shebën, bashkëshorten e tij, hyri tek
ajo dhe ra në shtrat me të; kështu ajo lindi një djalë, që ai e quajti Solomon;
dhe Zoti e deshi. 25 Pastaj dërgoi një mesazh me anë të profetit Nathan që i
vuri emrin Jedidiah, për shkak të dashurisë të Zotit. 26Ndërkaq Joabi lufonte
kundër Rabahut të bijve të Amonit dhe pushtoi qytetin mbretëror. 27 Pastaj
Joabi i dërgoi lajmëtarë Davidit për t’i thënë: “Kam sulmuar Rabahun dhe
kam shtënë në dorë rezervat e tij të ujit. 28 Prandaj tani mblidh popullin
që ka mbetur, vendos kampin tënd përballë qytetit dhe shtjere atë në dorë,
përndryshe do ta marr unë qytetin dhe ai do të mbajë emrin tim”. 29Atëherë
Davidimblodhi tërëpopullin, shkoinëRabah, e sulmoidheepushtoi. 30Hoqi
pastaj kurorën nga koka e mbretit të tyre; ajo peshonte një talent ari dhe
kishte gurë të çmuar; ajo u vumbi kokën eDavidit. Aimorimevete gjithashtu
nga qyteti një plaçkë tëmadhe. 31 I nxori banorët që ishin në qytet dhe i vuri
të punonin me sharra, me lesa dhe më sëpata prej hekuri, i futi të punojnë
në furrat e tullave; kështu bëri në të gjitha qytetet e bijve të Amonit. Pastaj
Davidi u kthye në Jeruzalem bashkëme tërë popullin.

13
1Pastaj ndodhi qëAbsalomi, bir i Davidit, kishte njëmotër shumë të bukur

që quhej Tamara; por Amnoni, bir i Davidit, u dashurua me të. 2Amnoni u
dashuruame aq pasionmemotrën e tij Tamara sa ra i sëmurë, sepse ajo ishte
e virgjër; dhe Amnonit i dukej e vështirë t’i bënte gjë. 3 Amnoni kishte një
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shok, që quhej Jonadab, bir i Shimeahut, vëllait të Davidit; Jonadabi ishte një
njeri shumë dinak. 4Ky i tha: “Pse, o bir imbretit, vazhdon të dobësohesh çdo
ditë që kalon? Nuk dëshiron të ma thuash?”. Amnoni iu përgjigj: “Kam rënë
në dashuri me Tamarën, motrën e vëllait tim Absalom”. 5 Atëherë Jonadabi
i tha: “Rri në shtrat dhe bëj sikur je i sëmurë; kur të vijë yt atë të të shikojë,
thuaji: “Bëj, të lutem, që motra ime Tamara të vijë të më japë të ha dhe ta
përgatisë ushqimin në praninë time, në mënyrë që unë ta shikoj dhe ta marr
nga duart e saj””. 6Kështu Amnoni ra në shtrat dhe u shti i sëmurë; kur më
vonë erdhi mbreti ta shikojë, Amnoni i tha: “Lër, të lutem, që motra ime
Tamara të vijë dhe të më përgatisë nja dy kuleç në praninë time; kështu do
të marr ushqim nga duart e saj”. 7 Atëherë Davidi dërgoi njeri në shtëpinë
e Tamarës për t’i thënë: “Shko në shtëpinë e vëllait tënd Amnon dhe përgatiti
diçka për të ngrënë”. 8 Tamara shkoi në shtëpinë e vëllait të saj Amnon, që
rrinte shtrirënë shtrat. Pastajmoripakmiell, ebrumosi, përgatitidisakuleçë
para syve të tij dhe i poqi. 9Pastajmori një enëme bisht dhe i derdhi kuleçët
para tij, por Amnoni nuk pranoi t’i hajë dhe tha: “Nxirrni jashtë që këtej
tërë njerëzit”. Tërë sa ishin dolën jashtë. 10 Atëherë Amnoni i tha Tamarës:
“Ma ço ushqimin në dhomën time dhe do ta marr nga duart e tua”. Kështu
Tamara i mori kuleçët që kishte përgatitur dhe i çoj në dhomën e Amnonit,
vëllait të saj. 11 Ndërsa po ia jepte për të ngrënë, ai e kapi dhe i tha: “Eja,
shtrihumemua,motra ime”. 12Ajo iu përgjigj: “Jo, vëllai im,mosmëposhtëro
kështu; kjo nuk bëhet në Izrael; mos kryej një poshtërsi të tillë! 13 Po unë ku
ta çoj turpin tim? Kurse ti do të konsiderohesh si keqbërës në Izrael. Tani,
të lutem, foli mbretit dhe ai nuk ka për të më refuzuar ndaj teje”. 14 Por
ai nuk deshi ta dëgjojë dhe, duke qenë më i fortë se ajo, e dhunoi dhe ra
në shtrat me të. 15 Pastaj Amnoni filloi ta urrejë me një urrejtje shumë të
madhe, kështu që urrejtja që ndjente për të ishte më e madhe se dashuria
me të cilën e kishte dashuruar më parë. Kështu Amnoni i tha: “Çohu, shko!”.
16 Por ajo iu përgjigj: “Oh, jo! Dëmi që do të më bëje duke më përzënë do të
ishte më i madh se ai që më ke bërë deri tani”. Por ai nuk deshi ta dëgjojë.
17 Thirri, pra, shërbëtorin që e ndihmonte dhe i tha: “Largoje këtë larg meje
dhe mbylle portën prapa saj”. 18 Ajo kishte veshur një tunikë me mëngë,
sepse kështu visheshin vajzat e mbretit akoma të virgjëra. Kështu shërbëtori
i Amnonit e nxori jashtë dhe mbylli derën prapa saj. 19 Tamara atëherë
hodhi mbi kryet e saj, grisi tunikën më mëngë që kishte veshur, vuri dorën
mbi kokë dhe iku duke ulëritur. 20 Absalomi, vëllai, i tha: “Ndofta vëllai yt
Amnon ka qenë me ty? Tani për tani hesht, motra ime; ai është yt vëlla;
mos e lësho veten për këtë”. Kështu Tamara mbeti e dëshpëruar në shtëpinë e
Absalomit, vëllait të saj. 21Kurmbreti David i mësoi të gjitha këto, u zemërua
shumë. 22 Por Absalomi nuk i drejtoi asnjë fjalë Amnonit, as për të mirë as
për të keq, sepse eurrenteAmnonin sekishteposhtëruarmotrëne tij Tamara.
23Dy vjet më vonë, kur Absalomi kishte qethësit e bagëtive në Baal-Hatsroit
pranë Efraimit, ftoi të gjithë bijtë e mbretit. 24Absalomi shkoi të takohet me
mbretin dhe i tha: “Shërbëtori yt ka qethësit; të lutem të vijë edhe mbreti
me gjithë shërbëtorët e tij në shtëpinë e shërbëtorit tënd!”. 25 Por mbreti i tha
Absalomit: “Jo, biri im, nuk po vijmë tani të gjithë, që të mos të të rëndojë”.
Megjithëseainguli këmbë,mbretinukdesh të shkonte, por idhabekimine tij.
26AtëherëAbsalomi i tha: “Nërast senukdo tëvish ti, të lutem, lejoAmnonin,
vëllanë tim, të vijëmene”. Mbreti iu përgjigj: “Pse duhet të vijëme ty?”. 27Por
Absalomi nguli këmbë aq shumë sa që Davidi lejoi të shkojnë bashkë me të
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Amnonin dhe gjithë bijtë e mbretit. 28Absalomi u kishte dhënë këtë urdhër
shërbëtorëve të tij, duke thënë: “Hapni sytë, kur Amnoni të jetë dehur nga
vera dhe unë t’ju them: “Goditeni Amnonin!”, ju vriteni dhe mos kini frikë.
Anuk jamunëqë juurdhëroj? Bëhuni trimadhe tregohuni të fortë!”. 29Kështu
shërbëtorët e Absalomit vepruan kundër Amnonit, ashtu si kishte urdhëruar
Absalomi. Atëherë tërë bijtë e mbretit u ngritën, hipën secili mbi mushkën
e vet dhe ua mbathën. 30Ndërsa ishin akoma rrugës, Davidit i arriti ky lajm:
“Absalomi ka vrarë tërëbijtë embretit dhenukka shpëtuar asnjëriprej tyre”.
31Atëherë mbreti u ngrit, grisi rrobat e tij dhe u shtri për tokë; dhe të gjithë
shërbëtorët e tij, i rrinin rrotull, me rrobat e grisura. 32 Por Jonadabi, bir i
Shimeahut dhe vëlla i Davidit, tha: “Të mos mendojë zotëria im që tërë të
rinjtë, bijtë e mbretit, u vranë; Amnoni është i vetmi që vdiq. Me urdhër të
Absalomit kjo gjëuvendosqëditënqëAmnoniposhtëroimotrëne tij Tamara.
33 Prandaj mbreti, zotëria im, të mos hidhërohet duke menduar se të gjithë
bijtë e mbretit kanë vdekur; vetëm Amnoni ka vdekur, 34 dhe Absalomi ka
ikur”. Ndërkaq i riu që bënte roje ngriti sytë, shikoi, dhe ja, një turmë e
madhe njerëzish vinte nga rruga prapa tij, nga ana e malit. 35 Jonadabi i tha
mbretit: “Ja bijtë e mbretit që po vijnë! Gjendja është pikërisht ashtu siç tha
shërbëtori yt”. 36 Sa e mbaroi fjalën, arritën bijtë e mbretit, të cilët e ngritën
zërin dhe filluan të qajnë; edhe mbreti dhe tërë shërbëtorët e tij filluan të
qajnëme tëmadhe. 37Absaloni kishte ikur dhe kishte shkuar te Talmai, bir i
Amihudit,mbret i Geshurit. Davidimbante zi çdoditë përbirin e tij. 38Kështu
Absalimo iambathi dhe shkoi në Geshur, ku qëndroi tre vjet. 39Mbreti David
dëshironte të shkonte teAbsalomi, sepse ishtengushulluar tanimëngavdekja
e Amnonit.

14
1 Joabi, bir i Tserujahut, vuri re që zemra e mbretit ishte e shqetësuar për

Absalomin. 2 Kështu Joabi dërgoi dikë në Tekoa dhe solli që andej një grua
të urtë, së cilës i tha: “Bëj sikur mban zi dhe vish një palë rroba zije; mos u
lyej me vaj, por sillu si një grua që qan prej kohe një të vdekur. 3 Shko pra
te mbreti dhe foli në këtë mënyrë”. Dhe Joabi e mësoi se ç’duhej të thoshte.
4 Gruaja e Tekoas shkoi të flasë me mbretin, u hodh me fytyrën për tokë,
u përul dhe tha: “Ndihmomë, o mbret!”. 5 Mbreti i tha: “Çfarë ke?”. Ajo
u përgjigj: “Mjerësisht jam e ve dhe burri më ka vdekur. 6 Shërbëtorja jote
kishte dy djem, por këta patën një grindje midis tyre në arë, dhe, me qenë
se nuk kishte njeri t’i ndante, njeri gioditi tjetrin dhe e vrau. 7 Tani tërë
farë e fis është ngritur kundër shërbëtores sate, duke thënë: “Na dorëzo atë
që vrau vëllanë, që ta bëjmë të vdesë për jetën e vëllait që ai ka vrarë dhe
për të shfarosur edhe trashëgimtarin”. Në këtë mënyrë do të shuhet e vetmja
urë zjarri që më ka mbetur dhe nuk kanë për t’i lënë burrit tim as emër as
pasardhësmbi faqen e dheut”. 8Mbreti i tha gruas: “Shko në shtëpinë tënde;
unë do të jap urdhrat për çështjen tënde”. 9Gruaja e Tekoas i tha mbretit: “O
mbret, zotëria ime, faji të bjerë mbi mua dhe mbi shtëpinë e atit tim, por
mbreti dhe froni i tij të jenë të pafaj”. 10 Mbreti tha: “Në qoftë se dikush
të thotë diçka, sille tek unë dhe ke për të parë që nuk do të të bjerë më në
qafë”. 11Atëherë ajo tha: “Tëmos e harrojëmbreti, të lutem, Zotin, Perëndinë
tënd, në mënyrë që hakmarrësi i gjakut të mos vazhdojë të shkatërrojë dhe
biri im tëmos shfaroset”. Ai u përgjigj: “Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron,
birit tënd, nuk do t’i bjerë në tokë asnjë qime floku!”. 12 Atëherë gruaja i
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tha: “Lejoje shërbëtoren tënde t’i thotë akoma një fjalëmbretit!”. Ai u përgjigj:
“Thuaje, pra”. 13 Gruaja ia rifilloi: “Pse ke menduar një gjë të tillë kundër
popullit të Perëndisë? Duke folur në këtë mënyrë në fakt mbreti është deri
diku fajtor, sepse mbreti nuk e kthen atë që është në mërgim. 14 Ne duhet
të vdesim dhe jemi si ujët që derdhet mbi tokë, që nuk mund të mblidhet;
por Perëndia nuk të heq jetën, por gjen mënyrën që ai që është në mërgim të
mos qëndrojë larg tij. 15Dhe tani kam ardhur të flas për këtë gjë membretin,
me zotërinë time, sepse popullimë ka trembur; dhe shërbëtorja jote ka thënë:
“Dua të flas me mbretin; ndofta mbreti do të bëjë atë që shërbëtorja e tij do
t’i thotë. 16Mbreti do të dëgjojë shërbëtoren e tij dhe do ta çlirojë nga duart
e atye që duan të më heqin mua dhe birin tim nga trashëgimia e Perëndisë”.
17 Shërbëtorja jote thoshte: “Oh, fjala e mbretit, e tim zoti, më ngushëlloftë,
sepse mbreti, zotëria ime, është si një engjëll i Perëndisë që di të dallojë të
mirën dhe të keqen”. Zoti, Perëndia yt, qoftë me ty”. 18Mbreti u përgjigj dhe
i tha gruas: “Të lutem, mos më fshih asgjë nga ato që do të pyes. Gruaja i
tha: “Le të flasë mbreti, Zotëria ime”. 19 Atëherë mbreti tha: “A nuk është
ndoshta dora e Joabit me ty në tërë këtë çështje?”. Gruaja u përgjigj: “Ashtu
siç është e vërtetë që ti rron, o mbret, zotëria im, çështja është pak a shumë
ashtu siç e ka thënë mbreti, zotëria im; ka qenë në fakt shërbëtori yt Joabi
ai që ka dhënë këto urdhëra dhe ka vënë tërë këto fjalë në gojën e shërbëtores
sate. 20Shërbëtori yt Joab e bëri këtë gjë për të sjellë një ndryshimnë gjendjen
e tanishme; por zotëria ime ka po atë dituri të një engjëlli të Perëndisë për
të kuptuar tërë ato që ndodhin mbi dhe”. 21 Atëherë mbreti i tha Joabit:
“Ja, do të bëj pikërisht këtë. Shko, pra, dhe bëj që të kthehet i riu Absalom.
22 Atëherë Joabi u shtri me fytyrën për tokë, u përul dhe e bekoi mbretin.
Pastaj Joabi tha: “Sot shërbëtori yt kupton se ka gjetur hirin tënd, o mbret,
o imzot, sepse mbreti bëri atë që shërbëtori kishte kërkuar”. 23Kështu Joabi u
ngrit dhe shkoi në Geshur, dhe e solli Absalomin në Jeruzalem. 24Pormbreti
tha: “Të mblidhet në shtëpinë e tij dhe të mos e shohë fytyrën time!”. Kështu
Absalomi u tërhoq në shtëpinë e tij dhe nuk e pa fytyrën e mbretit. 25Në të
gjithë Izraelin nuk kishte njeri që ta lavdëronin më tepër për bukuri se sa
Absalomit; nga tabanët e këmbëve deri në majën e kokës nuk kishte asnjë të
metë tek ai. 26Kur priste flokët (dhe këtë e bënte çdo vit sepse flokët i rëndonin
shumë), ai i peshonte flokët e kokës së tij; ato peshonin dyqind sikla simbas
masave të caktuarangambreti. 27Absalomit i lindën tre djemdhenjë vajzë e
quajtur Tamara, që ishte e hijshme. 28Absalomi banoi dy vjet në Jeruzalem,
pa e parë fytyrën e mbretit. 29 Pastaj Absalomi thirri Joabin për ta dërguar
te mbreti, por ai nuk deshi të vinte; e dërgoi ta thërriste një herë të dytë, por
ai nuk deshi të vinte. 30Atëherë Absalomi u tha shërbëtorëve të tij: “Ja, ara e
Joabit është pranë arës sime dhe aty ka elb; shkoni t’i vini zjarrin!”. Kështu
shërbëtorët e Absalomit i vunë zjarrin arës. 31 Atëherë Joabi u ngrit, shkoi
në shtëpinë e Absalomit dhe i tha: “Pse shërbëtorët e tu i vunë zjarrin arës
sime?”. 32Absalomi iu përgjigj Joabit: “Unë të kisha dërguar fjalë: “Eja këtu,
që të kem mundësi të të dërgoj te mbreti për t’i thënë: Pse jam kthyer nga
Geshuri? Do të kishte qenë më mirë për mua të kisha mbetur atje”. Tani
më lejo të shoh fytyrën e mbretit. Në rast se tek unë ka ndonjë paudhësi,
ai të shkaktojë vdekjen time”. 33 Joabi shkoi atëherë te mbreti dhe ia tregoi
çështjen. Ky thirri Absalomin që shkoi te mbreti dhe ra përmbys me fytyrën
për tokë përpara tij; dhembreti e puthi Absalomin.
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15
1Mbas kësaj Absalomi gjeti një karrocë, disa kuaj dhe pesëdhjetë njerëz që

të vraponin para tij. 2 Absalomi ngrihej herët në mëngjes dhe rrinte anës
rrugës që të çonte te porta e qytetit. Kështu, në qoftë se dikush kishte ndonjë
gjyq dhe shkonte te mbreti për të siguruar drejtësi, Absalomi e thërriste dhe
i thoshte: “Nga cili qytet je?”. Tjetri i përgjigjej: “Shërbëtori yt është nga filan
fis i Izraelit”. 3 Atëherë Absalomi i thoshte: “Shif, argumentat e tua janë të
mira dhe të drejta, por nuk ka njeri nga anambretit që të të dëgjojë”. 4Pastaj
Absalomi shtonte: “Sikur të më bënin mua gjyqtar të vendit, kushdo që të
kishte një proçes apo një çështje do të vinte tek unë dhe unë do t’i siguroja
drejtësi”. 5 Kur dikush afrohej për të rënë përmbys përpara tij, ai shtrinte
dorën, e merrte dhe e puthte. 6 Absalomi sillej kështu me të gjithë ata të
Izraelit që vinin te mbreti për të kërkuar drejtësi; në këtë mënyrë Absalomi
fitoi zemrën e njerëzve të Izraelit. 7 Ndodhi që, pas katër vjetve, Absalomi
i tha mbretit: “Të lutem, lermë të shkoj në Hebron për të përmbushur një
kusht që kam lidhur me Zotin. 8 Sepse gjatë qëndrimit të tij në Geshur të
Sirisë, shërbëtori yt ka lidhur një kusht duke thënë: “Në rast se Zoti më kthen
në Jeruzalem, unë do t’i shërbejë Zotit!”. 9 Mbreti i tha: “Shko në paqe!”.
Atëherë ai u ngrit dhe vajti në Hebron. 10 Pastaj Absalomi dërgoi emisarë
ndër të gjitha fiset e Izraelit për të thënë: “Kur të dëgjoni tingullin e borisë,
do të thoni: “Absalomi u shpall mbret në Hebron”. 11Me Absalomin u nisën
nga Jeruzalemi dyqind njerëz si të ftuar; ata shkuan pa të keq, pa ditur gjë.
12 Absalomi, ndërsa ofronte flijimet, dërgoi të thërrasë nga qyteti i tij Gjiloh
Ahithofelin, Gilonitin, këshilltarin e Davidit. Kështu komloti bëhejmë i fortë,
sepse populli shtohej rreth Absalomit. 13 Pastaj arriti te Davidi një lajmëtar
për të thënë: “Zemra e njerëzve të Izraelit ndjek Absalomin”. 14 Atëherë
Davidi u thagjithë shërbëtorëve të tij që ishinme tënë Jeruzalem: “Çohunidhe
t’ia mbathim; përndryshe asnjeri prej nesh nuk ka për të shpëtuar nga duart
e Absalomit. Nxitoni të ikni, që tëmos na kapë në befasi dhe të bjerëmbi ne
shkatërrimi, dhe të mos godasë qytetin me majën e shpatës”. 15 Shërbëtorët
e mbretit i thanë: “Ja, shërbëtorët e tu janë gati të bëjnë gjithçka që i pëlqen
mbretit, zotërisë tonë”. 16 Kështu mbreti u nis, i ndjekur nga tërë shtëpia e
tij, por la dhjetë konkubina për të ruajtur pallatin. 17Mbreti u nis, i ndjekur
nga tërë populli, që u ndal te shtëpia e fundit. 18 Tërë shërbëtorët e mbretit
kalonin përpara dhe pranë tij; tërë Kerethejtë, tërë Pelethejtë dhe tërë Gitejtë,
gjithsej gjashtëqind veta që e kishin ndjekur nga Gathi, ecnin para mbretit.
19Atëherë mbreti i tha Itait nga Gathi: “Pse vjen edhe ti me ne? Kthehu dhe
rri me mbretin, sepse ti je i huaj dhe për më tepër i mërguar nga atdheu yt.
20 Ti ke arritur vetëm dje dhe sot do të të duhej të endesh sa andej e këtej,
kur unë vetë nuk e di se ku po shkoj? Kthehu prapa dhe kthe me vëllezërit
e tu në mirësi dhe në besnikëri”. 21 Por Itai iu përgjigj mbretit duke thënë:
“Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron dhe që jeton mbreti, zotëria im, në
çdo vend që të jetë mbreti, zotëria im, për të vdekur ose për të jetuar, aty
do të jetë edhe shërbëtori yt”. 22Atëherë Davidi i tha Itait: “Shko përpara dhe
vazhdo”. Kështu Itai, Giteu, shkoi tutje me gjithë njerëzit e tij dhe tërë fëmijët
që ishin me të. 23 Tërë banorët e vendit qanin me zë të lartë, ndërsa tërë
populli kalonte. Mbreti kapërceu përruan e Kidronit dhe tërë populli kaloi
në drejtim të shkretëtirës. 24Dhe ja po vinte edhe Tsadokume tërë Levitët, të
cilëtmbaninarkën ebesëlidhjes sëPerëndisëAta evendosënarkën ePerëndisë
dhe Abiathari ofroi flijime, deri sa tërë populli mbaroi daljen nga qyteti.
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25 Pastaj mbreti i tha Tsadokut: “Çoje në qytet arkën e Perëndisë! Po të kem
gjetur hirin e Zotit, ai do tëmë kthejë dhe do të bëjë që ta shoh përsëri qytetin
bashkë me banesën e tij. 26Por në rast se thotë: “Nuk të pëlqej”, ja ku jam, le
të më bëjë atë që i pëlqen”. 27Mbreti i tha akoma priftit Tsadok: “A nuk je ti
shikues? Kthehu në paqe në qytet me dy bijtë tuaj: Ahimaatsin, birin tënd,
dhe me Jonathain, birin e Abiatharit. 28 Shikoni, unë do të pres në fushat e
shkretëtirës, deri sa të më vijë nga ana juaj ndonjë fjalë për të më njoftuar”.
29KështuTsadokudheAbiathari e çuanpërsërinë JeruzalemarkënePerëndisë
dhe qëndruan aty. 30Davidi mori të përpjetën e malit të Ullinjve dhe, duke u
ngjitur, qante; ecte kokëmbuluar dhe këmbëzbathur. Dhe tërë njerëzit që ishin
me të ishin kokëmbuluar dhe qanin duke u ngjitur. 31Dikush erdhi t’i thotë
Davidit: “Ahithofeli figuronmeAbsalomin nëmes të komplotistëve”. Davidi
tha: “O Zot, të lutem, bëji të kota këshillat e Ahithofelit!”. 32Kur Davidi arriti
në majë të malit; ku adhuroi Perëndinë, ja që doli përparaHushai, Arkiti, me
rroba të grisura dhe kokën të mbuluar me dhe. 33Davidi i tha: “Po të jetë se
vazhdon rrugën me mua, do të më bëhesh barrë; 34 por në rast se kthehesh
në qytet dhe i thua Absalomit: “Unë do të jem shërbëtori yt, o mbret; ashtu si
kamqenë shërbëtor i atit tëndnë të kaluarën, kështudo të jem shërbëtori yt”; ti
do ta bësh të kotë në favorin tim këshillën e Ahithofelit. 35Nuk do të kesh atje
pranë teje priftërinjtë Tsadok dhe Abiathar? Të gjitha ato që do të dëgjosh që
të thuhen nga ana e shtëpisë së mbretit, do t’ua bësh të njohura priftërinjve
Tsadok dhe Abiathar. 36 Ja, ata kanë atje me vete dy bijtë e tyre, Ahimats,
birin e Tsadokut, dhe Jonathanin, birin e Abiatharit; me anë të tyre do tëmë
njoftoni të gjitha ato që do të dëgjoni”. 37 Kështu Hushai, miku i Davidit, u
kthye në qytet dhe Absalomi hyri në Jeruzalem.

16
1 Davidi sapo e kishte kaluar majën e malit; kur ja, Tsiba, shërbëtor i

Mefiboshethit, i doli përpara me gomarë me samar dhe të ngarkuar me
dyqind bukë, njëqind vile rrushi të thatë, njëqind fruta vere dhe një calik me
verë. 2 Mbreti i tha Tsibas: “Ç’ke ndërmënd të bësh me këto gjëra?”. Tsiba
iu përgjigj: “Gomarët do t’i shërbejnë shtëpisë së mbretit për të hipur; buka
dhe frutat e verës do të përdoren për të ushqyer të rinjtë, dhe vera do të pihet
nga ata që do të jenë të lodhur në shkretëtirë”. 3Mbreti tha: “Ku është biri
i zotërisë tënd?”. Tsiba iu përgjigj mbretit: “Ja, mbeti në Jeruzalem, sepse
tha: “Sot shtëpia e Izraelit do të më kthejë mbretërinë e atit tim””. 4Atëherë
mbreti i tha Tsibas: “Ja, të gjitha ato që janë pronë e Mefiboshethit janë
të tua”. Tsiba iu përgjigj: “Unë po bie përmbys para teje. Paça hirin tënd, o
mbret, o imzot!”. 5 Kur mbreti David arriti në Bahurim, që andej doli një
njeri që ishte i fisit të shtëpisë së Saulit, ai quhej Shimei dhe ishte bir i Gerit.
Ai po dilte duke shqiptuar mallkime, 6 dhe hidhte gurë kundër Davidit dhe
gjithë shërbëtorëve tëmbretit David, ndërsa tërë populli dhe tërë trimat ishin
radhitur në të djathtë dhe në tëmajtë tëmbretit. 7Ndërsamallkonte, Shimei
thoshte: “Shko, pra, shko, njeri gjakatar dhe i kobshëm! 8Zoti ka bërë qëmbi
kokën tënde të bjerë gjaku i shtëpisë së Saulit, në vend të cilit ti kembretëruar;
dhe Zoti e ka dhënë mbretërinë në duart e Absalomit, birit tënd; dhe ja, tani
je bërë rob i vetë ligësisë sate, sepse je njeri gjakatar”. 9 Atëherë Abishai,
bir i Tserajahut, i tha mbretit: “Pse ky qen i ngordhur duhet të mallkojë
mbretin, zotërinë time? Të lutem, më lër të shkoj t’i pres kokën!”. 10 Por
mbreti iu përgjigj: “Ç’kam të bëj unëme ju, bijtë e Tserujahut? Prandaj lëreni
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tëmallkojë, sepseZoti i ka thënë: “MallkoDavidin!”. Dhekushmund të thotë:
“Pse silleni kështu?” 11Pastaj Davidi i tha Abishait dhe tërë shërbëorëve të tij:
“Ja, im bir, që ka dalë nga barku im, kërkon të më heqë jetën aq më shumë
dhe ky Beniaminit! Lëreni të rrijë dhe të mallkojë, sepse ia ka urdhëruar
Zoti. 12Ndoshta Zoti do ta shohë hidhërimin tim dhe do të më bëjë të mira
në vend të mallkimeve që më drejton sot”. 13Kështu Davidi dhe njerëzit e tij
e vazhduan rrugën e tyre; edhe Shimei ecte anës së malit, përballë Davidit,
dhe rrugës e mallkonte atë, i hidhte gurë dhe pluhur. 14 Mbreti dhe tërë
njerëzit që ishinme të arritënnë vendin e caktuar të lodhur, dhe aty emorën
veten. 15Ndërkohë Absalomi dhe tërë populli, njerëzit e Izraelit, kishin hyrë
në Jeruzalem; Ahithofeli ishte me të. 16 Kur Hushai, Arkiti, miku i Davidit,
arriti tek Absalomi, Hushai i tha Absalomit: “Rroftëmbreti! Rroftëmbreti!”.
17Absalomi i thaHushait: “Kjo është dashuria që ke përmikun tënd? Pse nuk
shkove me mikun tënd?”. 18Hushai iu përgjigj Absalomit: “Jo, unë do të jem
me atë që Zoti, gjithë ky popull dhe tërë njerëzit e Izraelit kanë zgjedhur, dhe
do të mbetemme të. 19A nuk duhet vallë, të vihem në shërbim të birit të tij?
Ashtu si i kam shërbyer atit tënd,në të njëjtënmënyrë do të të shërbej edhe ty”.
20AtëherëAbsalomi i thaAhithofelit: “Jepnikëshillën tuaj! Ç’duhet tëbëjmë?”.
21Ahithofeli iu përgjigj kështu Absalomit: “Hyrë te konkubinat e atit tënd që
ai ka lënë për të ruajtur shtëpinë, kështu tërë Izraeli do të mësojë që je bërë
i urryer për atin tënd dhe ata që janë me ty do të marrin guxim”. 22Ngritën
pastaj një çadërmbi taracënpërAbsalomin, dheAbsalomihyri te konkubinat
e atit të tij në sytë e tërë Izraelit. 23Në ato ditë, këshilla e dhënë nga Ahithofeli
kishte po atë vlerë të atij që kishte konsultuar fjalën e Perëndisë. Këtë vlerë
kishte çdo këshillë e Ahithofelit si për Davidin ashtu dhe për Absalomin.

17
1 Pastaj Ahithefeli i tha Absalomit: “Lermë të zgjedh dymbëdhjetë mijë

njerëz, dhe të nisem që sonte e ta ndjek Davidin; 2 duke e sulmuar sa është
i lodhur dhe i dobët; do ta tremb dhe gjithë njerëzit që janë me të do të ikin;
kështu do të mund të godas vetëmmbretin, 3dhe tërë popullin do ta kthej te
ti. Vdekja e njeriut që ti kërkon do të favorizojë kthimin e të gjithëve; kështu
tërë populli do të jetë në paqe”. 4 Ky propozim u pëlqeu Absalomit dhe të
gjithë pleqve të Izraelit. 5Megjithatë Absalomi tha: “Thirrni edhe Arkitin
Hushai dhe të dëgjojmë çfarë ka për të thënë për këtë çështje”. 6 Kur Hushai
erdhi tek Absalomi, ky i tha: “Ahithofeli ka folur në këtë mënyrë; a duhet
të veprojmë si ka thënë ai? Përndryshe, bëj një propozim ti!”. 7 Hushai iu
përgjigj Absalomit: “Këtë radhë këshilla e dhënë nga Ahithofeli nuk është e
mirë”. 8Hushai shtoi: “Ti enjehatin tënddhenjerëzite tij që janë trimadhe të
egërsuarnëkulm, si një arushënë fushë së cilës ia kanëmarrëkëlyshët;përveç
kësaj ati yt është një luftëtar dhe nuk ka për ta kaluar natënmepopullin. 9Me
siguri në këtë orë ai është fshehurnëndonjë vrimë ose nëndonjë vend tjetër;
në qoftë se në fillim do të hidhet mbi disa nga njerëzit e tu, kushdo që do
ta mësojë ka për të thënë: “Midis njerëzve që ndiqnin Absalomin ndodhi një
masakër”. 10Atëherë edhe më trimi, edhe sikur të kishte zemër luani, do të
dëshpërohej shumë, sepse tërë Izraeli e di që yt atë është trim dhe që njerëzit
që e shoqërojnë janë trima. 11Prandaj këshilloj që i tërë Izraeli nga Dani deri
nëBeer-Sheba tëmblidhet rreth teje, i shumtë si rëraqëndodhet nëbregune
detit, dheqë ti tëmarrëshpjesëpersonalishtnëbetejë. 12Kështudo ta arrijmë
në çdo vend që të ndodhet dhe do të biemmbi të ashtu si vesa bie mbi tokë;
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dhe nga gjithë njerëzit që janëme të nuk ka për të shpëtuar as edhe një. 13Në
rast se tërhiqet në ndonjë qytet, tërë Izraeli do t’i çojë litarë atij qyteti dhe ne
do ta tërheqim në përrua, deri sa aty të mos mbetet asnjë gur”. 14 Absalomi
dhe tërë njerëzit e Izraelit thanë: “Këshilla e Arkitit Hushai ështëmë emirë se
ajo e Ahithofelit”. Në të vërtetë Zoti kishte vendosur ta bënte të kotë këshillën
e mirë të Ahithofelit për të shkatërruar Absalomin. 15 Atëherë Hushai u tha
priftërinjve Tsodak dhe Abiathar: “Ahithofeli ka këshilluar Absalomin dhe
pleqtë e Izraelit kështu e kështu,ndërsaunë i këshillovanëkëtëdhe atëmënyrë.
16 Prandaj tani dërgonime nxitim njeri që të informoni Davidin dhe i thoni:
“Mos kalo natën në fushat e shkretëtirës, por pa tjetër shko më tutje, me
qëllim që mbreti dhe gjithë njerëzit që janë me të të mos shfarosen”. 17 Por
Jonathani dhe Ahimaatsi mbetën në En-Rogel, sepse nuk mund të dukeshin
qëhyninnëqytet; kështunjë shërbëtordo të shkontepër t’i informuar, dheata
do të shkonin për të njoftuar mbretin David. 18Por një djalë i pa dhe njoftoi
Absalomin. Të dy u nisën atëherë me nxitim dhe arritën në Bahurim në
shtëpinë e një njeriu që kishte në oborr një sternë dhe zbritën në të. 19Pastaj
gruaja mori një mbulesë, e shtriu mbi grykën e sternës dhe shpërndau mbi
të grurë të bluar, pa u vënë re nga njeri. 20 Kur shërbëtorët e Absalomit
shkuan në shtëpinë e gruas dhe pyetën: “Ku janë Ahimatsi dhe Jonathani?”,
gruaja u përgjigj: “Ata e kaluan rrëkenë”. Ata filluan t’i kërkojnë, por nuk
i gjetën dhe u kthyen në Jeruzalem. 21 Pas nisjes së këtyre të fundit, të dy
dolënngasternadheshkuan tënjoftojnëmbretinDavid. Dhe i thanëDavidit:
“Shpejtoni dhe kaloni menjëherë lumin, sepse kjo është ajo që Ahithofeli ka
këshilluar kundër jush”. 22Atëherë Davidi u ngrit me gjithë njerëzit që ishin
me të dhe kaloi Jordanin. Në të gdhirë nuk kishte mbetur as edhe një pa
e kaluar Jordanin. 23 Kur Ahithofeli pa që këshilla e tij nuk ishte ndjekur,
shaloi gomarin dhe shkoi në shtëpinë e vet në qytetin e tij. Vuri në rregull
gjërat e shtëpisë dhe vari veten. Kështu vdiq dhe u varros në varrin e të atit.
24Pastaj Davidi arriti në Mahanaim; dhe Absalomi kaloi Jordanin me gjithë
njerëzit e Izraelit. 25 Absalomi kishte vënë në krye të ushtrisë Amasan në
vend të Joabit. Amasan ishte bir i një burri të quajtur Jithra Izraeliti, i cili
kishte pasur marrëdhënie seksuale me Abigailin, bijën e Nahashit, motër e
Tserujahut, nënë e Joabit. 26 Kështu Izraeli dhe Absalomi e ngritën kampin
e tyre në vendin e Galaadit. 27 Kur Davidi arriti në Mahanaim, Shobi, bir
i Nahashit nga Rabahu dhe i bijve të Amonit, Makiri, bir i Amielit nga
Lodebaru dhe Barzilai, Galaaditi nga Rogelimi, 28 sollën shtretër, legena,
enë prej dheu, grurë, elb, miell, grurë të pjekur, bathë, thjerrëza, perime të
pjekura, 29miell, gjalpë, dele dhe djathë lope përDavidin dhe për njerëzit që
ishin me të, me qëllim që të hanin, sepse thonin: “Këta njerëz kanë vuajtur
nga uria, nga lodhja dhe nga etja në shkretëtirë”.

18
1Davidi kaloi në revistë njerëzit që ishin me të dhe caktoi mbi ta koman-

dantë tëmijëshëvedhe të qindshëve. 2Pastaj Davidi nisi përparanjë të tretën e
njerëzve të tij nën komandën e Joabit, një të tretën nën komandën e Abishait
birit të Tserujahut, vëlla i Joabit, dhe një të tretën nën komandën e Itait të
Gathit. Pastaj mbreti i tha popullit: “Dua të vij edhe unë me ju!”. 3 Por
populli u përgjigj: “Ti nuk duhet të vish, sepse po të na vënë përpara, nuk
do të na jepnin rëndësi; edhe po të vdiste gjysma jonë, nuk do të na jepnin
rëndësi; por ti vlen sa dhjetë mijë nga ne; është më mirë të rrish gati të na
ndihmosh nga qyteti”. 4 Mbreti iu përgjigj me këto fjalë: “Do të bëj atë që
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ju duket më mirë”. Kështu mbreti mbeti pranë portës së qytetit, ndërsa tërë
populli dilte në formacion nga njëqind dhe nga një mijë veta. 5Mbreti u dha
këtë urdhër Joabit, Abishait dhe Itait: “Për hirin tim, silluni me kujdes me të
riun Absalom!”. Tërë populli e dëgjoi kur mbreti e dha këtë urdhër të gjithë
komandantëve lidhur me Absalomin. 6Kështu ushtria doli në fushë kundër
Izraelit dhe beteja u zhvillua në pyllin e Efraimit. 7Populli i Izraelit u mund
atje nga shërbëtorët e Davidit; dhe në atë vend masakra qe e madhe; atë
ditë ranë njëzet mijë njerëz. 8 Beteja u shtri në të gjithë krahinën; dhe pylli
gllabëroimë tepër njerëz nga sa kishte gllabëruar shpata. 9Pastaj Absalomi u
ndeshme njerëzit e Davidit. Absalomi i kishte hipur një mushke, e cila u fut
poshtë degëve të dendura të një lisi të madh dhe koka e Absalomit mbeti e
kapur në lis, dhe ai mbeti 10Një njeri e pa këtë gjë dhe lajmëroi Joabin, duke
thënë: “E pashë Absalomin të varur në një lis”. 11 Atëherë Joabi iu përgjigj
njeriut që e kishte informuar: “Ja, ti e pe? Po pse nuk e shtrive menjëherë
të vdekur në tokë? Unë do të të kisha dhënë dhjetë sikla argjendi dhe një
brez”. 12 Por ai njeri i tha Joabit: “Edhe sikur të më jepnin në dorë një mijë
sikla argjendi, unë nuk do ta shtrija dorën kundër birit të mbretit, sepse ne
e kemi dëgjuar urdhrin që mbreti të ka dhënë ty, Abishait dhe Itait, duke
thënë: “Kini kujdes të mos i bëni asnjë të keqe të riut Absalom”. 13Në fakt
do të kisha vepruar në mënyrë jo të ndershme kundër vetë jetës sime, sepse
asgjë nuk i mbahet e fshehur mbretit; edhe ti vetë do të ishe kundërmeje”.
14Atëherë Joabi tha: “Nuk dua të humb kohënme ty në këtë mënyrë”. Kështu
mori në dorë tri shtiza dhe i futi në zemrën e Absalomit, që ishte akoma
gjallë në pjesën e dendur të lisit. 15 Pastaj dhjetë shqyrtarë të rinj të Joabit
e rrethuan Absalomin, e goditën akoma dhe e mbaruan. 16 Atëherë Joabi
urdhëroi që ti binin borisë, populli nuk e ndoqi më Izraelin sepse nuk e lejoi
Joabi. 17PaskësajemorënAbsalomin, ehodhënnënjë gropë tëmadhenëpyll
dhe hodhënmbi të një sasi të madhe gurësh; pastaj tërë Izraelitët ikën, secili
në çadrën e vet. 18Absalomi, sa qe gjallë, i kishte ngritur vetes një monumet
nëLuginën eMbretit, sepse thoshte: “Unënukkamdjalë që të ruajë kujtimin
e emrit tim”. Kështu i dha emrin e tij këtij monumenti, që edhe sot quhet
“monumenti i Absalomit”. 19Ahimatsi, bir i Tsadokut, i tha Joabit: “Lermë
të shkoj me vrap dhe t’i çoj mbretit lajmin që Zoti i siguroi drejtësi kundër
armiqve të tij”. 20 Joabi iu përgjigj: “Ti nuk do ta çosh lajmin sot; do ta çosh një
ditë tjetër; nuk do ta çosh lajmin sot, sepse biri i mbretit ka vdekur”. 21Pastaj
Joabi i tha Etiopasit: “Shko dhe tregoja mbretit atë që ke parë”. Etiopasi u
përul para Joabit dhe iku me vrap. 22 Ahimatsi, bir i Tsadokut, i tha prapë
Joabit: “Sido që të ndodhë, të lutem, më lejo të fugoj prapa Etiopasit”. Joabi
i tha: “Po pse dëshiron të fugosh, biri im? Sidoqoftë nuk do të kesh asnjë
shpërblim për lajmin që çon”. 23 Dhe tjetri tha: “Sido që të ndodhë, dua të
vrapoj”. Joabi i tha: “Vrapo!”. Atëherë Ahimatsi filloi të vrapojë nëpër rrugën
e fushës dhe e kaloi Etiopasin. 24Davidi ishte ulur midis dy profetëve; roja
hipi në çatinë e portës pranë mureve; ngriti sytë dhe shikoi, dhe ja, një njeri
vraponte krejt vetëm. 25Roja bërtitidhenjoftoimbretin. Mbreti tha: “Në rast
se ështëvetëm, sjell lajme”. Dheaipoafrohej gjithnjë emë tepër. 26Pastaj roja
panjënjeri tjetërqëvrapontedhe i thirri rojes sëportës: “Janjë tjetërnjeri që
vrapon vetëm!”. Mbreti tha: “Edhe ky sjell lajme”. 27Roja shtoi: “Mënyra e të
vrapuarit të të paritmë duket si ajo e Ahimatsit, e birit të Tsadokut!”. Mbreti
tha: “Éshtë një njeri i mirë dhe vjenme lajme të bukura”. 28Ahimatsi i bërtiti
mbretit dhe tha: “Paqe!”. Pastaj u shtri përparambretit me fytyrën për tokë
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dhe tha: “I bekuarqoftë Zoti, Perëndiayt, që ka lënënëpushtetin tëndnjerëzit
që kishin ngritur duart kundërmbretit, zotërisë tim!”. 29Mbreti tha: “A është
mirë i riu Absalom?”. Ahimatsi u përgjigj: “Kur Joabi dërgoi shërbëtorin e
mbretit dhe mua, shërbëtorin tënd, pashë një rrëmujë të madhe, por nuk e
di përse bëhej fjalë”. 30Mbreti i tha: “Kthehu dhe qëndro këtu”. Dhe ai u kthye
dhembeti aty. 31Pikërisht në atë çast arriti Etiopasi, i cili tha: “Lajme tëmira,
ombret, o imzot. Zoti të ka siguruar sot drejtësi, duke të çliruar nga duart e të
gjithë atyre që kishin ngritur krye kundër teje”. 32Mbreti i tha Etiopasit: “A
është mirë i riu Absalom?”. Etiopasi u përgjigj: “Armiqtë e mbretit, zotërisë
tim, dhe tërë ata që ngriheshin kundër teje për të të bërë të keqe qofshin si ai
i ri!”. 33Atëherëmbreti, duke u dridhur i tëri, u ngjit në dhomën që ishtembi
portën dhe qau; dhe thoshte: “O biri im Absalom; biri im, biri im Absalom!
Të kisha vdekur unë në vendin tënd, o Absalom, biri im, biri im!”.

19
1 Pastaj i thanë Joabit: “Ja, mbreti qan dhe mban zi për Absalomin”.

2Kështu fitorja atë ditë u shndërrua në zi për të gjithë popullin, sepse populli
dëgjoi atë ditë të thuhet: “Mbreti është i dëshpëruar për shkak të birit të tij”.
3Atë ditë populli hyri fshehurazi në qytet, ashtu si largohen fshehurazi dhe
tërë turp ata që ia mbathin gjatë betejës. 4Mbreti kishte mbuluar fytyrën
dhe bërtisteme zë të lartë: “O biri im Absalom, o Absalom, biri im, biri im!”.
5 Atëherë Joabi hyri në shtëpi të mbretit dhe tha: “Ti sot mbulon me turp
fytyrën e të gjithë njerëve që në këtë ditë shpëtuan jetën tënde, atë të bijve
dhe të bijave të tua, jetën e bashkëshortes dhe të konkubinave të tua, 6 sepse
ti dashuron ata që të urrejnë dhe urren ata që të duan; sot ke treguar qartë
që komandantëtdheushtarëtnukkanë asnjë vlerë për ty; dhe tani kuptoj se,
po të ishte gjallë Absalomi dhe ne të ishim këtë ditë të tërë të vdekur, atëherë
do të ishe i kënaqur. 7Tani, pra, çohu dil dhe foli zemrës së shërbëtorëve të tu,
sepse betohem në emër të Zotit se, po nuk dole, asnjeri nuk do të qëndrojë
me ty këtë natë; dhe kjo do të ishte fatkeqësia më e madhe që të ka rënë që
kur ishe i ri e deri më sot”. 8Atëherëmbreti u ngrit dhe u ul te porta; dhe kjo
iu njoftua tërë popullit, duke thënë: “Ja, mbreti është ulur te porta”. Kështu
tërë populli doli në prani të mbretit. Ndërkaq ata të Izraelit kishin ikur secili
në çadrën e vet. 9 Në të gjitha fiset e Izraelit populli i tërë diskutonte dhe
thoshte: “Mbreti na çliroi nga duart e armiqve tanë dhe na shpëtoi nga duart
e Filistejve; dhe tani i është dashur të ikë nga vendi për shkak të Absalomit.
10 Por Absalomi, të cilin ne e kishim vajosur mbret mbi ne, vdiq në betejë.
Dhe tani pse nuk flisni për kthimin e mbretit?”. 11 Atëherë mbreti David
dërgoi t’u thotë priftërinjve Tsadok dhe Abiathar: “Foluni pleqve të Judës dhe
u thoni atyre: “Pse ju duhet të jeni të fundit përkthimin embretit në shtëpinë
e tij, sepse bisedat e tërë Izraelit kanë arritur deri te mbreti, pikërisht në
këtë shtëpi? 12 Ju jeni vëllezër të mi, ju jeni kocka dhe mishi im. Pse duhet
të jeni të fundit në kthimin e mbretit?”. 13Dhe i thoni Amasas: “A nuk je ti
kocka dhe mishi im? Këtë më bëftë Perëndia,madje edhe më keq, në rast se
ti nuk bëhesh për gjithnjë komandanti i ushtrisë në vend të Joabit”. 14Kështu
Davidi anoi zemrën e të gjithë njerëzve të Judës, sikur të ishte zemra e një
njeriu të vetëm; prandaj ata i dërguan t’i thonë mbretit: “Kthehu ti me gjithë
shërbëtorët e tu”. 15Atëherë mbreti u kthye dhe arriti në Jordan; dhe ata të
Judës erdhënnëGilgal për t’i dalë përparambretit dhepër t’i siguruar kalimin
e Jordanit. 16Beniaminiti Shimei, bir i Geras, që ishte nga Bahurimi, nxitoi
menjerëzit e Judës t’i dalë përparaDavidit. 17Ai kishtemevetenjëmijënjerëz
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të Beniaminit dhe Tsiban, shërbëtorin e shtëpisë së Saulit, me pesëmbëdhjetë
bijtë e tij dhe njëzet shërbëtorët e tij. Ata e kaluan Jordanin para mbretit.
18Atakaluanme trappër ta çuarmatanë familjenembretit dhepër tëbërëatë
qëudukej emirëpërmbretin. NdërkaqShimei, bir iGeras, rapërmbyspërpara
mbretit, në çastin kur ai kalonte Jordanin, 19 Dhe i tha mbretit: “Mos më
ngarkome asnjë faj, imzot, dhe harro të keqen që shërbëtori yt ka bërë ditën
që mbreti, zotëria im, dilte nga Jeruzalemi; mbreti të mos e ketë parasysh.
20 Sepse shërbëtori yt pranon se ka mëkatuar. Dhe ja, sot kam qenë i pari i
tërë shtëpisë së Jozefit që i dal përpara mbretit, zotërisë tim”. 21 Por Abishai,
bir i Tserujahut, filloi të thotë: A nuk duhet të dënohet me vdekje Shimei,
sepsekamallkuarnjeriunevajosurngaZoti?”. 22Davidi tha: “Ç’marrëdhënie
kam unë me ju, bijtë e Tserujahut, që sot u treguat kundërshtarë të mi? A
mund ta dënosh sot me vdekje dikë në Izrael? A nuk e di, vallë që sot jam
mbret i Izraelit?”. 23 Pastaj mbreti i tha Shimeit: “Ti nuk ke për të vdekur!”.
Dhe mbreti iu betua atij për këtë. 24 Edhe Mefiboshethi, nip i Saulit, i doli
përparambretit. Ai nuk i kishte mjekuar këmbët, nuk e kishte rruar mjekrën
dhe nuk i kishte larë rrobat nga dita që kishte ikur mbreti deri në kthimin
e tij në paqe. 25 Kur arriti nga Jeruzalemi për të takuar mbretin, ky i tha:
“Pse nuk erdhe me mua, Mefibosheth?”. 26 Ai u përgjigj: “O mbret, imzot,
shërbëtori immëmashtroi, sepse shërbëtori yt kishte thënë: “Unë do të shaloj
gomarin, do të hip mbi të dhe do të shkoj me mbretin”, sepse shërbëtori yt
është çalaman. 27 Përveç kësaj, ai ka shpifur kundër shërbëtorit tënd pranë
mbretit, zotërisë sime; por mbreti, zotëria im, është si një engjëll i Perëndisë;
bëj, pra, atë që do të të pëlqejë. 28Në fakt tërë ata të shtëpisë së atit tim nuk
meritojnë tjetër gjë veç vdekjes përparambretit, zotërisë tim; megjithatë ti e
kishe caktuar shërbëtorin tënd ndër ata që hanin në tryezën tënde. Prandaj
çfarë të drejte tjetër do të kisha për t’i bërtiturmbretit?”. 29Mbreti i tha: “Nuk
është nevoja të shtosh fjalë të tjera. Unë kam vendosur; Ti dhe Tsiba ndajini
tokat”. 30 Atëherë Mefiboshethi iu përgjigj mbretit: “Le t’i marrë të gjitha,
sepse mbreti, zotëria im, u kthye në paqe në shtëpinë e tij”. 31Edhe Galaaditi
Barzilaj zbriti nga Rogelimi dhe kaloi Jordanin bashkë me mbretin, për ta
shoqëruar matanë Jordanit. 32 Barzilaj ishte shumë i vjetër, tetëdhjetë vjeç;
ai e kishte furnizuar me ushqime mbretin kur ky ndodhej në Mahanaim,
sepse ishte shumë i pasur. 33 Mbreti i tha Barzialit: “Eja me mua matanë
lumit dhe unë do të kujdesem për ushqimin tënd pranëmeje në Jeruzalem”.
34 Por Barzilaj iu përgjigj mbretit: “Sa vjet jetë më kanë mbetur akoma që
unë të shkoj me mbretin në Jeruzalem? 35 Tani unë jam tetëdhjetë vjeç; a
mund të dalloj akoma atë që është e mirë nga ajo që është e keqe? A mund
ta shijojë akoma shërbëtori yt atë që ha o atë që pi? A mund të dëgjojë unë
akoma zërin e këngëtarëve dhe të këngëtareve. Pse shërbëtori yt duhet t’i bëhet
barrë mbretit, zotërisë tim? 36 Shërbëtori yt do të shkojë membretin matanë
Jordanit për një copë rrugë; po psembreti duhet të ma lajë me një shpërblim
të tillë? 37 Por lëre shërbëtorin tënd të kthehet prapa dhe që unë të mund të
vdesnëqytetin timpranëvarrit tëatit timdhe tënënës sime! Por ja shërbëtori
yt Kimham; le të vijë ai me mbretin, zotërinë tim, dhe bëj për të atë që do të
të pëlqej”. 38Mbreti u përgjigj: “Kimhami do të vijë me mua dhe unë do të
bëj për të atë që do të të pëlqejë ty; po, unë do të bëj për ty të gjitha ato që
më kërkon”. 39 Kështu tërë populli kaloi Jordanin dhe e kaloi edhe mbreti.
Pastaj mbreti e puthi Barzilain dhe e bekoi, dhe ai u kthye në shtëpinë e vet.
40 Mbreti vazhdoi rrugën në drejtim të Gilgalit, i shoqëruar nga Kimhami.
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Tërëpopulli i Judësepërcollimbretindhekështubëriedhegjysmaepopullit të
Izraelit. 41Atëherë tërë Izraelitët erdhën tembreti dhe i thanë: “Pse vëllezërit
tanë, njerëzit e Judës, të kanë marrë fshehurazi dhe kanë bërë të kalojnë
Jordaninmbreti, familja e tij dhe të gjithë njerëzit eDavidit?”. 42Tërë njerëzit
e Judës iu përgjigjën njerëzve të Izraelit: “Sepse mbreti është fisi ynë i afërt.
Pse zemëroheni për këtë? Mos kemi ngrënë, vallë me shpenzimet e mbretit,
ose na ka dhënë ndonjëherë dhurata?”. 43 Por njerëzit e Izraelit iu përgjigjën
njerëzve të Judës, duke thënë: “Nena takojnë dhjetë pjesë tëmbretit, prandaj
Davidi është më tepër yni se sa juaji; për çfarë arësye na keni përçmuar? Nuk
kemi qenë ne të parët që propozuam kthimin e mbretit tonë?”. Por fjala e
njerëzve të Judës ishte më e ashpër se ajo e njerëzve të Izraelit.

20
1Ndodhej atynjë keqbërës i quajtur Sheba, bir i Bikrit, njëBeniaminit, i cili

i ra borisë dhe tha: “Nuk kemi asnjë pjesë me Davidin dhe asnjë trashëgimi
me birin e Isait! O Izraelitë, secili të shkojë në çadrën e vet”. 2 Kështu tërë
njerëzit e Izraelit e braktisën Davidin për të ndjekur Shebin, birin e Bikrit.
Por njerëzit e Judësmbetën të bashkuar me mbretin e tyre dhe e shoqëruan
nga Jordani deri në Jeruzalem. 3Kur mbreti David hyri në shtëpinë e tij në
Jeruzalem, i mori të dhjetë konkubinat që kishte lënë për të ruajtur shtëpinë
dhe i vendosi në një banesë të mbikqyrur; ai i mbante ato, por nuk hynte
te ato; kështu ato mbetën të mbyllura deri ditën e vdekjes së tyre, në një
gjendje vejërie. 4 Pastaj mbreti i tha Amasas: “Më mblidh njerëzit e Judës
brenda tri ditëve dhe ti vetë të jesh këtu”. 5Amasa u nis, pra, për tëmbledhur
njerëzit e Judës, por vonoi tej afatit të caktuar. 6AtëherëDavidi i thaAbishait:
“Sheba, biri i Bikrit, do të na bëjë më keq se Absalomi; merr shërbëtorët e
zotërisë tënd dhe ndiqe që të mos shtjerë në dorë qytete të fortifikuara dhe
të na shpëtojë”. 7 Nën komandën e tij shkuan njerëzit e Joabit: Kerethejtë,
Pelethejtë dhe tërë njerëzit më trima; dolën nga Jeruzalemi për të ndjekur
Sheban, birin e Bikrit. 8 Kur ata arritën pranë gurit të madh që është në
Gabaon, Amasa u doli përpara. Joabi kishte veshur një uniformë ushtarake,
mbi të cilën kishte brezin me një shpatë në këllëfin e ngritur me ijet; ndërsa
po ecte përpara, shpata i ra. 9 Joabi i thaAmasas: “A jemirë, vëllai im?”. Pastaj
Joabi me dorën e djathtë e kapi Amasan nga mjekra për ta puthur. 10Amasa
nuk vuri re shpatën që Joabi kishte në dorën tjetër;me të ai e goditi në bark
dhe përbrëndësat e barkut u përhapën për tokë pa e goditur për së dyti, dhe
ai vdiq. Pastaj Joabi dhe i vëllai Abishai filluan të ndiqnin Sheban, birin e
Bikrit. 11Ndërkaq njeri prej të rinjve të Joabit kishte mbetur pranë Amasas
dhe thoshte: “Kush e do Joabin dhe kush është për Davidin le të shkojnë pas
Joabit!”. 12 Por Amasa po përpëlitej në gjak, në mes të rrugës. Kur ai njeri
vuri re që tërë populli po ndalej, e tërhoqi zvarrë Amasan jashtë rrugës në
një fushë dhe i hodhi sipër një mantel, sepse të gjithë ata që i afroheshin
ndaleshin. 13 Kur u hoq nga rruga, të gjithë vazhduan pas Joabit për të
ndjekur Sheban, birin e Bikrit. 14 Joabi kaloi në të gjitha fiset e Izraelit deri
nëAbel dhenëBeth-Maakah. Të gjithë Berejtë umblodhëndhe i shkuanpas.
15Shkuanpastaj të rrethojnë ShebannëAbel tëBeth-Maakahutdhendërtuan
kundër qytetit një ledh prej dheu që ngrihej pranë mureve; tërë njerëzit që
ishin me Joabin përpiqeshin të dëmtonin muret për t’i rrëzuar. 16 Atëherë një
grua e urtë thirri nga qyteti: “Dëgjoni, dëgjoni! Ju lutem, i thoni Joabit të
afrohet, sepse dua t’i flas!”. 17 Kur iu afrua, gruaja e pyeti: “A je ti Joabi?”.
Ai u përgjigj: “Jam unë”. Atëherë ajo i tha: “Dëgjo fjalët e shërbëtores sate”. Ai
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u përgjigj: “Po dëgjoj”. 18Ajo vazhdoi: “Dikur e kishin zakon të thonin: “Do t’i
kërkojmë këshillëAbelit”, sepse kështuproblemi ishte i zgjidhur. 19 Jeminënjë
nga qytetet më paqësore emë besnike të Izraelit; dhe ti kërkon të shkatërrosh
një qytet që është një nënë në Izrael. Pse kërkon të shkatërrosh trashëgiminë e
Zotit?”. 20 Joabi u përgjigj: “Qoftë larg, larg meje mendimi i shkatërrimit dhe
i shkretimit. 21 Punët nuk qëndrojnë kështu; një njeri nga krahina malore
e Efraimit i quajtur Sheba, bir i Bikrit, ka ngritur dorën kundër mbretit,
kundër Davidit. Më dorëzoni vetëm atë dhe unë do të largohem nga qyteti”.
Gruaja i tha Joabit: “Ja, koka e tij do të hidhet nga muri”. 22Atëherë gruaja;
me urtësinë e saj, iu drejtua tërë popullit; kështu ia prenë kokën Shebas, birit
të Bikrit, dhe ia hodhën Joabit. Ky urdhëroi t’i bien borisë dhe të gjithë u
larguan nga qyteti dhe secili shkoi në çadrën e vet. Pastaj Joabi u kthye në
Jeruzalem pranë mbretit. 23 Joabi ishte në krye të gjithë ushtrisë së Izraelit;
Benajahu, bir i Jehojadit, ndodhej në krye të Kerethejve dhe të Pelethejve.
24Adorami merrej me haraçet; Jozafati, bir i Ahiludit, ushtronte funksionin
e kançelierit; 25 Sheva ishte sekretar; Tsadoku dhe Abiathari ishin priftërinj;
26dhe Ira i Jairit ishte kryeministri i Davidit.

21
1NëkohëneDavidit pati zi bukepër trevjetmeradhë;Davidi kërkoi fytyrën

e Zotit dhe Zoti i tha: “Kjo ndodh për shkak të Saulit dhe të shtëpisë së tij
gjakatare, sepse ai i ka bërë të vdesin Gabaonitët”. 2 Atëherë mbreti thirri
Gabaonitët dhe u foli atyre. (Gabaonitët nuk u përkisnin bijve të Izraelit, por
ishin mbeturina të Amorejve; bijtë e Izraelit ishin betuar se do t’i kursenin,
por Sauli, në zellin e tij tëmadh për bijtë e Izraelit dhe të Judës, ishte orvatur
t’i shfaroste). 3AtherëDavidi u thaGabaonitëve: “Çfarëduhet tëbëjpër judhe
në ç’mënyrë duhet të veproj për të ndrequr gabimin e bërë,meqëllim që ju të
bekoni trashëgiminë e Zotit?”. 4Gabaonitëtupërgjigjën: “Nenukna intereson
të kemi ar apoargjendnga Sauli aponga shtëpia e tij, as duhet të vrisni përne
ndonjënjeri në Izrael”. Mbreti tha: “Atëqëkërkoni,unëdo tabëjpër ju”. 5Ata
iu përgjigjënmbretit: “Për njeriun që na ka konsumuar dhe që ka menduar
të na shfarosë për të na zhdukur nga tërë territori i Izraelit, 6 të na dorëzohen
shtatë burra nga trashëgimtarët e tij dhe ne do t’i varim përpara Zotit në
Gibeah të Saulit, që është i zgjedhuri i Zotit”. Mbreti tha: “Do t’jua dorëzoj”.
7Mbreti e kurseu Mefoboshethin, birin e Jonatanit, bir të Saulit, për shkak
të betimit të Zotit që ekzistonte midis tyre, midis Davidit dhe Jonathanit,
birit të Saulit. 8 Por mbreti mori dy bijtë që Ritspah, bija e Ajahut, i kishte
lindur Saulit, Armonin dhe Mefibeshethin, dhe pesë bijtë që Mikal, e bija e
Saulit, i kishte lindur Adrielit nga Mehola, birit të Barzilait, 9dhe ua dorëzoi
Gabaonitëve,që i varënnëmal, përparaZotit. Kështuuvranënëditët e para të
korrjeve, kur filloi korrja e elbit. 10Ritspah, e bija eAjahut,mori njëmbulesë
të ashpër dhe e shtriu mbi shkëmb, duke qendruar aty nga fillimi i korrjes
deri sa mbi ta ra shi nga qielli. Ajo nuk i lejoi shpendët e qiellit të zbrisnin
11Kur i treguanDavidit atë që kishte bërëRitspah, bija eAjahut, konkubinë e
Saulit, 12Davidi shkoi të marrë eshtrat e Saulit dhe ato të Jonathanit, birit të
tij, nga banorët e Jabeshit të Galaadit, që i kishinmarrëme vete nga sheshi i
Beth-Shanit, ku Filistejt i kishin varur kur kishin mundur Saulin në Gilboa.
13 Ai solli që andej eshtrat e Saulit dhe ato të birit të tij, Jonatanit, dhe u
mblodhën edhe eshtrat e atyre që ishin varur. 14 Eshtrat e Saulit dhe të
Jonatanit, birit të tij, u varrosënnë vendin e Beniaminit, në Tselah, në varret
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eKishit, atit të Saulit. Kështubënë tëgjithaatoqëmbreti kishteurdhëruar. Pas
kësaj Perëndia dëgjoi lutjen që u bë për vendin. 15 Filistejtë i shpallën përsëri
luftë Izraelit dheDavidi zbritime gjithë shërbëtorët e tij për të luftuar kundër
Filistejve; dheDavidi u lodh; 16 Ishbi-Benobi, njëngapasardhësit e gjigantëve
që kishte një shtizë që peshonte treqind sikla bronzi dhe mbante në brez
një shpatë të re, kishte ndër mend të vriste Davidin; 17 por Abishai, bir i
Tserujahut, shkoi në ndihmë të mbretit, goditi Filisteun dhe e vrau. Atëherë
njerëzit e Davidit u betuan: “Ti nuk do të dalëshmëme ne për të luftuar dhe
nuk do ta shuash llambën e Izraelit”. 18 Pas kësaj u bë një betejë tjetër me
Filistejtë në Gob; atëherë Hushathiti Sibekai vrau Safin, një nga pasardhësit
e gjigantëve. 19 U bë një betejë tjetër me Filistejtë në Gob; dhe Elhanani,
bir i Jaare-Oregimit nga Betlemi, vrau vëllanë e Goliathit nga Gathi; shkopi i
shtizës së tij ishte shuli i vegjës së endësit. 20U bë një betejë tjetër në Gath, ku
ishte një njeri me shtat të lartë, i cili kishte gjashtë gishtërinj në çdo dorë dhe
gjashtë gishtërinj në çdo këmbë, gjithsej njëzet e katër gishtërinj; edhe ai ishte
njëpasardhës i gjigantëve. 21Ai e fyu Izraelin, por Jonathani, bir i Shimeahut,
vëlla i Davidit, e vrau. 22Këta të katër ishin pasardhësit e gjigantëve në Gath.
Ata u vranë nga dora e Davidit dhe e shërbëtorëve të tij.

22
1Davidi i drejtoi Zotit fjalët e këtij kantiku ditën që Zoti e çliroi nga duart

e të gjithë armiqve të tij dhe nga dora e Saulit. Ai tha: 2 “Zoti është fortesa
ime, kalaja imedhe çlirimtari im, 3Perëndia im, shkëmbinë të cilin strehohem,
mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, strehimi im i lartë, streha ime. O
shpëtimtari im, ti më shpëton nga dhuna! 4 Unë i kërkoj ndihmë Zotit që
meriton të lavdërohet, dhe kështu më shpëtoi nga duart e armiqve të mi.
5 Valët e vdekjes më kishin rrethuar dhe përrenjtë e shkatërrimit më kishin
tmerruar. 6Dhimbjet e Sheolit më kishin zënë dhe lakun e vdekjes e kisha
para syve. 7Në ankthin tim i kërkova ndihmë Zotit dhe i klitha Perëndisë tim.
Ai e dëgjoi zërin timnga tempulli kundodhej dheklithma imearriti në veshët
e tij. 8Atëherë toka u trondit dhe u drodh, themelet e qiejve u lëkundën dhe u
shkundën, sepse ai ishte tërë zemërim. 9Një tym ngjitej nga fejzat e hundës
së tij dhe një zjarr përvëlues i dilte nga goja; prej tij dilnin thëngjij. 10Ai i uli
qiejtë dhe zbriti me një mjegull të dendur poshtë këmbëve të tij. 11Ai rrinte
kaluarmbi një kerubin, fluturonte dhedukejmbi flatrat e erës. 12Si shatorre
rreth vetes kishte vënë terrin, errësirën eujëravedhe retë e dendura të qiellit.
13 Nga shkëlqimi që i priste dilnin thëngjij. 14 Zoti gjëmoi në qiejt dhe Më i
Larti bëri të dëgjohet zëri i tij. 15Hodhi shigjeta dhe shpërndau armiqtë, hodhi
shigjetat e tij dhe i shpërndau. 16 Atëherë doli shtrati i detit dhe themelet e
botës u zbuluan, me qortimin e Zotit, me erën që shfrynë, fejzat e hundës
së tij. 17Ai nga lart shtriu dorën dhe më kapi, më nxori nga ujërat e mëdha.
18Më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata qëmë urrenin, sepse ishin
më të fortë se unë 19Ata ishin ngritur kundërmeje ditën e mjerimit tim, por
Zoti qe përkrahësi im, 20ai më çoi larg tyre; ai më shpëtoi sepse i pëlqej. 21Zoti
më ka shpërblyer simbas së drejtës sime dhe më ka dhënë simbas pastërtisë
së duarve të mia, 22 sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar
pabesisht nga Perëndia im. 23 Sepse kam mbajtur para vetes të gjitha ligjet
e tij dhe nuk jam larguar nga statutet e tij. 24 Kam qenë i ndershëm me të
dhe i jam ruajtur paudhësisë. 25 Prandaj Zoti më ka dhënë simbas së drejtës
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sime, simbas pastërtisë sime përpara syve të tij. 26 Ti tregohesh i mëshirshëm
me njeriun e përshpirtshëm dhe i drejtë me njeriun e drejtë; 27 ti tregohesh
i pastër me njeriun e pastër dhe dinak me njeriun e çoroditur. 28 Ti shpëton
njerëzit e hidhëruar, por shikimi yt ndalet mbi kryelartët për t’i ulur. 29Po, ti
je drita ime, o Zot; Zoti ndriçon terrin tim. 30Me tymund të sulmoj një grup,
me Perëndinë timmund të kapërcej një mur. 31Rruga e Zotit është e përsosur;
fjala e Zotit është purifikuarme zjarrin. Ai ështëmburoja e të gjithë atyre që
kanë shpresë tekai. 32Në fakt kushështëPerëndipërveçZotit? Dhekushështë
Kalaja përveç Perëndisë tonë? 33 Zoti është kalaja ime e fuqishme, ai e bën të
përsosur rrugën time. 34Ai i bën këmbët e mia si ato të drerit dhe më bën të
mbahem mirë në vendet e mia të larta. 35Ai i mëson duart e mia për betejë
dhe krahët e mia mund të tendosin një hark prej bronzi. 36 Ti më ke dhënë
edhe mburojën e shpëtimit tënd dhe mirësia jote më ka bërë të madh. 37 Ti i
ke zgjedhur hapat e mia dhe këmbët e mia nuk kanë ngurruar në këtë rast.
38 Unë i kam ndjekur armiqtë e mi dhe i kam shkatërruar, nuk jam kthyer
prapa para se t’i shfarosja. 39 I kam shkatërruar dhe shtypur, dhe ata nuk
kanë mundur më të ngrihen kundër meje; ata kanë rënë nën këmbët e mia.
40Timë ke dhënë forcë në betejë, dhe bëre që tëmë përulen ata që ngriheshin
kundër meje; 41 bëre që të më kthenin kurrizin armiqtë e mi përpara meje,
dhe unë zhduka ata që më urrenin. 42 Ata shikuan, por nuk pati njeri që
t’i shpëtonte; i klithën Zotit, por ai nuk iu përgjigj atyre. 43Unë i thërmova si
pluhuri i tokës, i copëtova dhe i shkela si balta e rrugëve. 44 Ti më ke çliruar
nga mosmarrëveshjet e popullit tim, më ke ruajtur si udhëheqës i kombeve;
një popull që nuk e njihja më ka shërbyer. 45Bijtë e të huajvemë nënshtrohen
mua; sa më dëgjojnë,më binden. 46Bijtë e të huajve kanë humbur guximin,
kanë dalë duke u dridhur nga fortesat e tyre. 47Rroftë Zoti! Qoftë e bekuar
Fortesa ime! U lartësoftë në qiell Perëndia, Fortesa e shpëtimit tim! 48 Éshtë
Perëndia që hakmerret përmua, qëmë nënshtron popujt, 49dhemë liron nga
armiqtë emi. Timë lartonmbi ata qëngrihenkundërmeje dhemë çlironnga
njeriu i furishëm. 50Prandaj, o Zot, do të të kremtojmidis kombeve dhe do të
këndojë lavdinë e emrit tënd. 51Lirime të mëdha i siguronmbretit të tij, sillet
dashamirësme të vajosurin, me Davidin dheme pasardhësit e tij përjetë”.

23
1Këto janë fjalët e fundit të Davidit. Kështu thotë Davidi, bir i Isait, kështu

thotë njeriu që u ngrit lart, i vajosuri i Perëndisë së Jakobit, këngëtari i ëmbël
i Izraelit: 2 “Fryma e Zotit ka folur nëpërmjetmeje dhe fjala e tij ka qenëmbi
buzët e mia. 3 Perëndia i Izraelit ka folur, Kalaja e Izraelit më ka thënë: “Ai
që mbretëronme drejtësimbi njerëzit, ai që mbretëron në frikën e Perëndisë,
4 është si drita e mëngjesit në të dalë të diellit, në një mëngjes pa re, ashtu
si shkëlqimi mbas shiut, që bën të mbijë bari i njomë nga dheu”. 5 A nuk
është vallë kështu shtëpia ime përpara Perëndisë? Sepse ai ka lidhur me mua
një besëlidhje të përjetshme që parashikon çdo gjë dhe që është e sigurt. A
nuk do të bëjë ai të lulëzojë shpëtimi im i plotë dhe të gjitha ato që unë
dëshiroj? 6 Njerëzit e kobshëm do të hidhen tej të gjithë si gjembat, sepse
nuk mund të kapen me duar. 7 Kush i prek duhet të armatoset me një
hekur ose me shkopin e një ushte; ato digjen plotësisht në vend me zjarr”.
8Këto janë emrat e luftëtarëve trima që ishin në shërbim të Davidit: Josheb-
Bashshebethi, Tahkemoniti, prijës i oficerëvekryesorë. Atë equajtënEtseniti
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Adino; sepse kishte vrarë tetëqind njerëz në një herë të vetme. 9Pas tij vinte
Eleazari, bir i Dodas, që ishte bir i Ahohit, një ndër tre luftëtarët trima që
ishin me Davidin, kur sfiduan Filistejtë e mbledhur për të luftuar, ndërsa
Izraelitët ishin tërhequr. 10Ai u ngrit dhe i goditi Filistejtë, deri sa dora e tij e
rraskapitur i ngriu me shpatën. Atë ditë Zoti korri një fitore të madhe dhe
populli shkoi pas tij vetëm për të bërë plaçkë. 11 Prapa tij vinte Shamahu,
bir i Agesë, Hararitit. Filisejtë ishin mbledhur në një numër të madh në një
fushë të mbjellë me thjerrëza. Populli ia kishte mbathur përpara Filistejve,
12 por Shamahu, ishte vendosur në mes të kampit dhe e mbrojti atë, dhe
bëri kërdinë në radhët e Filistejve. Kështu Zoti korri një fitore të madhe.
13 Tre nga tridhjetë krerët zbritën në kohën e korrjes dhe erdhën te Davidi
në shpellën e Adullamit, ndërsa një grup Filistejsh kishte ngritur kampin e
tij në luginën e gjigantëve. 14Davidi ndodhej atëherë në kala dhe kishte një
garnizon Filistejsh në Betlem. 15 Davidi pati një dëshirë të madhe dhe tha:
“Ah, sikur dikush të më jepte të pija ujë nga pusi i Betlemit, që është afër
portës”. 16Të tre trimat çanë nëmes të kampit të Filistejve dhemorënujë nga
pusi i Betlemit, pranë portës; pastaj emorënmevete dhe ia çuanDavidit. Por
ai nuk desh ta pinte, por e derdhi përpara Zotit, 17 duke thënë: “Larg qoftë
për mua, o Zot, një veprim i tillë! A nuk u vu, vallë gjaku i njerëzve, jeta
e tyre në rrezik?”. Dhe nuk deshi ta pinte. Kështu vepruan ata tre trima.
18 Abishai, vëlla i Joabit dhe biri Tserujahut, ishte prijës i një treshe tjetër.
Ngriti ushtën e tij kundër treqind njerëzve dhe i vrau; kështu u bë i famshëm
në mes të treve. 19 Ishte më i dëgjuari i treshes; prandaj u bë dhe kryetari i
tyre, por nuk arriti të barazohet me tre të parët. 20Benajahu, bir i Jehojadit,
bir i një trimi nga Kabtseeli, bëri trimëri të mëdha. Vrau dy heronj tëMoabit,
që ishin si luanë. Zbriti edhe në mes të një sterne ku vrau një luan, një ditë
që binte borë. 21Ai vrau gjithashtu një Egjiptas gjigand që kishte në dorë një
shtizë; porBenajahu i doli përballëmenjë bastun, i hoqi ngadora shtizëndhe
e vrau me shtizën e tij. 22Këto gjëra bëri Benajahu, bir i Jehojadit, dhe u bë i
famshëmndër të tre trima. 23 Ishtemë i dëgjuari i të tridhjetëve, por nuk arriti
të barazohetme treshen e parë. Davidi e bëri shef të truprojes së tij. 24Pastaj
vinin: Asaheli, vëlla i Joabit, njeri nga tridhjetët; Elhanani, bir i Dodos, nga
Betlemi; 25 Shamahu nga Harodi; Elika nga Harodi; 26Heleci nga Palti; Ira,
bir i Ikeshit, nga Tekoa; 27 Abiezeri nga Anathothi; Mebunai nga Husha;
28Tsalmoni nga Ahoahu; Maharai nga Netofa; 29Helebi, bir i Baanahut (nga
Netofa); 30 Benajahu nga Pirathoni; Hidai nga përrenjtë e Gaashit; 31 Abi-
Alboni nga Arbathi; Azmavethi nga Barhumi; 32Eliahba nga Shaalboni (nga
bijtë e Jasenit), Jonathani; 33 Shamahu nga Harari; Ahiami, bir i Shararit,
nga Harari; 34 Elifeleti, bir i Ahasbait, bir i një Maakatheu; Eliami, bir i
Ahithofelit, nga Gilo; 35Hetsrai nga Karmeli; Paarai nga Arabi; 36 Igali, bir
i Nathanit, nga Tsobahu; Bani nga Gadi; 37 Tseleku, Amoniti; Naharai nga
Beerothi (shqyrtar i Joabit, birit të Tserujahut); 38 Ira nga Jetheri; Garedi nga
Jetheri; 39Uriahu, Hiteu. Gjithsej tridhjetë e shtatë veta.

24
1Zemërimi i Zotit u ndez përsëri dhe ai nxiti Davidin kundër popullit, duke

i thënë: “Shko të bësh regjistrimin e Izraelit dhe të Judës”. 2Kështu mbreti i
tha Joabit, komandantit të ushtrisë që ishte me të: “Shko nëpër të gjitha fiset
e Izraelit, nga Dani deri në Beer-Sheba, dhe bëni regjistrimin e popullsisë
që unë të di numrin e saj”. 3 Joabi iu përgjigj mbretit: “Zoti, Perëndia yt, ta
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shumëzojë popullin njëqind herë më tepër nga ç’është dhe sytë e mbretit, të
zotërisë tim, të mund ta shohin këtë gjë. Po pse mbreti, zotëria im, e dëshiron
një gjë të tillë?”. 4Megjithatë urdhëri imbretit iu imponua Joabit dhe krerëve
të ushtrisë. Kështu Joabi dhe krerët e ushtrisë u larguan nga mbreti dhe
shkuan të bëjnë regjistrimin e popullsisë së Izraelit. 5 Ata kaluan Jordanin
dhe ngritën kampin e tyre në Aroer, në të djathtë të qytetit që ishte në mes
të luginës së Gadit dhe në drejtim të Jezerit. 6 Pastaj shkuan në Galaad dhe
në vendin e Tahtim-Hodshit; pastaj vajtën në Dan-Jaan dhe në rrethinat e
Sidonit. 7 Shkuan edhe në kalanë e Tiros dhe në të gjitha qytetet e Hivejve
dhe të Kananejve, dhe arritën në jug të Judës, deri në Beer-Sheba. 8 Kështu
përshkuan tërë vendin dhe mbas nëntë muajsh e njëzet ditë u kthyen përsëri
në Jeruzalem. 9 Joabi i dorëzoi mbretit shifrën e regjistrimit të popullsisë:
kishte në Izrael tetëqind mijë njerëz të fortë, të aftë për të përdorur shpatën,
por njerëzit e Judës ishin pesëqind mijë. 10 Por, mbasi bëri regjistrimin e
popullsisë, zemra e Davidit e qortoi shumë rëndë atë dhe ai i tha Zotit: “Kam
kryer njëmëkat shumë të rëndë duke vepruar në këtëmënyrë; por tani, o Zot,
shlyej paudhësinë 11 Kur në mëngjes Davidi u ngrit, fjala e Zotit iu drejtua
profetit Gad, shikuesit të Davidit, duke thënë: 12 “Shko e i thuaj Davidit:
Kështu thotë i Zoti: “Unë të propozoj tri gjëra; zgjidh njerën prej tyre dhe unë
do ta bëj atë për ty””. 13Kështu Gadi shkoi te Davidi për t’i njoftuar ngjarjen
dhe i tha: “A do që të vijnë për ty shtatë vjet zi buke në vendin tënd, apo tre
vjet arratisje përpara armiqve që të ndjekin, apo tri ditë murtaje në vendin
tënd? Tanimendohudhe shiko pak se çfarë përgjigjeduhet t’i jap atij qëmëka
dërguar”. 14Davidi i tha Gadit: “Gjendem në një situatë tërë ankth! Le të bie
edhe në duart e Zotit, sepse dhembshuria e tij është e madhe, por mos rënça
në duart e njerëzve!”. 15Kështu Zoti dërgoimurtajën në Izrael, nga ai mëngjes
deri në kohën e caktuar. Shtatëdhjetë mijë veta të popullit vdiqën nga Dani
deri në Beer-Sheba. 16Ndërsa engjëlli e shtrinte dorënmbi Jeruzalem për ta
shkatërruar, Zotit i erdhi keq për këtë fatkeqësi dhe i tha engjëllit që shfaroste
popullin: “Mjaft! Tani tërhiqe dorën!”. Engjëlli i Zoti ndodhej afër lëmit të
Araunahut, Gebuseitit. 17 Kur Davidi pa engjëllin që godiste popullin, i tha
Zotit: “Ja, unë kam kryer një mëkat, kam vepruar nëmënyrë të padrejtë, por
këtodele ç’kanëbërë? Prandaj dora jote tëdrejtohet kundërmejedhekundër
shtëpisë së atit tim!”. 18 Atë ditë Gadi erdhi te Davidi dhe i tha: “Shko dhe
ndërto një altar për Zotin në lëmin e Araunahut, Gebuseitit”. 19KështuDavidi
shkoi, simbas fjalës së Gadit, ashtu si kishte urdhëruar Zoti. 20 Araunahu
shikoi dhe dalloimbretin dhe shërbëtorët e tij që drejtoheshin nga ai; atëherë
ai doli dhe u shtri para mbretit me fytyrën për tokë. 21 Pastaj Araunau tha:
“Psembreti, zotëria im, ka ardhur te shërbëtori i tij?”. Davidi u përgjigj: “Për të
blerë nga ti këtë lëmë dhe për të ndërtuarmbi të një altar për Zotin, me qëllim
që mjerimi të largohet nga populli”. 22 Araunahu i tha Davidit: “Mbreti,
zotëria im, le tëmarrë dhe të ofrojë atë që i pëlqen! Ja qetë e olokaustit; veglat
e shirjes dhe zgjedha e qeve do të shërbejë si dru. 23O mbret, të gjitha këto
gjëraAraunahu ia falmbretit”. Pastaj Araunahu i thambretit: “Zoti, Perëndia
yt, të qoftë i mbarë!”. 24Por mbreti iu përgjigj Araunahut: “Jo, unë do t’i blej
këto gjëranga time çmimin që kushtojnë, dhe nuk do t’i ofrojë Zotit, Perëndisë
tim, olokauste qënukmëkushtojnë asgjë”. KështuDavidi bleu lëmindheqetë
përpesëdhjetë sikla argjendi. 25PastajDavidi ndërtoinëatë vendnjë altar për
Zotin dhe ofroi olokauste dhe flijime falenderimi. Kështu Zotimori parasysh
lutjen e bërë nga vendi dhemjerimi u largua nga populli i Izraelit.
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1 i Mbretërve
1 Tani mbreti David ishte plak dhe i shtyrë në moshë dhe, megjithëse e

mbulonin me rroba, nuk ngrohej dot. 2 Prandaj shërbëtorët e tij thanë: “Të
kërkohet për mbretin, zotërinë tonë, një vajzë e virgjër që ta ndihmojë atë,
të kujdeset për të dhe të flerë mbi gjirin e tij; kështu mbreti, zotëria jonë,
do të mund të ngrohet. 3 Atëherë kërkuan në të gjithë territorin e Izraelit
një vajzë të bukur dhe gjetën Abishagin, Shunamiten, dhe e çuan te mbreti.
4Vajza ishte shumë e bukur, kujdesej përmbretin dhe i shërbente; pormbreti
nuk e njohu. 5Adonijahut, birit të Hagithit, i qe rritur mendja, dhe thoshte:
“Do të jem unë mbret!”. Dhe gjeti qerre, kalorës dhe pesëdhjetë njerëz që
të vraponin para tij. 6 (I ati i tij nuk e kishte qortuar kurrë në jetën e tij,
duke i thënë: “Pse bën kështu?”. Edhe Adonijahu ishte shumë i bukur dhe
kishte lindurmbasAbsalomit). 7Aiumorveshme Joabin, birineTserujahut,
dhe me priftin Abiathar, të cilët i vajtën pas Adonijahut dhe e ndihmuan.
8Por prifti Tsadok, Benajathi, bir i Jehojadit, profeti Nathan, Shimei, Rei dhe
trimat e Davidit nuk ishin me Adonijahun. 9 Adonijahu flijoi dele, qe dhe
viça të majmë pranë shkëmbit të Zoheletit, që ndodhet afër kroit të Rogelit
dhe ftoi të gjithë vëllezërit e tij, bij të mbretit, dhe të gjithë njerëzit e Judës që
ishin në shërbim të mbretit. 10 Por nuk ftoi profetin Nathan, as Banajahun,
as trimat, as Salomonin, vëllanë e tij. 11 Atëherë Nathani i foli Bath-Shebës,
nënës së Salomonit, dhe i tha: “Nuk ke dëgjuar që Adonijahu, bir i Hagithit,
është bërë mbret, dhe Davidi, zotëria ynë, nuk e di aspak? 12 Prandaj më
lejo të të jap një këshillë, që të shpëtosh jetën tënde dhe atë të birit tënd,
Salomonit. 13 Shko, hyr te mbreti David dhe i thuaj: “O mbret, o imzot, a
nuk i je betuar vallë shërbëtores sate duke thënë: Biri yt Salomoni ka për të
mbretëruar pas meje dhe do të ulet mbi fronin tim? Pse, pra, u bë mbret
Adonijahu?”. 14Pastaj, ndërsa ti do të jesh akomaduke folurmembretin, unë
do të hyj pas teje dhedo tëmbështes fjalët e tua”. 15KështuBath-Shebahyri në
dhomën e mbretit. (Mbreti ishte shumë plak dhe shërbehej nga Shunamitja,
Abishagai). 16 Bath-Sheba u përul dhe ra përmbys përpara mbretit. Mbreti i
tha: “Çfarë do?”. 17 Ajo iu përgjigj: “O imzot, ti i je betuar shërbëtores sate
në emër të Zotit, Perëndisë tënd, duke thënë: “Biri yt Salomoni ka për të
mbretëruar pas meje dhe do të ulet mbi fronin tim”. 18 Tani përkundrazi
Adonijahu është bërë mbret dhe ti, o mbret, o imzot as nuk e di fare. 19 Ai
ka flijuar një numër të madh qesh, viçash të majmë dhe delesh; ka ftuar
tërë bijat e mbretit, priftin Abiathar dhe Joabin, komandantin e ushtrisë,
por nuk ka ftuar Salomonin, shërbëtorin tënd. 20 Tani sytë e tërë Izraelit
janë kthyer nga ti o mbret, o imzot, që ti t’u tregosh atyre kush do të ulet
në fronin e mbretit, zotit tim, mbas tij. 21 Përndryshe ka për të ndodhur që
kur mbreti, zotëria ime, do të flerë me gjithë etërit e tij, unë dhe biri im
Salomon do të trajtohemi si fajtorë”. 22Ndërsa ajo fliste akomamembretin,
arriti profeti Nathan. 23Atëherë ia njoftuanmbretit ngjarjen, duke thënë: “Ja
profeti Nathan!”. Ky hyri në prani të mbretit dhe u shtri para tij me fytyrën
për tokë. 24 Nathani tha: “O mbret, o imzot, ndofta ke thënë: “Adonijahu
do të mbretërojë pas meje dhe do të ulet mbi fronin tim”? 25Në fakt sot ai
zbriti dhe flijoi një numër të madh qesh, viçash të majmë dhe delesh, ftoi
tërë bijtë e mbretit, krerët e ushtrisë dhe priftin Abiathar; dhe ja tani ata po
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hanë e pinë përpara tij dhe thonë: “Rroftë mbreti Adonijah”. 26 Por ai nuk
më ka ftuar mua, shërbëtorin tënd, as priftin Tsadok, as Benajahun, birin e
Jehojadit, as Salomonin, shërbëtorin tënd. 27Kjo, a u bë pikërisht nga mbreti,
zoti im, pa i njoftuar shërbëtorit tënd kush do të ulet në fronin e mbretit,
të zotit tim, mbas tij?”. 28Mbreti David, duke u përgjigjur, tha: “Thirrmëni
Bath-Shebën”. Ajo hyri te mbreti dhe qëndroi më këmbë para tij. 29Mbreti
u betua dhe tha: “Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, i cili ka liruar jetën
time nga çdo fatkeqësi, 30 unë do të bëj sot pikërisht atë që të jam betuar për
Zotin, Perëndinë e Izraelit, duke thënë: “Biri yt Salomon ka për të mbretëruar
pas meje dhe do të ulet mbi fronin tim në vendin tim””. 31 Bath-Sheba u
përul me fytyrën për tokë, ra përmbys para mbretit dhe tha: “O Zot, bëj që
mbretiDavid të jetojëpërjetë!”. 32PastajmbretiDavid tha: “Thirrmënipriftin
Tsadok, profetin Nathan dhe Benajahun, birin e Jehojadit”. Ata erdhën në
prani të mbretit. 33Mbreti u tha atyre: “Merrni me vete shërbëtorët e zotit
tuaj, e hipeni birin tim Salomon mbi mushkën time dhe e zbrisni në Gihon.
34Atje prifti Tsadok dhe profeti Nathan ta vajosin mbret të Izraelit. Pastaj i
bini borisë dhe thoni: “Rroftë mbreti Salomon!”. 35Do të shkoni, pra, pas tij
dhe ai do të vijë të ulet mbi fronin tim dhe do të mbretërojë në vendin tim,
sepse ekambërëprinc të Izraelit dhe të Judës”. 36Benajahu, bir i Jehojadit, iu
përgjigjmbretit duke thënë: “Amen! Kjo është edhe dëshira e Zotit, Perëndisë
së mbretit zotit tim! 37 Ashtu si ka qenë Zoti me mbretin, zotin tim, kështu
qoftë me Salomonin dhe e bëftë fronin tim më të madh se froni i mbretit
David, i zotit tim!”. 38Atëherë prifti Tsadok, profeti Nathan, Benajahu, bir i
Jehojadit, Kerethejtë dhe Pelethejtë, dolën e hipën Salomonin mbi mushkën
e mbretit David dhe e çuan në Gihon. 39Prifti Tsadok mori bririn e vajit nga
tabernakulli dhe vajosi Salomonin. Pastaj i ranë borisë dhe tërë populli tha:
“Rroftë mbreti Salomon!”. 40 Pastaj tërë populli shkoi pas tij, duke u rënë
fyejve dhe duke ndjerë një gëzim të madh aq sa toka dukej se po çohej nga
brohoritjet e tyre. 41Adonijahu dhe tërë të ftuarit e tij, ndërsa po mbaronin
së ngrëni, dëgjuan zhurmë; dhe kur Joabi dëgjoi zërin e borisë, ai tha: “Ç’është
kjo zhurmë emadhe që vjen nga qyteti?”. 42Ndërsa vazhdonte të fliste, ja që
arriti Jonathani, bir i priftit Abiathar. Adonijahu i tha: “Hyr, ti je një trim
dhe me siguri sjell lajme të mira”. 43 Jonathani iu përgjigj Adonijahut dhe
tha: “Aspak! Mbret Davidi, zoti ynë, bëri mbret Salomonin. 44 Ai nisi me
të priftin Tsadok, profetin Nathan, Benajahun, birin e Jehojadës, Kerethejtë
dhePelethejtë,që ehipënmbimushkën embretit. 45Kështuprifti Tsadokdhe
profeti Nathan e vajosën mbret në Gibon, dhe që andej janë nisur të gjithë
tërë gëzim dhe tërë qyteti po zien. Kjo është zhurma që keni dëgjuar. 46Përveç
kësaj Salomoni është ulur në fronin e mbetërisë. 47Dhe shërbëtorët e mbretit
kanë vajtur të urojnë mbretin David, zotërinë tonë, duke thënë: “Perëndia yt
e bëftë emrin e Salomonit më të lavdishëm se yti dhe e bëftë fronin e tij më
të madh se yti!”. Pastaj mbreti ra përmbys mbi shtrat, 48 dhe tha gjithashtu:
“Qoftë i bekuar Zoti, Perëndia i Izraelit, që sot uli një njeri mbi fronin tim,
dukeu lejuar syve tëmi ta shikojnë””. 49Atëherë tërë të ftuarve tëAdonijahut
u hyri tmerri, ata u ngritën dhe ikën secili në rrugën e tij. 50Adonijahu, duke
pasur frikëngaSalomoni, ungrit dhe shkoi të kapetnëbrirët ealtarit. 51Këtë
ia thanë Salomonit: “Ja, Adonijahu ka frikë nga mbreti Salomon dhe është
kapur te brirët e altarit, duke thënë: “Mbreti Salomon të më betohet sot që
nuk do ta bëjë të vdesë nga shpata shërbëtorin e tij””. 52 Salomoni u përgjigj:
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“Në qoftë se tregohet njeri i drejtë, nuk do t’i bjerë në tokë as edhe një fije
floku, pornë rast se tek ai gjendet ndonjë ligësi, ai kapër të vdekur”. 53Kështu
mbreti Salomon dërgoi njerëz ta zbrisnin nga altari. Ai erdhi pastaj të bjerë
përmbys përparambretit Salomon dhe ky i tha: “Shko në shtëpinë tënde”.

2
1Duke iu afruar Davidit dita e vdekjes, ai urdhëroi të birin Salomon, duke

i thënë: 2 “Unë jamduke shkuar atje ku shkojnë tërë banorët e tokës; prandaj
tregohu i fortë dhe sillu si burrë! 3Respekto urdhrat e Zotit, Perëndisë tënd,
duke ecur në rrugët e tij, duke zbatuar në praktikë statutet e tij, urdhërimet e
tij, dekretet e tij dhe porositë e tij, ashtu siç është shkruar në ligjin eMoisiut,
me qëllim që ti t’ia dalëshmbanë në të gjitha gjërat që do të bësh dhe nga çdo
anë që të kthehesh, 4 dhe me qëllim që Zoti ta plotësojë premtimin që më ka
bërë kur tha: “Nëqoftë se bijtë e tudo të kujdesenpër të ecur paramejeme të
vërtetë me gjithë zemër e me gjithë shpirt, nuk do të mungojë kurrë dikush
mbi fronin e Izraelit”. 5Edhe ti e di ç’më ka bërëmua Joabi, bir i Tserujahut,
dhe ç’u ka bërë dy krerëve të ushtrive të Izraelit, Abnerit, birit të Nerit, dhe
Amas, birit të Jetherit, që ai i vrau; në kohë paqeje ka derdhur gjak lufte dhe
ka njollosurme gjak lufte brezin qëmbante nëmes dhe sandalet qëmbante
në këmbë. 6Vepro, prameurti dhemos lejo qëflokët e tij të bardha të zbresin
në paqe në Sheol. 7 Por trego mirësime bijtë e Galaaditit Barzilai dhe ata të
jenë ndër ata që hanë në tryezën tënde, sepse me një mirësi të njëllojtë ata
erdhën tek unë kur po ikja me vrap para Absalomit, vëllait tënd. 8 Ja, pranë
teje është edhe Shimei, bir i Beniaminitit Gera, nga Bahurimi. Ai shqiptoi një
mallkim të tmerrshëm ditën që shkoja nëMahanaim, por pastaj zbriti të më
takojë në Jordandheunë iu betovanë emër të Zotit: “Nukdo të bëj të vdesësh
nga shpata”. 9Tani, pra,mos e lër të pandëshkuar, sepse ti je njeri i urtë dhe di
atë që duhet të bësh. Bëjqëflokët e tij të bardha të zbresin të lyerame gjaknë
Sheol”. 10Kështu Davidin e zuri gjumi me etërit e tij dhe u varros në qytetin
e Davidit. 11 Davidi mbretëroi mbi Izrael dyzet vjet, shtatë vjet në Hebron
dhe tridhjetë e tre vjet në Jeruzalem. 12 Pastaj Salomoni u ul mbi fronin e
Davidit, atit të tij, dhe mbretëria e tij u vendos në mënyrë të qëndrueshme.
13 Adonijahu, bir i Hagithit, shkoi te Bath-Sheba, nëna e Salomonit. Kjo i
tha: “A vjen me qëllime paqësore?”. Ai u përgjigj: “Po, paqësore”. 14 Pastaj
shtoi: “Kam diçka për të të thënë”. Ajo u përgjigj: “Thuaje, pra”. 15 Kështu
ai tha: “Ti e di që mbretëria më takonte mua dhe që tërë Izraeli priste që
unë të mbretëroja. Por mbretëria m’u hoq dhe kaloi në duart e vëllait tim,
sepse atij ia dha Zoti. 16 Tani do të të bëj një kërkesë, mos ma hidh poshtë”.
Ajo u përgjigj: “Thuaje, pra”. 17 Atëherë ai tha: “Të lutem, thuaji mbretit
Salomon, i cili nuk të refuzon asgjë, që të më japë për grua Shunamiten
Abishaga”. 18 Bath-Sheba iu përgjigj: “Mirë! Do t’i flas mbretit në favorin
tënd”. 19 Bath-Sheba shkoi, pra, te mbreti Salomon për t’i folur në favor të
Adonijahut. Mbreti u ngrit për t’i dalë përpara, u përul përpara saj, pastaj u
ul në fronin e tij dhe urdhëroi që të vinin një fron tjetër për nënën e mbretit,
dhe ajo u ul në të djathtë të tij. 20Ajo tha: “Kam një kërkesë të vogël,mosma
refuzo”. Mbreti iu përgjigj: “Bëje, pra, kërkesën tënde, o nëna ime; unë nuk do
ta refuzoj”. 21Atëherë ajo i tha: “Shunamitja Abishag t’i jepet si grua vëllait
tënd Adonijah”. 22Mbreti Salomon iu përgjigj nënës së tij, duke i thënë: “Pse
kërkon Shunamiten Abishag për Adonijahun? Kërko për të edhe mbretërinë,
sepse ai është vëllai im madhor; kërkoje për të, për priftin Abiathar dhe për
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Joabin, birin e Tserujahut!”. 23Atëherë mbreti Salomon u betua në emër të
Zotit, duke thënë: “Perëndiama bëftë këtë edhe më keq në rast se Adonijahu
nuk e ka thënë këtë fjalë duke vënë në rrezik jetën e tij! 24 Prandaj, tani,
ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, i cili më ka caktuar, ka vendosur
të ulem në fronin e atit tim David dhe më ka themeluar një shtëpi ashtu
siç kishte premtuar, sot Adonijahu do të ekzekutohet!”. 25 Kështu mbreti
SalomondërgoiBenajahun, birin e Jehojadit, që u hodhmbi Adonijahun dhe
ky vdiq. 26 Pastaj mbreti i tha priftit Abiathar: “Shko në Anathoth në arat
e tua, sepse ti meriton vdekjen; por unë nuk do të të bëj që të vdesësh sot,
sepse ke i çuar arkën e Perëndisë, Zotit, përpara atit 27Kështu Salomoni largoi
Abiatharin nga funksioni i priftit të Zotit me qëllim që të shkonte në vend
fjala që Zoti kishte shqiptuar lidhur me shtëpinë e Elit në Shiloh. 28Ndërkaq
lajmi i kishte vajtur Joabit, sepse Joabi kishte ndjekur Adonijahun por nuk
kishte ndjekur Absalomin. Prandaj ai u strehua në tabernakullin e Zotit
dhe u kap pas brirëve të altarit. 29 Pastaj i thanë mbretit Salomon: “Joabi
është strehuar në tabernakullin e Zotit dhe ndodhet pranë altarit”. Atëherë
Salomoni dërgoi Benajahun, birin e Jehojadit, duke i thënë: “Shko, godite!”.
30KështuBenajahuhyri në tabernakullin e Zotit dhe i tha Joabit: “Dil jashtë!”.
Ai u përgjigj: “Jo, dua të vdes këtu!”. Benajahu ia njoftoi ngjarjen mbretit,
duke thënë: “Kështu foli Joabi dhe kështum’u përgjigj”. 31Atëherë mbreti tha:
“Bëj ashtu si të ka thënë ai: godite dhe varrose; kështu do të largosh prejmeje
dheprej shtëpisë së atit timgjakunqë Joabi derdhi pa shkak. 32KështuZoti do
të hedhë mbi kokën e tij gjakun që ka derdhur, duke goditur dy njerëzit më
të mirë dhe më të drejtë se ai dhe që i vrau me shpatë, pa dijeninë e atit tim
David; është fjala përAbnerin, birin eNerit, komandant i ushtrisë së Izraelit,
dhe për Amasan, birin e Jetherit, komandant i ushtrisë së Judës. 33 Gjaku i
tyre do të bjerëmbi kokën e Joabit dhembi kokën e pasardhësve të tij përjetë,
pordo tëketëpaqepërgjithmonëngaanaeZotit përDavidin, përpasardhësit
e tij, për shtëpinë e tij dhepër fronin e tij”. 34AtëherëBenajahu, bir i Jehojadit,
shkoi, e goditi dhe e vrau: dhe Joabi u varros në shtëpinë e tij, në shkretëtirë.
35Në vend të tij mbreti caktoi si komandant të ushtrisë Benajahun, birin e
Jehojadit, dhe vuri priftin Tsadok në vend të Abiatharit. 36 Pastaj mbreti
dërgoi të thërrasin Shimein dhe i tha: “Ndërto një shtëpi në Jeruzalem dhe
atje do të banosh, nuk do të dalësh më për të shkuar andej e këtej. 37Ditën
që ke për të dalë dhe ke për të kaluar përruanKidron, dijeme siguri që ke për
të vdekur; gjaku yt do të bjerë mbi kokën tënde”. 38 Shimei iu përgjigj kështu
mbretit: “Mirë; shërbëtori yt do të bëjë ashtu si ka thënë mbreti, zotëria ime.
KështuShimeiqëndroinë Jeruzalempërnjëkohë tëgjatë. 39Porpas trevjetëve
ndodhi që dy shërbëtorë të Shimeit ikën pranë Akishit, birit të Makaahut,
mbretit të Gathit. Këtë gjë ia njoftuan Shimeit dhe i thanë: “Ja, shërbëtorët e
tu janë në Gath”. 40Atëherë Shimei u ngrit, shaloi gomarin e tij dhe shkoi në
Gath për të kërkuar shërbëtorët e tij; Shimei shkoi atje dhe i ktheu shërbëtorët
e tij nga Gathi. 41 Salamonit i thanë që Shimei kishte vajtur nga Jeruzalemi
në Gath dhe se qe kthyer. 42 Atëherë mbreti dërgoi e thirri Shimein dhe i
tha: “A nuk të vura të betoheshe në emër të Zotit dhe të kisha paralajmëruar
solemnisht, duke të thënë: “Dijeme siguri që ditënqëdo të dalësh andej këtej,
ke për të vdekur”. Dhe ti m’u përgjigje: “Fjala që dëgjova më shkon mbarë”.
43Pse, pra, nuk e respektove betimin që i bëre Zotit dhe urdhrin që të kishte
dhënë?”. 44Mbreti i tha gjithashtu Shimeit: “Ti edi gjithë të keqenqë i kebërë
Davidit, atit tim, dhe zemra jote është e ndërgjegjshme për këtë, prandaj Zoti
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do të bëjë që të bjerë mbi kokën tënde ligësia jote, 45 por mbreti Salomon ka
për të qënë i bekuar dhe froni i Davidit do të jetë i qëndrueshëm përpara Zotit
përjetë”. 46 Pastraj mbreti i dha urdhër Benajahut, birit të Jehojadit, që doli
e goditi Shimen dhe ky vdiq. Kështumbeti e patundur mbretëria në duart e
Salomonit.

3
1 Pastaj Salomoni bëri krushqi me Faraonin, mbretin e Egjiptit. U martua

me të bijën e Faraonit dhe e çoi në qytetin e Davidit, deri sa të mbaronte së
ndërtuari shtëpinë e tij, shtëpinë e Zotit dhe muret rrethuese të Jeruzalemit.
2 Populli ofronte flijime në vendet e larta, sepse deri në atë ditë nuk ishte
ndërtuar akoma një tempull në emër të Zotit. 3 Salomoni e donte Zotin dhe
respektonte statutet e Davidit, atit të tij; megjithatë ofronte flijime dhe digjte
temjan në vendet e larta. 4 Mbreti shkoi në Gabaon për të ofruar flijime,
sepse ky ishte vendi i lartë më i rëndësishëm; dhe mbi këtë altar Salomoni
ofroi një mijë olokauste. 5Në Gabaon, Zoti i doli në ëndërr natën Salamonit.
Perëndia i tha: “Kërko ç’të duash dhe unë do ta jap”. 6 Salamoni u përgjigj:
“Ti ke treguar një dashamirësi tëmadhe ndaj shërbëtorit tëndDavid, atit tim,
sepse ai ecte para teje me besnikëri,me drejtësi dheme zemër të pastër ndaj
teje; ti ke vazhduar të shfaqësh ndaj tij këtë dashamirësi të madhe dhe i ke
dhënënjëbirqë tëuletmbi fronine tij, siçpondodhsot. 7Tani, oZot, Perëndia
im, ti ke bërë të mbretërojë shërbëtori yt në vend të Davidit, atit tim, por unë
jam veçse një fëmijë dhe nuk di si të sillem. 8 Përveç kësaj shërbëtori yt është
nëmes të popullit që ti ke zgjedhur, një popull i madh, tepër i shumtë për t’u
numëruar dhe llogaritur. 9 Jepi, pra, shërbëtorit tënd një zemër të zgjuar, në
mënyrë që të administrojë drejtësinë përpopullin tënddhe të dallojë tëmirën
nga e keqja. Kush në fakt mund të administrojë drejtësinë për popullin tënd
kaq të madh?”. 10 I pëlqeu Perëndisë që Salomoni bëri këtë kërkesë. 11Atëherë
Perëndia i tha: “Me qenë se kërkove këtë dhe nuk kërkove për vete as jetë të
gjatë, as pasuri, as vdekjen e armiqve të tu, por ke kërkuar zgjuarsi për të
kuptuar atë që është e drejtë, 12 ja, unë po bëj atë që ti ke kërkuar: po të jap një
zemër të urtë dhe të zgjuar, sa nuk ka pasur asnjëri para teje dhe nuk ka për
të dalë askush si ti mbas teje. 13 Po të jap edhe atë që nuk ke kërkuar: pasuri
dhe lavdi, kështu që midis mbretërve nuk do të ketë asnjë si ti, për të gjitha
ditët e jetës sate. 14Në rast se ti ecën në rrugët e mia duke iu bindur statutet
dhe urdhërimet emia, ashtu si bëriDavidi, ati yt, unë kampër t’i zgjatur ditët
e tua”. 15 Salomoni u zgjua, dhe ja, ishte në ëndërr. Atëherë ai u kthye në
Jeruzalem, u paraqit para arkës së besëlidhjes të Zotit, ofroi olokauste dhe
flijime falënderimi, dhe shtroi një banket për të tërë shërbëtorët e tij. 16Pastaj
erdhën tembreti dy prostituta dhe u paraqitën para tij. 17Një nga të dy gratë
tha: “O imzot, kjo grua dhe unë banojmë në të njëjtën shtëpi; unë linda kur
ajo ishte akoma në shtëpi. 18Tri ditë pasi linda unë, lindi edhe kjo grua; dhe
nuk kishte njeri tjetërnë shtëpipërveç ne të dyjave. 19Djali i kësaj gruaje vdiq
natën, sepse ajo kishte rënë në shtrat sipër tij. 20Atëherë ajo u ngrit në mes
të natës,mori djalin tim nga krahu im, ndërsa shërbëtorja jote po flinte, dhe e
vuri mbi gjirin e saj, dhembi gjirin tim vendosi djalin e saj të vdekur. 21Kur
në mëngjes u ngrita për t’i dhënë gji djalit tim, pashë që kishte vdekur; por
kur e kqyra me kujdes në mëngjes, pashë që nuk ishte djali që kisha lindur”.
22 Atëherë gruaja tjetër tha: “Nuk është e vërtetë; djali im është ai që jeton,
dhe yti është ai i vdekur”. Por e para nguli këmbë: “Nuk është e vërtetë; yt bir
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është ai vdekur dhe imi është ai i gjallë”. Kështu grindeshin përparambretit.
23Atëherë mbreti tha: “Njëra thotë: “Ai i gjallë është djali im dhe ai i vdekur
ështëyti”. Dhe tjetra thotë: “Nukështëevërtetë; ai i vdekurështëdjali ytdheai
i gjallë është imi””. 24Atëherëmbreti urdhëroi: “Më sillni një shpatë!”. Kështu
sollën një shpatë para mbretit. 25Pastaj mbreti urdhëroi: “Ndajeni fëmijën e
gjallë në dy pjesë dhe jepini gjysmën njërës dhe gjysmën tjetrës”. 26Atëherë
gruaja e fëmijës së gjallë,qëedonte shumë fëmijënevet, i thambretit: “Imzot,
jepjani asaj fëmijën e gjallë, por mos e vrisni”. Tjetra përkundrazi thoshte:
“Të mos jetë as imi, as yti; por ndaheni!”. 27 Atëherë mbreti u përgjigj duke
thënë: “Jepini së parës fëmijën e gjallë dhemos e vrisni, sepse ajo është nëna e
fëmijës”. 28Tërë Izraeli emësoi vendimin që u dhangambreti dhe patën frikë
nga mbreti sepse shihnin që dituria e Perëndisë ishte tek ai për të ushtruar
drejtësinë.

4
1Mbreti Salomonmbretërontembi tërë Izraelin. 2Këta ishin funksionarët

e tij të lartë: Azariahu, bir i priftit Tsadok, 3 Elihorefi dhe Ahijahu, bij të
Shishas, ishin sekretarë; Jozafati, bir i Ahiludit, ishte kancelier; 4Benajahu,
bir i Jehojadit, ishte komandant i ushtrisë; Tsadoku dhe Abiathari ishin
priftërinjtë; 5Azariahu, bir i Nathanit, ishte kryetar i prefektëve; Zabudi, bir
i Nathanit, ishte prift dhe këshilltar personal i mbretit. 6Ahishari ishte max-
hordom dhe Adinorami, bir i Abdas, ishte caktuar për haraçet. 7 Salomoni
kishte dymbëdhjetë prefektë në të gjithë Izraelin, të cilët kujdeseshin për
mbajtjen e mbretit dhe të shtëpisë së tij; secili prej tyre ishte ngarkuar
për tu kujdesur për një muaj në vit. 8 Këto janë emrat e tyre: Ben-Hur
në krahinën malore të Efraimit; 9 Ben-Dekjer në Makats, Shaalbim, Beth-
Shemesh dhe Elon të Beth-Hananit; 10 Ben-Hesed në Aruboth; Sokothi dhe
tërë vendi i Heferit ishin pronë e tij; 11 Ben-Abinabadi, në gjithë krahinën
e Dorit; Tafatha, bijë e Salomonit, ishte gruaja e tij; 12 Baana, bir i Ahiludit,
kishte Taanakun,Megidondhe tërëBeth-Shenin, që është pranëTsarethanit,
poshtë Jizreelit, dhe që shtrihet nga Beth-Sheani deri në Abel-Meholahu dhe
matanë Jokneamit. 13 Ben-Geber, në Ramoth të Galaadit, kishte fshatrat e
Jairit, birit të Manasit, në Galaad, si edhe Argobin në Bashan, gjashtëdhjetë
qytete të mëdha me mure dhe shule prej bronzi; 14 Ahinadabi, bir i Idos,
në Mahanaim; 15 Ahimatsi, në Neftali; edhe ai kishte për grua Basmethin,
një nga bijat e Salomonit; 16Banahun, bir i Hushait, në Asher dhe në Aloth;
17 Jozafati, bir i Parnahut, në Isakar; 18 Shimei, bir i Elahut, në Beniamin;
19 Geberi, bir i Urit, në vendin e Galaadit, në vendin e Sihonit, mbretit të
Amorejve, dhe të Ogut, mbretit të Bashanit; ai ishte i vetmi prefekt që ishte
në vend. 20 Juda dhe Izraeli ishin të shumtë si rëra që është në bregun e
detit. Ata hanin dhe pinin me gaz. 21 Kështu Salomoni sundone mbi gjithë
mbretërinë nga Lumi deri në vendin e Filistejve dhe në kufijtë e Egjiptit.
Këta i sillnin haraçe dhe i shërbyen tërë ditët e jetës së tij. 22 Furnizimi
ditor i ushqimeve për Salomonin përbëhej nga tridhjetë kore lule dielli dhe
gjashtëdhjetëkoremielli të zakonshëm, 23dhjetëqe tëmajmë,njëzetqe të kul-
lotës dhe njëqind dele pa llogaritur drerët, gazelat, kapronjtë dhe shpendët e
majmë. 24Ai sundonte gjithë vendin nga kjo anë e Lumit, nga Tifsahu deri
në Gaza, mbi tërë mbretërit nga kjo anë e Lumit, dhe jetonte në paqe me të
gjithë shtetet kufitare që ishin rreth e qark. 25 Juda dhe Izraeli, nga Dani
deri në Beer-Sheba, jetuan të sigurtë, secili nënpjergullëndhefikun e tij, tërë
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kohënqëmbretëroi Salomoni. 26Salomoni kishte gjithashtu dyzetmijë stalla
kuajsh për qerret e tij dhe dymbëdhjetë mijë kalorës. 27Këta prefektë, secili
nëmuajin e tij,merreshinmembajtjen embretit Salomondhe të gjithë atyre
që pranoheshin në tryezën e tij; dhe nuk linin t’u mungonte asgjë. 28 Sillnin
edhe elbin dhe kashtënpërkuajt dhemushkat në vendin e duhur, secili sipas
urdhrave që kishte marrë. 29 Perëndia i dha Salomonit dituri, zgjuarsi të
madhedhenjëmëndje tëhollë si rëraqëështënëbregunedetit. 30Dhedituria
e Salomonit ia kaloi diturisë të të gjithë bijve të Lindjes dhe tërë diturisë të
Egjiptasve. 31Ai ishtemë i ditur se çdonjeri tjetër: më tepër se Ezrahiti Ethan;
më tepër se Hemani, se Kakoli dhe se Darda, bijtë e Maholit; dhe fama e tij u
përhapnë të gjithakombet eafërta. 32Shqiptoi tremijëproverbadhekantikët
e tij qenë një mijë e pesëqind. 33 Foli edhe për drurët, nga kedri i Libanit
deri në isopin që mbin nga muri; foli gjithashtu për kafshët, për zogjtë, për
rrëshqanorëtdhepërpeshqit. 34Nga tëgjithëpopujt vininnjerëzpër tëdëgjuar
diturinë e Salomonit; ata ishin të dërguarnga tërëmbretërit e dheut që kishin
dëgjuar të flitej për diturinë e tij.

5
1 Kur Hirami, mbret i Tiros, mësoi që Salomoni ishte vajosur mbret në

vend të atit të tij, dërgoi shërbëtorët e tij, sepse Hirami kishte qenë gjithnjë
mik i Davidit. 2Atëherë Salomoni dërgoi t’i thotë Hiramit: 3 “Ti e di që ati im
David nuk ka mundur të ndërtojë një tempull në emër të Zotit, Perëndisë të
tij, për shkak të luftrave të ndërmarra nga çdo anë kundër tij, deri sa Zoti i
vuri armiqtë e tij nën shputën e këmbëve të tij. 4 Por tani Zoti, Perëndia im,
më ka dhënë paqe rreth e qark; dhe nuk kam më kundërshtarë, as ndonjë
fatkeqësi. 5 Prandaj tani kam ndërmend të ndërtoj një tempull në emër të
Zotit, Perëndisë tim, sipas premtimit që i bëri Zoti atit timDavid, kur i tha: “Yt
bir, që unë do të vendos mbi fronin tënd, ka për të qënë ai që do të ndërtojë
një tempull në emrin tim”. 6 Jep urdhër, pra, që të priten për mua kedrat e
Libanit. Shërbëtorët e mi do të punojnë me shërbëtorët e tu, dhe si pagë unë
do t’u jap shërbëtorëve të tu tërë ato që do tëmëkërkosh ti. Ti e dimirë që ndër
ne nuk ka njeri që di t’i presë drurët si ata të Sidonit”. 7Kur Hirami i dëgjoi
fjalët e Salomonit, u gëzua së tepërmi dhe tha: “Qoftë i bekuar sot Zoti, që i
ka dhënë Davidit një bir të urtë për të mbretëruarmbi këtë popull të madh”.
8Pastaj Hirami dërgoi t’i thotë Salomonit: “E shqyrtovame kujdes mesazhin
qëmë çove. Unë do të bëj të gjitha ato që dëshiron ti lidhurme lëndën e kedrit
dhe tëqiparisit. 9Shërbëtorëtemido t’i sjellinngaLibaniderinëdetdhedo t’i
transportojnë që andej me trap deri në vendin që ti do të më tregosh; pastaj
do t’i shkarkojnë atje dhe ti do t’i çosh tutje. Si shpërblim, ti do të plotësosh
dëshirën time, duke furnizuar me ushqime shtëpinë time”. 10Kështu Hirami
e furnizoi Salomonin me tërë lëndën e kedrit dhe të qiparisit që ai kishte
nevojë. 11 Salomoni nga ana e tij e furnizoi Hiramin me njëzet mijë kore
gruri për tëmbajtur shtëpinëe tij dhenjëzetkorevaj tëpastërulliri; Salomoni
i jepte Hiramit çdo vit tërë këto gjëra. 12 Zoti i dha dituri Salomonit, ashtu
siç ia kishte premtuar; kështumbretëroi paqjamidis Hiramit dhe Salomonit,
dhe të dy bënë aleancë. 13 Mbreti Salomon rekrutoi njerëz për punë të
detyruar në tërë Izraelin, dhe ata që u caktuan për punë të detyruar ishin
tridhjetëmijë njerëz. 14 I dërgonteme turnenë Libannga dhjetëmijë nëmuaj;
kalonin një muaj në Liban dhe dy muaj në shtëpitë e tyre; Adonirami ishte
drejtuesi i punimeve të detyruara. 15Salomoni kishte gjithashtu shtatëdhjetë
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mijë njerëz që transportonin ngarkesa dhe tetëdhjetë mijë gurgdhëndës në
male, 16 pa llogaritur tremijë e treqind përgjegjës të caktuar nga Salomoni
për veprimtaritë e ndryshme dhe për të mbikqyrur personat e caktuar në
punimet. 17 Mbreti urdhëroi të nxirreshin gurë të mëdhenj, gurë me vlerë
dhe gurë katërkëndësh për të bërë themelet e tempullit. 18Kështu punëtorët e
Salomonit dhe punëtorët e Hiramit dhe Giblejtë nxorën gurët, dhe përgatitën
lëndën e drurit dhe gurët për ndërtimin e tempullit.

6
1Në vitin katërqind e tetëdhjetë mbas daljes së bijve të Izraelit nga vendi

i Egjiptit, në vitin e katërt të mbretërimit të tij mbi Izrael, në muajin e Zivit,
që është muaji i dytë, Salomoni filloi të ndërtojë shtëpinë e Zotit. 2 Tempulli
që ndërtoimbreti Salomon për Zotin ishte gjashtëdhjetë kubitë i gjatë, njëzet
i gjerë dhe tridhjetë i lartë. 3 Portiku përpara tempullit ishte njëzet kubitë
i gjatë, i barabartë, pra, me gjerësinë e tempullit, dhe gjerësia e tij shtrihej
dhjetë kubitë nga fasada e tempullit. 4Në tempull vuri dritare me hekura.
5 Pranë murit të tempullit ai ndërtoi dhoma që rrethonin tërë murin e
tempullit, si vendin e shenjtë ashtu dhe vendin shumë të shenjtë; kështu ai
bëri dhoma anësore rreth e qark. 6Dhomat e katit të parë ishin të gjera pesë
kubitë, ato të katit të mesëm gjashtë kubitë dhe ato të katit të tretë shtatë
kubitë; në fakt ai kishte ndërtuar dalje rreth e rrotull mureve të tempullit,
nëmënyrë që trarët embështetjes të mos futeshin nëmuret e tempullit. 7Për
ndërtimin e tempulit u përdorën gurë që ishin latuar në gurore; kështu gjatë
ndërtimit të tempullit nuk u dëgjua zhurma e çekiçit, e sëpatës ose e ndonjë
vegle tjetër prej hekuri. 8Hyrja e katit të parë gjendej në krahun e djathtë
të tempullit; kështu me anë të një shkalle në trajtë spirale hipje në katin
e mesëm, dhe nga kati i mesëm në të tretin. 9 Mbasi përfundoi ndërtimin e
tempullit, Salomoni embuloi me trarë dheme dërrasa kedri. 10Ndërtoi katet
anësore me dhoma rreth e qark tempullit, secili i lartë pesë kubitë, dhe i
lidhime tempullinme trarë kedri. 11Fjala e Zotit iu drejtua Salomonit, duke
i thënë: 12 “Për këtë tempull që po më ndërton, në qoftë se ti u përmbahesh
statuteve të mia, zbaton në praktikë dekretet e mia dhe u bind të gjitha
urdhërimeve të mia duke ecur në to unë do të përmbush me ty premtimin
që i dhashë Davidit, atit tënd: 13 do të banoj në mes të bijve të Izraelit
dhe nuk do ta braktis popullin tim të Izrarelit”. 14 Kështu Salomoni ndërtoi
tempullin dhe e përfundoi. 15 Pastaj ndërtoi muret ndarës të tempullit me
dërrasa të kedrit; dhe nga dyshemeja e tempullit deri në tavan e veshi nga
brenda me dru; pastaj e mbuloi dyshemenë e tempullit me dërrasa qiparisi.
16Veshi gjithashtume dërrasa kedri një hapësirë prej njëzet kubitësh në fund
të tempullit, nga dyshemeja deri në tavan; dhe këtë hapësirë të brendshme
e rezervoi si shenjtërore, si një vend shumë të shenjtë. 17Shtëpia, domethënë
tempulli, përpara vendit shumë të shenjtë ishte e gjatë dyzet kubitë. 18Pjesa
e brendshme e tempullit ishte prej kedri të gdhendur me sfera dhe me lule
të çelura; çdo gjë ishte prej kedri dhe nuk dukej asnjë gur. 19 Salomoni e
përgatiti vendin shumë të shenjtë në pjesën e brendshme të tempullit, për
të vënë aty arkën e besëlidhjes të Zotit. 20Vendi shumë i shenjtë ishte njëzet
kubitë i gjatë, njëzet kubitë i gjerë dhe njëzet kubitë i lartë. Salomoni e
veshi me ar të kulluar; dhe e veshi altarin me kedër. 21 Kështu Salomoni
e veshi pjesën e brendshme të tempullit me ar të kulluar, shtriu zinxhira
ari përpara vendit shumë të shenjtë dhe e veshi me ar. 22 Veshi me ar tërë
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tempullin deri sambaroi së ndërtuari dhe veshime ar gjithashtu tërë altarin
që i takonte vendit shumë të shenjtë. 23 Në pjesën e brendshme të vendit
shumë të shenjtë bëri dy kerubinë me dru ulliri, që ishin dhjetë kubitë të
lartë. 24Krahu i një kerubini ishte pesë kubitë dhe tjetri ishte gjithashtu pesë
kubitë; kishte, pra, dhjetë kubitë nga maja e një krahu deri te maja e tjetrit.
25 Edhe kerubini tjetër ishte dhjetë kubitësh; të dy kerubinët kishin po ato
përmasa dhe po atë formë. 26 Lartësia e një kerubini ishte dhjetë kubitë po
kështu edhe ajo e kerubinit tjetër. 27 Salomoni i vendosi kerubinët në mes
të vendit shumë të shenjtë. kerubinët i kishin krahët të hapur; krahu i të
parit prektenjërinmurndarësdhekrahu i tëdytit prektemurin tjetër; krahët
e tyre të brendshme takoheshin në mes të shtëpisë. 28 Pastaj i veshi me ar
kerubinët. 29Pastaj riprodhoimbi të gjithamuret ndarës të trempullit, rreth
e qark, figura në reliev kerubinësh, palma dhe lule të çelura, si brenda ashtu
dhe jashtë. 30Pastaj veshime ar dyshemenë e tempullit, si nga brenda ashtu
dhe nga jashtë. 31 Për të hyrë në vendin tepër të shenjtë bëri një portë me
dy kanate me dru ulliri; arkitravi dhe shtalkat zinin një të katërtën e murit.
32Të dy kanatet ishinmedru ulliri. Mbi to gdhendi figura kerubinësh, palma
dhe lulesh të çelura, i veshi me ar duke e shtrirë arin mbi kerubinët dhembi
palmash. 33 Për portën e tempullit bëri gjithashtu shtalka me dru ulliri, që
zininnjë të katërtën e gjerësisë sëmurit, 34dhedykanatemedruqiparisi; çdo
kanat përbëhej nga dy pjesë që hapeshin dhe mbylleshin. 35Mbi to gdhendi
kerubinë, palma dhe lule të çelura dhe i veshi me ar, që e shtriu me saktësi
mbi skulpturat. 36 Pastaj ndërtoi oborrin e brendshëm me tri radhë gurësh
katërkëndësh dhe një radhë trarësh kedri. 37Vitin e katërt, në muajin e Zivit,
u hodhën themelet e shtëpisë të Zotit; 38 vitin e njëmbëdhjetë, në muajin e
Bulit, që është muaji i tetë, tempulli u mbarua në të gjitha pjesët e tij, sipas
vizatimeve të dhëna. Kështu Salomonit iu deshën shtatë vjet për ta ndërtuar.

7
1 Por Salomonit iu deshën trembëdhjetë vjet për të ndërtuar shtëpinë e tij;

kështu ai përfundoi tërë shtëpinë e tij. 2Ai ndërtoi shtëpinë e “Pyllit të Libanit”,
e gjatë njëqind kubitë, e gjerë pesëdhjetë e lartë tridhjetë; ajo mbështetejmbi
katër radhë shtyllash kedri, mbi të cilat mbështeteshin trarët e kedrit. 3Një
tavan prej kedri mbulonte dhomat që mbështeteshin mbi shtyllat, dhe që
ishin gjithashtu dyzet e pesë, pesëmbëdhjetë për çdo radhë. 4Kishte tri radhë
dritaresh, të kundërvëna njëra me tjetrën në tri plane të ndryshme. 5 Të
gjitha portat me shtalkat e tyre dhe arkitrarët e tyre ishin katërkëndëshe dhe
dritaret i kundërviheshin njëra tjetrës në tre plane të ndryshme. 6Ai ndërtoi
edhe portikun e shtyllave, i gjatë pesëdhjetë kubitë dhe i gjerë tridhjetë; në
pjesën e përparme kishte një hajat, me shtylla dhe që ishte i mbuluarme çati.
7Pastajndërtoiportikune fronit kuadmnistrontedrejtësia, i quajtur “Portiku
i gjykimit”; dhe e mbuloi me kedër nga dyshemeja në tavan. 8 Shtëpia ku ai
banonte, e ndërtuar në të njëjtën mënyrë, kishte përkundrazi një oborr tjetër
në pjesën e brendshme të portikut. Salomoni bëri gjithashtu një shtëpi me
një portik të ngjashëm me këtë për bijën e Faraonit, që kishte marrë për
grua. 9 Të gjitha ndërtimet ishin me gurë të zgjedhur, të prerë sipas masës
me sharrë nga brenda dhe nga jashtë nga themelet deri në kornizat, dhe
nga jashtë deri në oborrin më të madh. 10 Edhe themelet ishin me gurë të
zgjedhur, me gurë të mëdhenj, disa dhjetë kubitësh dhe të tjerë tetë kubitësh.
11Mbi to kishte gurë të zgjedhur, të prerë memasë, dhe dru kedri. 12Oborri
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i madh kishte rreth e qark tri radhë gurësh të latuar dhe një radhë trarësh
prej kedri, ashtu si oborri i brendshëm i shtëpisë të Zotit dhe si portiku i
tempullit. 13 Mbreti Salomon solli nga Tiro Hiramin, 14 birin e një të veje
nga fisi i Neftalit; i ati ishte nga Tiro dhe punonte bronzin; ishte tërë dituri,
zgjuarsi dhe shkathtësi për të kryer çdo punim bronzi. Ai vajti te mbreti
Salomon dhe kreu të gjitha punimet që i caktuan. 15Derdhi dy shtylla prej
bronzi. Secila kishte një lartësi prej tetëmbëdhjetë kubitësh dhe një rreth prej
dymbëdhjetë kubitësh. 16 Bëri edhe dy kapitele prej bronzi të derdhur për
t’i vënë në majë të shtyllave; një kapitel ishte i lartë pesë kubitë dhe pesë
kubitë ishte gjithashtu lartësia e kapitelit të dytë. 17 Pastaj bëri një rrjetëz
mekurora në formë të zinxhirësh për kapitelet që ishin nëmajë të shtyllave,
shtatë për një kapitel dhe shtatë për kapitelin tjetër. 18Kështu bëri shtyllat e
dy radhëve të shegës rreth e qark rrjetëzës, për të mbuluar kapitelet që ishin
në majën e shtyllave; bëri të njëjtën gjë për secilin nga kapitelet. 19Kapitelet
që ishin në majë të shtyllave në portik kishin formën e zambakut dhe qenë
katër kubitësh. 20 Përveç kësaj mbi kapitelet në majë të të dy kolonave, mbi
pjesën e mysët afër rrjetëzës, kishte dyqind shegë të vëna me radhë rreth
e qark. 21 Pastaj vendosi shtyllat në portikun e tempullit; vendosi shtyllën
në të djathtë dhe e quajti Jakin, pastaj vendosi shtyllën në të majtë dhe e
quajti Boaz. 22 Në majë të shtyllave kishte një punim në formë zambaku.
Kështumbaroi punimi i shtyllave. 23Pastaj bëri detinmemetal të shkrirë, në
formë rrethore, që nga një buzë në buzën tjetër kishte një gjatësi prej dhjetë
kubitësh; lartësia e tij ishte pesë kubitë dhe rrethi ishte tridhjetë kubitë.
24Nën buzë dhe rreth e qark detit kishte kolokuintide zbukuruese, dhjetë në
çdo kubit; kolokuintidet zbukuruese ishin vendosur në dy radhë dhe ishin
bërë me derdhje. 25 Deti mbështetej mbi dymbëdhjetë qe, prej të cilëve tre
shikonin nga veriu, tre nga perëndimi, tre nga jugu dhe tre nga lindja; deti
ishte vënë mbi ta dhe pjesët e tyre të prapme ishin të kthyera nga brenda.
26 Ai kishte trashësinë e një pëllëmbe; buza e tij ishte si buza e një kupe, si
lulja e një zambaku: ai përmbante dy mijë bate. 27 Bëri gjithashtu dhjetë
qerrëza prej bronzi, secila e gjatë katër kubitë, e gjerë katër kubitë dhe e
lartë tre kubitë, 28 qerrëzat ishin ndërtuar si vijon: kishin panele anësore
dhe këto mbylleshin me anë të kornizave. 29 Mbi panelet, që ishin midis
kornizave, ishin përfytyruar luanë, qe dhe kerubinë. Mbi kornizatmbështetej
një piedestal, ndërsa sipër dhe poshtë luanëve dhe qeve kishte kurora në
formëvargjesh zbukurues. 30Çdoqerre e vogël kishte katër rrota prej bronzi
me boshtet gjithashtu prej bronzi; katër këmbët e tyre kishin disa spaleta
poshtë vazos, dhe spaletat ishin bërëmederdhje,mekuroranë anët e secilës
prej tyre. 31Hapja e saj, në pjesën e brendshme të kurorës dhe në pjesën e
saj të lartë, ishte e rrumbullakët; ishte e thellë një kubit, kishte formën e një
piedestali dhe një diametër prej një kubit e gjysmë; edhe rreth hapjes kishte
skulptura, por panelet ishin katrorë dhe jo të rrumbullakët. 32Katër rrotat
ishin nën panelet dhe boshtet e rrotave ishin fiksuar në bazë. Lartësia e çdo
rrote ishte një kubit e gjysmë. 33 Punimi i rrotave ishte si ai i një qerreje.
Boshtet, rrathët, rrezet dhe bucelat ishin të gjitha prej bronzi të derdhur.
34Në të katër qoshet e çdo qerreje kishte katër spaleta, që përbënin një të tërë
me vetë qerren. 35Në majë të qerres kishte një mbajtëse të rrumbullakët, e
cila ishte gjysmë kubit e lartë; dhe në majë të qerres, kornizat dhe panelet e
saj përbënin një tërësime të. 36Mbi sipërfaqen e kornizave dhe të paneleve të
saj, Hirami gdhendi kerubinë, luanë dhe palma, sipas hapësirave të lira, dhe
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kurora rreth e qark. 37 Kështu ai veproi me të dhjetë qerret, që u derdhën
të gjitha njëllojme po atomadhësi dhe po atë formë. 38Pastaj përgatiti dhjetë
enëprejbronzi, secilaprej tyrepërmbantedyzetbatedhe ishtekatërkubitësh;
dhe çdo enë mbështetej mbi njërën nga dhjetë qerret. 39 Ai i vendosi qerret
pesë nga ana e djathtë e tempullit dhe pesë nga ana e majtë e tij, dhe e vuri
detin në krahun e djathtë të tempullit, nga ana jug-lindore. 40Hirami bëri
enët, lopatëzatdhe kupat. KështuHirami përfundoi çdopunëqëduhet të bënte
për mbretin Salomon në shtëpinë e Zotit: 41 dy shtylla, dy kapitele me vazo
nëmajë të shtyllave, dy rrjetëza për tëmbuluar dy kapiteleme vazo nëmajë
të shtyllave, 42 katërqind shegë për dy rrjetëzat (dy radhë shegësh për çdo
rrjetëz për të mbuluar dy kapitelet me vazo në majë të shtyllave), 43 dhjetë
qerrëza,dhjetë enëmbiqerret, 44deti, një i vetëm,dhedymbëdhjetëqeposhtë
detit, 45vazot, lopatëzat, enët. Të gjitha këto vegla, që Salomoni vuri Hiramin
t’i bëjë për shtëpinë e Zotit, ishin prej bronzi të lëmuar. 46 Mbreti i shkriu
në fushën e Jordanit në një tokë argjilore, midis Sukothit dhe Tsarethanit.
47Salomoni nukukujdes t’i peshojë tërë këtovegla, sepse ishin shumë; pesha
e bronzit nuk u përcaktua. 48 Salomoni bëri që të prodhohen tërë orenditë e
shtëpisë të Zotit: altari prej ari, tryeza prej ari mbi të cilën viheshin bukët
e paraqitjes; 49 shandanët prej ari të kulluar, pesë në të djathtë dhe pesë
në të majtë përpara vendit shumë të shenjtë, me lulet, me llambat dhe me
gërshërët prej ari; 50 kupat, thikat, vazot e mëdha, lugët dhe mangallët prej
ari të kulluar; dhe menteshat prej ari të portave të shtëpisë së brendshme
(domethënë të vendit shumë të shenjtë)dheportat nëhyrje të vetë tempullit.
51 Kështu përfundoi tërë puna që mbreti Salomon kishte bërë për shtëpinë
e Zotit. Pastaj Salomoni solli argjendin, arin dhe veglat, të cilat i kishte
shenjtëruar Davidi, ati i tij, dhe i vendosi në thesaret e shtëpisë të Zotit.

8
1 Atëherë Salomoni mblodhi në prani të tij në Jeruzalem pleqtë e Izraelit

dhe tërë krerët e fiseve, prijësit e familjeve të Izraelit, për të çuar arkën e
besëlidhjes të Zotit në qytetin e Davidit, domethënë në Sion. 2 Tërë burrat
e Izraelit u mblodhën rreth e qark mbretit Salomon për festën në muajin e
Ethanimit, që është muaji i shtatë. 3Kështu tërë pleqtë e Izraelit erdhën dhe
priftërinjtëmorënarkën; 4dheçuan lart arkëneZotit, çadrënembledhjevedhe
tërë orenditë e shenjta që ishin në çadër. Priftërinjtë dhe Levitët i mbartën
këto gjëra. 5Mbreti Salomon dhe tërë asambleja e Izraelit, e mbledhur rreth
tij, umblodhën bashkëme të përpara arkës dhe flijuan një numër aq tëmadh
delesh dhe qesh, që nuk mund të numëroheshin as të llogariteshin. 6 Pastaj
priftërinjtë e çuan arkën e besëlidhjes të Zotit në vendin e saj, në shenjtëroren e
tempullit, në vendin shumë të shenjtë, nën krahët e kerubinëve. 7 Në fakt
kerubinët i shtrinin krahët e tyre mbi vendin e arkës dhe mbulonin nga
lart arkën dhe shufrat e saj. 8 Shufrat ishin aq të gjata sa që skajet e tyre
dukeshin nga vendi i shenjtë, përpara shenjtërores, por nuk dukeshin nga
jashtë. Ato kanëmbetur atje deri në ditën e sotme. 9Në arkë nuk kishte asgjë
tjetër veç dy pllakave prej guri qëMoisiu kishte depozituar nëmalin Horeb,
kur Zoti bëri një besëlidhje me bijtë e Izraelit, pas daljes së tyre nga vendi i
Egjiptit. 10 Por ndodhi që, ndërsa priftërinjtë po dilnin nga vendi i shenjtë,
reja e mbushi shtëpinë e Zotit, 11 dhe priftërinjtë nuk mundën të qëndrojnë
për të shërbyer për shkak të resë, sepse ladvia e Zotit mbushte shtëpinë e tij.
12Atëherë Salomoni tha: “Zoti ka thënë se do të banojë në një re të dendur.
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13Unëkamndërtuarpër ty një shtëpimadhështore,një vendku ti do të banosh
për gjithnjë”. 14 Pastaj mbreti u kthye dhe bekoi tërë asamblenë e Izraelit,
ndërsa tërë asambleja e Izraelit rrinte në këmbë. 15Dhe tha: “I bekuar qoftë
Zoti, Perëndia i Izraelit, që i ka premtuar me gojën e tij atit tim David dhe që
e ka mbajtur premtimin e dhënë me anë të fuqisë së tij, duke thënë: 16 “Nga
ditaqënxorapopullin tim të Izraelit ngaEgjipti, unënukkamzgjedhurasnjë
qytet midis tërë fiseve të Izraelit për të ndërtuar një shtëpi, ku emri im të
qëndronte, por kam zgjedhur Davidin që të mbretërojë mbi popullin tim të
Izraelit”. 17 Por Davidi, ati im, e kishte në zemër të ndërtonte një shtëpi në
emër të Zotit, Perëndisë të Izraelit; 18 por Zoti i tha Davidit, atit tim: “Ti ke
pasur në zemër të ndërtoshnjë shtëpinë emrin tim, dhe bëremirë të kesh një
gjë të tillë në zemër; 19por nuk do të jesh ti që do të ndërtosh tempullin, do të
jetë përkundrazibiri yt qëdo të dalëngabarkuyt; do të jetë ai qëdo tëndërtojë
tempullin në emrin tim”. 20Kështu Zoti e mbajti fjalën që kishte thënë; dhe
unë zura vendin eDavidit, atit tim, u ulambi fronin e Izraelit, ashtu si kishte
thënë Zoti, dhe ndërtova tempullin në emër të Zotit, Perëndisë të Izraelit.
21 Atje kam përgatitur një vend për arkën, në të cilën ndodhet besëlidhja e
Zotit, që ai lidhi me etërit tanë kur i nxori nga vendi i Egjiptit”. 22 Pastaj
Salomoni u vendos para altarit të Zotit, përballë tërë asamblesë së Izraelit,
shtriu duart në drejtim të qiellit 23dhe tha: “O Zot, Perëndia i Izraelit, nuk ka
asnjë Perëndi të ngjashëmme ty as atje lart në qiell, as këtu poshtë në tokë! Ti
e ruanbesëlidhjendhe tregohesh shpirtmadhmeshërbëtorëte tuqëecinpara
teje me gjithë zemër. 24Ndaj shërbëtorit tënd David, atit tim, ti mbajte atë që
i kishe premtuar; po, sot ke kryer me dorën tënde atë që kishe premtuar me
gojën tënde. 25Tani, pra, o Zot, Perëndi i Izraelit, mbaje premtimin që i kishe
bërëDavidit, atit tim, duke thënë: “Tynukdo të tëmungojë asnjëringa ata që
ulen para tejembi fronin e Izraelit, nëqoftëse bijtë e tu të kenë kujdes sjelljen
e tyre dhe të ecin parameje si ke ecur ti”. 26Prandaj të lutem tani, o Perëndi i
Izraelit, të plotësosh fjalën që i ke thënë shërbëtorit tënd David, atit tim! 27Po
a është e vërtetë që Perëndia banon mbi tokë? Ja, qiejt dhe qiejt e qiejve nuk
mund të të nxënë dhe aq më pak ky tempull që kam ndërtuar! 28Megjithatë
o Zot, Perëndia im, dëgjome vëmendje lutjen e shërbëtorit tënde dhe kërkesën e
tij, dukedëgjuar thirrjendhe lutjenqë shërbëtoriyt larton sot para teje. 29Sytë
e tuudrejtofshinnatë editënëkëtë tempull, drejt vendit për të cilin ke thënë:
“Atydo të jetë emri im”, për të dëgjuar lutjenqë shërbëtori yt do të të bëjë duke
t’u drejtuar nga ky vend. 30Dëgjo lutjen e shërbëtorit tënd dhe të popullit tënd
të Izraelit kur do të të luten duke t’u drejtuar nga ky vend. Dëgjo nga vendi
ku ti banon në qiejt; dëgjo dhe fal. 31Në qoftë se dikush mëkaton kundër të
afërmit të tij dhe, duke qenë i detyruar të betohet, vjen të betohet para altarit
tënd në këtë tempull, 32 ti dëgjoje nga qielli, ndërhy dhe gjyko shërbëtorët e tu;
dëno fajtorin, duke bërë që të bjerë mbi kokën e tij sjellja e tij dhe shpalle të
drejtë të pafajshmin duke i dhënë atë që i takon sipas së drejtës së tij. 33Kur
populli yt i Izraelit do të mundet para armikut sepse ka mëkatuar kundër
teje, në rast se kthehet te ti dhe lavdëron emrin tënd, në rast se të lutet dhe
të stërlutet në këtë tempull, 34 ti dëgjoje nga qielli dhe fale mëkatin e popullit
tënd të Izraelit, dhe ktheje në vendin që u ke dhënë etërve të tyre. 35Kur qielli
do të mbyllet dhe nuk do të ketë më shi sepse kanë mëkatuar kundër teje, në
qoftë se lutenduke t’udrejtuarngakyvend, nëqoftë se lavdërojnëemrin tënd
dhe heqin dorë ngamëkati i tyre sepse i ke dëshpëruar shumë, 36 ti dëgjoji nga
qielli, fale mëkatin e shërbëtorëve të tu dhe të popullit tënd të Izraelit, duke u
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treguar rrugën emirë nëpër të cilën duhet të ecin, dhe dërgo shiunmbi tokën
që i kedhënë si trashëgimipopullit tënd. 37Kurvendi të preket nga zia ebukës
ose murtaja, nga ndryshku apo nga bloza, nga një dyndje karkalecash dhe
krimbash, kur armiku ta rrethojë popullin tënd në vendin e qyteteve të tua,
kur të pëllcasë një fatkeqësi apo një epidemi çfarëdo, 38 çdo lutje, çdo kërkesë
që do të të drejtohet nga çfarëdo personi apo nga tërë populli yt i Izraelit,
kur secili të ketë pranuar plagën e zemrës së tij dhe të ketë shtrirë duart në
drejtim të këtij tempulli, 39 ti dëgjoje nga qielli, nga vendbanimi yt, dhe fal,
ndërhy dhe jepi secilit sipas sjelljes së tij, ti që njeh zemrën e secilit; (në të
vërtetë vetëm ti ua njeh zemrën gjithë bijve të njerëzve), 40meqëllim që ata të
kenë frikë prej teje tërë kohën që do të jetojnë në vendin që u ke dhënë etërve
tanë. 41Edhe i huaji, qënuk i përketpopullit tënd të Izraelit, kur të vijënganjë
vend i largëtpër shkak të emrit tënd, 42 (sepse do të dëgjohet të flitet për emrin
tënd tëmadh, përdorën tënde të fuqishmedhepër krahun tënd të shtrirë) kur
të vijë të të lutet duke t’u drejtuar nga ky tempull, 43 ti dëgjo nga qielli, nga
vendbanimi yt, dhe jepi të huajit tërë ato që kërkon,me qëllim që tërë popujt
e dheut të njohin emrin tënd dhe kështu të kenë frikë prej teje, ashtu siç bën
populli yt i Izraelit, dhe të dinë që emri yt përmëndet në këtë tempull që kam
ndërtuar. 44Kur populli yt të dalë në luftë kundër armikut të tij, duke ndjekur
rrugën që i tregove, në rast se i luten Zotit dhe duke iu drejtuar qytetit të
zgjedhur prej teje dhe tempullit që ndërtova në emrin tënd, 45dëgjo nga qielli
lutjen dhe kërkesën e tyre dhe përkrahe çështjen e tyre. 46 Kur të mëkatojnë
kundër teje (sepse nuk ka njeri që nuk mëkaton) dhe ti, i zemëruarme ta, do
t’i braktisësh në dorë të armikut dhe ai do t’i shpërngulë në vendin e tij, afër
apo larg, 47në rast se në vendin ku janë shpërngulur vijnë në vete, në rast se
kthehen te ti dhe të lutenngavendi ku i kanëprurë si robërdhe thonë: “Kemi
mëkatuar, kemi vepruar nëmënyrë të padrejtë, kemi bërë të keqen”, 48në rast
se kthehen nga ana jote me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt në vendin e
armiqve që i kanë shpërngulur dhe të luten duke u kthyer nga vendi që ti u
ke dhënë etërve të tyre, nga qyteti që ti ke zgjedhur dhe nga tempulli që unë
kam ndërtuar në emrin tënd, 49 ti dëgjo nga qielli, nga vendbanimi yt, lutjen
dhe kërkesën e tyre dhepërkrahe çështjen e tyre, 50dhe fale popullin tëndqë ka
mëkatuarkundër teje për të gjitha shkeljet që kabërë kundër teje dhebëjqë të
gjejnë mëshirë pranë atyre që i kanë shpërngulur,me qëllim që këta të fundit
të tregohen tëmëshirshëmme ta, 51 (sepse ata janë populli yt dhe trashëgimia
jote, ata që nxore nga Egjipti, nga një furrë hekuri). 52Mbaji sytë e hapur
ndaj lutjes së shërbëtorit tënd dhe lutjes së popullit tënd të Izraelit, nëmënyrë
që të plotësosh tërësisht gjithë ato që të kërkojnë, 53 sepse ti i ke veçuar nga të
gjithë popujt e tokës që të jenë trashëgimia jote, sipas atyre që ke shpallurme
anë të shërbëtorit tënd Moisi, ku nxore nga Egjipti etërit tanë, o Zot, o Zot!”.
54 Kur Salomoni mbaroi së drejtuari Zotit tërë këtë lutje dhe kërkesë, ai u
ngrit para altarit të Zotit ku ishte gjunjëzuar me duart e shtrira në drejtim
të qiellit. 55 Pastaj u ngrit dhe bekoi tërë asamblenë e Izraelit me zë të lartë,
duke thënë: 56 “I bekuar qoftë Zoti, që i dha paqe popullit të Izraelit, sipas
gjithë atyre premtimeve që kishte bërë; as edhe një fjalë e vetme nuk mbeti
pa u zbatuar nga të gjitha premtimet e bëra prej tij me anë të shërbëtorit të
tij Moisi. 57 Zoti, Perëndia ynë, qoftë me ne ashtu siç ka qenë me etërit tanë;
mos na lëntë dhe mos na braktistë, 58 por t’i kthejë zemrat tona nga ai, me
qëllim që ne të ecim në të gjitha rrugët e tij dhe t’u bindeni urdhërimet e tij,
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statutet e tij dhe dekretet e tij që u ka parashtruar etërve tanë. 59Këto fjalë,
që i kam drejtuar si lutje Zotit, mbetshin pranë Zotit, Perëndisë tonë, ditë
e natë, me qëllim që Ai të përkrahë çështjen e shërbëtorit të tij dhe çështjen e
popullit të tij, sipas nevojës së përditshme, 60me qëllim që tërë popujt e dheut
të pranojnë që Zoti është Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër veç tij. 61 Le të
jetë, pra, zemra juaj e dhënë plotësisht Zotit, Perëndisë tonë, për të ndjekur
statutet e tij dhe për të respektuar urdhërimet e tij, si po bëni sot!”. 62 Pastaj
mbreti dhe tërë Izraeli bashkëme të ofruanflijime përpara Zotit. 63Salomoni
flijoi si flijim falënderimi, që ai i ofroi Zotit, njëzet e dymijë lopë dhe njëqind e
njëzetmijë dele. Kështumbreti dhe tërë bijtë e Izraelit ia kushtuan shtëpinë e
Zotit. 64Po atë ditë mbreti shenjtëroi pjesën qendrore të oborrit, që ndodhet
përpara shtëpisë të Zotit; në fakt atje ai ofroi olokauste, blatimet ushqimore
dhe dhjamin e flijimeve të falënderimit, sepse altari prej bronzi, që ndodhet
përpara Zotit, ishte tepër i vogël për të nxënë olokaustet, blatimet e ushqimit
dhe dhjamin e flijimeve të falënderimit. 65Në atë kohë Salomoni kremtoi një
festë përpara Zotit, Perëndisë tonë, dhe tërë Izraeli qe bashkë me të. Me të u
bashkua një kuvend imadh njerëzish, të ardhur nga rrethet e Hamathit deri
në përruan e Egjiptit, për shtatë ditë dhe për shtatë ditë të tjera, gjithsej për
katërmbëdhjetë ditë. 66Ditën e tetë ai e shpërndau popullin, dhe ata që ishin
mbledhur e bekuan mbretin dhe u kthyen në çadrat e tyre të gëzuar dhe me
zemër të kënaqur për tëtë tëmirat që Zoti u kishte bërë shërbëtorit të tij David
dhe Izraelit, popullit të tij.

9
1 Mbas përfundimit nga ana e Salomonit të ndërtimit të shtëpisë të Zotit,

të pallatit mbretëror dhe të gjitha gjërave që Salomoni dëshironte dhe kishte
ndërmend të bënte, 2 Zoti iu shfaq një herë të dytë Salomonit, ashtu siç i
qe shfaqur në Gabaon, 3 dhe Zoti i tha: “Unë e përmbusha lutjen tënde dhe
kërkesën që bëre para meje; kam shenjtëruar këtë tempull që ti ke ndërtuar
për t’i vënë emrin tim për gjithnjë; aty do të jenë për gjithnjë sytë dhe zemra
ime. 4 Sa për ty, në qoftë se do të ecësh para meje ashtu si ka ecur Davidi,
ati yt, me ndershmëri zemre dheme drejtësi, duke bërë tërë gjërat që të kam
urdhëruar, dhe në rast se do të respektosh statutet dhe dekretet e mia, 5unë
do ta bëj të qëndrueshëm fronin e mbretërisë sate mbi Izrael për gjithnjë,
ashtu siç ia kisha premtuar Davidit, atit tënd, duke thënë: “Nuk të ka për të
munguar kurrë një njeri për t’u ulurmbi fronin e Izraelit”. 6Por në rast se ju
ose bijtë tuaj do të largohen nga unë dhe nuk do të zbatoni urdhërimet dhe
statutet e mia që kam vënë para jush dhe do të shkoni t’u shërbeni perëndive
të tjera dhe të bini përmbys para tyre, 7 unë do ta zhduk Izraelin nga faqja
e vendit që i kam dhënë dhe nuk do të jem i pranishëm në tempullin që
kam shenjtëruar në emrin tim; kështu Izraeli do të bëhet gazi dhe tallja e
tërë popujve. 8Dhe ky tempull, megjithëse kaq i madhërishëm, do të jetë një
vend i shkretë; kushdo që do t’i kalojë afër do të mbetet i habitur dhe do
të fërshëllejë, dhe ka për të thënë: “Pse Zoti e ka trajtuar kështu këtë vend
dhe këtë tempull?”. 9 Atëherë do t’i përgjigjen: “Sepse kanë braktisur Zotin,
Perëndinë e tyre, që i nxori etërit e tyrengavendi i Egjiptit dhe janëdhënëpas
perëndive të tjera, janë përkulur para tyre dhe u kanë shërbyer; për këtë arsye
Zoti ka sjellë mbi ta tërë këtë fatkeqësi””. 10Njëzet vjet pasi Salomoni kishte
ndërtuar dy ndërtesat, shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror, 11 (Hirami,
mbret i Tiros, e kishte furnizuar Salomonin me gjithë drurin e kedrit dhe
të qiparisit dhe me arin që dëshironte),mbreti Salomon i dha Hiramit njëzet
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qytete në vendin e Galilesë. 12Hirami erdhi nga Tiro për të parë qytetet që
i kishte dhënë Salomoni, por nuk i pëlqyen; 13dhe tha: “Ç’qytete janë këto që
më ke dhënë, o vëllai im?”. Dhe i quajti “vendi i Kabulit”, emër që përdoret
edhe sot e kësaj dite. 14Pastaj Hirami i dërgoimbretit njëqind e njëzet talente
ari. 15 Ky është raporti i punës së detyruar që mbreti Salomon rekrutoi
për të ndërtuar shtëpinë e Zotit, shtëpinë e tij, Milon, muret e Jeruzalemit,
Hatsorin, Megidon dhe Gezerin. 16 (Faraoni, mbret i Egjiptit, kishte dalë dhe
kishte pushtuar Gezerin, i kishte vënë flakën dhe kishte vrarë Kananejtë që
banonin në qytete; pastaj ia kishte dhënë si prikë vajzës së tij, bashkëshortes
së Salomonit). 17Pastaj Salomoni rindërtoiGezerin, Beth-Horonineposhtëm,
18Baalathin dhe Tadmorin në pjesën e shkretë të vendit, 19 të gjitha qytetet
e furnizimit që i përkisin Salomonit, qytetet për qerret e tij, qytetet për
kalorësit e tij, të gjitha atë që i pëlqyen Salomonit të ndërtojë në Jeruzalem,
në Liban dhe në tërë vendin ku sundonte. 20 Tërë njerëzit që mbetën nga
Amorejtë,Hitejtë,Perezejtë,Hivejtë dhe Jebusejtë,qënuk ishinbij të Izraelit,
21 domethënë pasardhësit e tyre që kishin mbetur pas tyre në vend dhe që
Izraelitët nuk kishin arritur t’i shfarosnin, Salomoni i rekrutoi për punë
të detyruar deri në ditën e sotme. 22 Por nga bijtë e Izraelit, Salomoni
nuk përdori asnjë për punë të detyruar; ata ishin përkundrazi luftëtarët e tij,
shërbëtorët e tij, ministrat e tij, princat e tij, kapedanët e tij, komandantët
e qerreve dhe e kalorësve të tij. 23 Shefat e nëpunësve që drejtonin punimet
e Salmonit ishin pesëqind e pesëdhjetë veta; ata mbikqyrnin njerëzit që
kryeninpunimet. 24Mbas kalimit të vajzës së Faraonit ngaqyteti i Davidit në
shtëpinë që Salomoni i kishte ndërtuar, ky u mor me ndërtimin e Milos. 25Tri
herë në vit Salomoni ofronte olokauste dhe flijime falënderimi mbi altarin
që kishte ndërtuar për Zotin dhe digjte temjan mbi altarin që ndodhej para
Zotit. Kështu e mbaroi tempullin. 26Mbreti Salomon ndërtoi edhe një flotë
në Etsion-Geber, në afërsi të Elathit, mbi bregun e Detit të Kuq, në vendin
e Edomit. 27 Hirami dërgoi mbi anijet e flotës shërbëtorët e tij, marinarë
që e njihnin detin, me qëllim që të punonin me shërbëtorët e Salomonit.
28 Ata shkuan në Ofir, ku morën katërqind e njëzet talente ari dhe ia sollën
Salomonit.

10
1 Kur mbretëresha e Shebës dëgjoi të flitet për diturinë e Salomonit për

shkak të emrit të Zotit, erdhi ta vërë në provë me anë pyetjesh të vështira.
2Ajo arriti në Jeruzalemmenjë suitë shumë tëmadhe,medeve tëngarkuara
me aroma dheme një sasi të madhe ari dhe gurësh të çmuara; pastaj shkoi te
Salomoni dhe i foli atij për të gjitha gjërat që kishte në zemër. 3 Salomoni iu
përgjigj të gjitha pyetjeve të saj, dhe nuk pati asgjë që të ishte e fshehtë për
mbretin dhe që ky tëmos ishte në gjendje ta shpjegonte. 4Kurmbretëresha e
Shebës pa gjithë diturinë e Salomonit, shtëpinë që ai kishte ndërtuar, 5 gjellët
e tryezës së tij, banesat e shërbëtorëve të tij, shërbimin e kamarierëve të tij dhe
rrobat e tyre, kupëmbajtësit e tij dhe olokaustet që ai ofronte në shtëpinë e
Zotit, ajo mbeti pa fjalë. 6 Pastaj i tha mbretit: “Ishte e vërtetë, pra, ajo që
kisha dëgjuar në vendin tim për fjalët e tua dhe diturinë tënde. 7 Por nuk
u besova këtyre gjërave deri sa nuk erdha vetë dhe nuk i pashë me sytë e
mi; e mirë, pra, as gjysmën e tyre nuk më kishin thënë. Dituria dhe begatia
jote tejkalojnë famën për të cilën me kishin folur. 8 Lum njerëzit e tu, lum
shërbëtorët e tu që rrinë gjithnjë përpara teje dhe dëgjojnë diturinë tënde!
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9 Qoftë i bekuar Zoti, Perëndia yt, që pati mirësinë të të vërë mbi fronin e
Izraelit! Për shkak të dashurisë së tij të përjetshme për Izraelin, Zoti të ka
vënëmbret për të ushtruar arsyen dhe drejtësinë”. 10Pastaj ajo i fali mbretit
njëqind e njëzet talente ari dhe një sasi të madhe aromash dhe gurësh të
çmuar. Nuku çuanmëaqaroma sa i dhambretëresha Shebambretit Salomon.
11 (Flota e Hiramit që transporon flori nga Ofiri, solli që andej një sasi të
madhe dru santali dhe gurësh të çmuar; 12 me durin e santalit mbreti bëri
mbështetëse për shtëpinë e Perëndisë dhe për pallatinmbretëror si edhe qeste
dhe harpa për këngëtarët. Dru santali nuk sollënmë dhe nuk është parë më
deri më sot). 13 Mbreti Salomon i dha mbretëreshës Sheba të gjitha gjërat
që ajo i kërkoi; përveç këtyre, Salomoni i dhe asaj shumë gjëra me bujarinë
e tij të madhe mbretërore. Pastaj ajo mori përsëri rrugën dhe u kthye në
vendin e saj bashkëme shërbëtorët e vet. 14Pesha e arit që Salomoni merrte
çdo vit ishte gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë talent ari, 15 përveç atij që
vinte nga tregtarët, nga lëvizja e mallrave, nga gjithë mbretërit e Arabisë
dhe nga qeveritarët e vendit. 16Mbreti Salomon dha urdhër të përgatiteshin
dyqind mburoja të mëdha me flori të rrahur, duke përdorur për secilin prej
tyre gjashtëqind sikla ari, 17 dhe treqind mburoja prej ari të rrahur, duke
përdorur për secilën prej tyre tri mina ari; mbreti i vendosi në pallatin e
“Pyllit të Libanit”. 18 Gjithashtu mbreti bëri një fron të madh prej fildishi
të veshur me ar të kulluar. 19 Froni kishte shtatë shkallëza dhe maja e tij
ishte e rrumbullakët në pjesën e prapme; kishte dy krahë në anët e karriges
dhe pranë dy krahëve rrinin dy luanë. 20 Dymbëdhjetë luanë qëndronin në
të dy skajet e gjashtë shkallareve. Asnjë gjë e tillë nuk ishte bërë në ndonjë
mbretëri. 21 Të gjitha kupat e pijeve të mbretit Salomon ishin prej ari, dhe
të gjitha kupat e pallatit “Pylli i Libanit” ishin prej ari të kulluar. Asnjëra
nuk ishte prej argjendi, sepse në kohën e Salomonit argjendi nuk vlente
asgjë. 22 Në fakt mbreti kishte në det Flotën e Tarshishit bashkë me flotën
e Hiramit; çdo tre vjet flota e Tarshishit sillte ar, argjend, fildish, majmunë
dhe pallonj. 23 Kështu mbreti Salomon ua kaloi në pasuri dhe dituri tërë
mbretërve të tokës. 24 Dhe tëtë bota kërkonte praninë e Salomonit për të
dëgjuar diturinë që Perëndia kishte vënë në zemrën e tij. 25 Dhe secili sillte
dhuratën e tij: enë argjendi, enë ari, veshje, armë, aroma, kuaj dhemushka,
një farë sasie çdo vit. 26 Salomoni grumbulloi qerre dhe kalorës; ai pati
një mijë e katërqind qerre dhe dymbëdhjetë mijë kalorës, që i ndau nëpër
qytetet sipas qerreve dhe në Jeruzalem afër tij. 27 Përveç kësaj mbreti në
Jeruzalem e bëri argjendin të rëndonte si gurët dhe i bëri kedrat të shumtë si
fiku egjiptian i fushës. 28 Kuajt e Salomonit importoheshin nga Egjipti dhe
nga Kue; tregtarët e mbretit shkonin e i merrnin në Kue me një çmim të
caktuar. 29 Një qerre importohej nga Egjipti për gjashtëqind sikla argjendi
dhe një kalë njëqind e pesëdhjetë. Kështu, me anë të këtyre tregtarëve, ua
eksportonin gjithë mbretërve të Hitejve dhembretërve të Sirisë.

11
1Por mbreti Salomon, veç bijës së Faraonit, dashuroi shumë gra të huaja,

moabite, amonite, idumeje, sidonie dhe hiteje, 2që u përkisninpopujve për të
cilëtZoti u kishte thënëbijve të Izraelit: “Junukdo të lidhnimartesëme ta, as
atame ju, sepse ata do ta kthejnëme siguri zemrën tuaj nga perënditë e tyre”.
Por Salamoni u bashkua me këto gra nga dashuria. 3Ai pati si bashkëshorte
shtatëqind princesha dhe treqind konkubina; dhe bashkëshortet e tij ia
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çoroditën zemrën. 4Kështu, kur Salomoni u plak, bashkëshortet e tij ia kthyen
zemrënnëdrejtim tëperëndive të tjera; dhezemrae tij nuk ipërkisteplotësisht
Zotit, Perëndisë të tij, ashtu si zemra e Davidit, atit të tij. 5 Salomoni ndoqi,
pra, Ashtorethin, perëndeshën e Sidonëve, dhe Milkomin, të neveritshmin e
Amonitëve. 6Kështu Salomoni bëri atë që ishtë e keqe në sytë e Zotit dhe nuk
e ndoqi tërësisht Zotin, ashtu si kishte bërë i ati David. 7 Atëherë Salomoni
ndërtoi mbi malin përballë Jeruzalemit një vend të lartë për Kemoshin, të
neveritshmin eMoabit, dhe përMolekun, të neveritshmin e bijve të Amonit.
8 Kështu bëri për të gjitha bashkëshortet e huaja të tij që digjnin temjan dhe
u ofronin flijime perëndive të tyre. 9 Prandaj Zoti u zemëruame Solomonin,
sepse zemra e tij qe larguar nga Zoti, Perëndia i Izraelit, që i ishte shfaqur dy
herë, 10dhe lidhurmekëtë ekishteurdhëruar tëmos shkontepasperëndive të
tjera; por ai nuk respektoi atë që Zoti e kishte urdhëruar. 11Prandaj Zoti i tha
Salomonit: “Me qenë se kë bërë këtë gjë dhe nuk ke respektuar besëlidhjen
time dhe statutet e mia që të kisha urdhëruar, unë do të ta heq mbretërinë
ngadora dhedo t’ja jap shërbëtorit tënd. 12Megjithatë,përdashurinë qëndiej
për Davidin, atin tënd, këtë nuk do ta bëj gjatë jetës sate, por do ta heq nga
duart e birit tënd. 13 Por nuk do t’i marr tërë mbretërinë, do t’i lë birit tënd
një fis, për dashurinë që ndiej për Davidin, shërbëtorin tim, dhe për hir të
Jeruzalemit që kam zgjedhur”. 14 Zoti ngriti kundër Salomonit një armik,
Hadadin, Idumeon, që ishte një pasardhës i mbretit të Edomit. 15Kur Davidi
kishtevajtur të luftontenëEdom,dhekur Joabi, komandant iushtrisë,kishte
dalë për të varrosur të vdekurit, mbasi kishte vrarë tërë meshkujt që ishin
në Edom, 16 (Joabi, pra, me të gjithë Izraelin kishtembetur atje gjashtëmuaj
deri sa i shfarosi gjithëmeshkujt në Edom), 17ndodhi që Hadadi arriti të ikë
bashkëmedisa Idumej në shërbim të atit të tij, për të vajtur në Egjipt. Atëherë
Hadadi ishte djalosh. 18 Ata u nisën nga Madiani dhe shkuan në Paran;
morën pastaj me vete njerëz nga Parani dhe arritën në Egjipt te Faraoni,
mbret i Egjiptit, i cili i dha Hadadit një shtëpi, i siguroi ushqim dhe i dha
madje edhe toka. 19Hadadi ia fitoi zemrën Faraonit deri në atë pikë sa ai i
dha për gruamotrën e bashkëshortes së tij, motrën embretëreshës Tahpenes.
20Motra e Tahpenes i lindi djalin Genubath, që Tahpenes rriti në shtëpinë e
Faraonit; dheGenubathimbeti në shtëpinëeFaraonitmidis bijve tëFaraonit.
21KurHadadi në Egjiptmësoi qëDavidi ishte shtrirë pranë etërve të tij në një
gjumë të rëndë dhe që Joabi, komandant i ushtrisë kishte vdekur, Hadadi
i tha Faraonit: “Më ler të iki, dhe të shkoj në vendin tim”. 22 Faraoni iu
përgjigj: “Çfarë të mungon tek unë që kërkon të shkosh në vendin tënd?”. Ai
i tha: “Asgjë,megjithatëmë lër të shkoj”. 23Perëndia ngriti kundër Salomonit
një armik tjetër, Rezonin, birin e Eliadahut, që kishte ikur nga zotëria e tij,
Hadadezeri, mbret i Tsobahut. 24 Ai mblodhi rreth tij disa njerëz dhe u bë
kryetar i një bande grabitësish, kurDavidi kishtemasakruar ata të Tsobahut.
Pastaj ata shkuan në Damask, u vendosën atje dhe mbretëruan në Damask.
25Rezoni qe armik i Izraelit gjatë gjithë kohës së Salomonit (përveç së keqes
që bëri Hadadi). Kishte neveri për Izraelin dhe mbretëroi në Siri. 26 Edhe
Jeroboami, shërbëtor i Salomonit, ngriti krye kundër mbretit. Ai ishte bir i
Nebatit, Efrateut të Tseredës, dhe kishte nënë një të ve me emrin Tseruah.
27Arsyeja pse ngriti krye kundërmbretit ishte kjo: Salomoni, duke ndërtuar
Milon, kishte mbyllur të çarën e qytetit të Davidit, atit të tij. 28 Jeroboami
ishte një njeri i fortë dhe trim; dhe Salomoni, duke parë se si punonte ky i
ri, i besoi mbikqyrjen e të gjithë atyre që merreshin me punimet e shtëpisë
së Jozefit. 29Në atë kohë, ndërsa Jeroboami po dilte nga Jeruzalemi, profeti
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AhijahngaShilohu, qëkishteveshurnjëmantel të ri, e takoi rrugës;dhe ishin
ata të dy vetëm në fushë. 30Ahijahu mori mantelin e ri që vishte dhe e grisi
në dymbëdhjetë pjesë; 31pastaj i tha Jeroboamit: “Merr për vete dhjetë pjesë,
sepse kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: “Ja, unë do ta heq mbretërinë nga
duart e Salomonit dhe do të të jap ty dhjetë fise, 32 (por atij do t’i mbetet një
fis përhir tëDavidit, shërbëtorit tim, dhepërhir të Jeruzalemit, përqytetin që
kam zgjedhur midis gjithë fiseve të Izraelit), 33 sepse ata më kanë braktisur
dhekanë rënëpërmbyspërparaAshtorethit, perëndeshës së Sidonitëve,përpara
Kemoshit, perëndisë së Moabit, dhe përpara Milkomit, perëndisë së bijve të
Amonit, dhe nuk kanë ecur në rrugët e mia për të bërë atë që është e drejtë
në sytë e mi dhe për të respektuar statutet dhe dekretet e mia, ashtu si bëri
ati i tij, Davidi. 34Megjithatë nuk do të heq nga duart e tij tërë mbretërinë,
sepse e kam caktuar princ për të gjithë kohën e jetës së tij, për dashurinë që
ndjej përDavidin, shërbëtorin tim, qëunëkamzgjedhurdheqëkarespektuar
urdhërimetdhe statutet emia. 35Pordo tëheqmbretërinëngaduart e të birit,
dhe do të të jap ty dhjetë fise; 36birit të tij do t’i lë një fis, me qëllim që Davidi,
shërbëtori im, të ketë gjithmonë një llambë parameje në Jeruzalem, qytet që
kam zgjedhur për t’i vënë emrin tim. 37 Kështu do të të marr ty dhe ti do të
mbretërosh mbi gjithçka dëshiron zemra jote, dhe do të jesh mbret i Izraelit.
38Nërast sedëgjonmekujdes tëgjithaatoqëpo tëurdhërojdheecënnërrugët
emia, dhe bën atë që është e drejtë në sytë emi, duke respektuar statutet dhe
urdhërimet emia, ashtu siç veproi Davidi, shërbëtori im, unë do të jemme ty
dhedo të të ndërtojnjë shtëpi të qëndrueshme, ashtu si ja ndërtovaDavidit, dhe
do të të jap Izraelin; 39përkëtëdo tëposhtërojpasardhësiteDavidit, por jopër
gjithnjë””. 40 Prandaj Salomoni kërkoi të shkaktonte vdekjen e Jeroboamit;
por Jeroboami u ngrit dhe iku në Egjipt pranë Shishakut, mbretit të Egjiptit,
dhe qëndroi në Egjipt deri sa vdiq Salomoni. 41 Pjesa tjetër e bëmave të
Salomonit, gjithë ato që bëri dhe dituria e tij a nuk janë vallë të shkruara
në librin e bëmave të Salomonit? 42 Salomoni mbretëroi në Jeruzalemmbi të
gjithë Izraelindyzet vjet. 43Pastaj Salomonin e zuri gjumimeetërit e tij dheu
varros në qytetin e Davidit, atit të tij; në vend të tij mbretëroi i biri, Roboami.

12
1Roboami shkoi në Sikem, sepse tërë Izraeli kishte ardhur aty për ta bërë

mbret. 2Kur Jeroboami, bir iNebatit, emësoikëtë (ai ishtenëEgjipt, kukishte
ikur larg pranisë së mbretit Salomon), dhe Jeroboami jetonte në Egjipt.
3Atëherë dërguan ta thërrasin. Kështu Jeroboami dhe tërë asambleja e Izraelit
erdhën t’i flasin Roboamit dhe i thanë: 4 “Yt atë e ka bërë zgjedhën tonë të
rënde; tani ti lehtëso skllavërinë e ashpër të atit tënd dhe zgjedhën e rëndë që
na ka imponuar dhe ne do të të shërbejmë”. 5Ai iu përgjigj atyre: “Shkoni dhe
kthehuni tek unë pas tri ditëve”. Dhe populli iku. 6Atëherë mbreti Roboam
u këshillua me pleqtë që kishin qenë në shërbim të atit të tij, Salomonit, kur
ishte i gjallë, dhe u tha: “Çfarë më këshilloni t’i përgjigjem këtij populli?”. 7Ata
iu përgjigjën, duke thënë: “Në rast se sot ti do të bëhesh shërbëtor i këtij populli
dhe do t’i shërbesh, në rast se do të tregohesh mirëdashës me ta dhe do t’u
thuash fjalë të mira, ata do të jenë shërbëtorë të tu përjetë”. 8 Por Roboami
hodhi poshtë këshillën që i dhanë pleqtë dhe u këshilluame të rinjtë që ishin
rritur me të dhe ishin në shërbim të tij, 9dhe u tha atyre: “Çfarë më këshilloni
t’i përgjigjem këtij populli qëmë foli, dukemë thënë: “Lehtëso zgjedhën që na
ka vënë yt atë”?”. 10Atëherë të rinjtë që ishin rritur me të iu përgjigjën, duke
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thënë: “Kështu do t’i përgjigjesh këtij populli që të është drejtuar ty duke të
thënë: “Yt atë e ka bërë të rëndë zgjedhën tonë; tani ti lehtësoje atë”. Kështu
do t’u thuash atyre: “Gishti im i vogël ështëmë i trashë nga brinjët e atit tim;
11prandaj, në qoftë se im atë ju ka ngarkuarme një zgjedhë të rëndë, unë do
ta bëj atë edhe më të rëndë; në qoftë se im atë ju ka dënuar me fshikull, unë
do t’ju dënoj me kamxhik””. 12 Tri ditë më vonë Jeroboami dhe tërë populli
erdhën te Roboami, ashtu si kishte urdhëruarmbreti, duke thënë: “Kthehuni
tekunëpas tri ditëve”. 13Mbreti iupërgjigjashpërpopullit, dukemospranuar
këshillënqë i kishindhënëpleqtë; 14përkundrazi i foli popullit sipas këshillës së
të rinjve, duke thënë: “Im atë e ka bërë të rëndë zgjedhën tuaj; por unë do ta
bëj edhemë të rëndë; im atë ju ka dënuarme fshikull, kurse unë do t’ju dënoj
me kamxhik”. 15Kështumbreti nukmori parasysh kërkesën e popullit, sepse
rrjedha e ngjarjeve varej nga Zoti, në mënyrë që të përmbushej fjala që Zoti i
kishte drejtuar Jeroboamit, birit të Nebatit, me anë të Ahijahut nga Shiloh.
16 Kur tërë Izraeli pa që mbreti nuk e dëgjonte, iu përgjigj atij duke i thënë:
“Çfarë pjese kemi ne me Davidin? Nuk kemi asnjë trashëgimi me të birin e
Isait! Në çadrat e tua, o Izrael! Tani kujdesohu 17 Por mbi bijtë e Izraelit që
banonin në qytetet e Judës mbretëronte Roboami. 18Mbreti Roboam dërgoi
Adoramin, të ngarkuarin me haraçet, por tërë Izraeli e qëlloi me gurë dhe
ai vdiq. Atëherë mbreti Roboam shpejtoi të hipë mbi një qerre për të ikur
në Jeruzalem. 19 Kështu Izraeli ngriti krye kundër shtëpisë së Davidit deri
në ditën e sotme. 20Kur tërë Izraeli dëgjoi që Jeroboami ishte kthyer, dërgoi
ta thërrasë dhe të paraqitej përpara asamblesë dhe, e bëri mbret mbi tërë
Izraelin. Asnjeri nuk e ndoqi shtëpinë e Davidit, me përjashtim të të vetmit
fis të Judës. 21 Roboami, me të arritur në Jeruzalem, mblodhi tërë shtëpinë
e Judës dhe fisin e Beniaminit, njëqind e tetëdhjetë mijë luftëtarë të zgjedhur
për të luftuar kundër shtëpisë së Izraelit dhe për t’i kthyer kështumbretërinë
Roboamit, birit të Salomonit. 22Por fjala e Perëndisë iu drejtua Shemajahut,
njeriut të Perëndisë, duke i thënë: 23 “Folë me Roboamin, birin e Salomonit,
mbret të Judës, me tërë shtëpinë e Judës dhe të Beniaminit dhe pjesës tjetër
të popullit, dhe u thuaj atyre: 24Kështu flet Zoti: “Mos dilni të luftoni kundër
vëllezërve tuaj, bijve të Izraelit! Secili të kthehet në shtëpinë e tij, sepse kjo gjë
vjen nga unë”. Ata iu bindën fjalës të Zotit dhe u kthyen prapa, sipas fjalës
të Zotit. 25 Pastaj Jeroboami ndërtoi Sikemin në zonën malore të Efraimit
dhe u vendos aty; pastaj doli që andej dhe ndërtoi Penuelin. 26 Jeroboami
tha në zemër të vet: “Tani mbretëria do t’i kthehet me sa duket shtëpisë së
Davidit. 27Në rast se ky popull shkon në Jeruzalem për t’ë ofruar flijime në
shtëpinë e Zotit, zemra e këtij populli do të kthehet përsëri nga zotëria e tij,
nga Roboami, mbret i Judës; kështu do të më vrasin dhe do të kthehen nga
Roboami, mbret i Judës”. 28Mbasi u këshillua,mbreti bëri dy viça prej ari dhe
i tha popullit: “Éshtë shumë për ju të shkoni deri në Jeruzalem! O Izrael, ja
ku janë perënditë e tua që të kanë nxjerrë nga vendi i Egjiptit!”. 29 Pastaj
vendosi njerin prej tyre në Bethel dhe tjetrin në Dan. 30 Ky ishte shkaku i
mëkatit, sepse populli shkonte deri në Dan për të rënë përmbys përpara një
viçi. 31 Ai ndërtoi edhe tempuj mbi vendet e larta dhe bëri priftërinj duke i
marrënga të gjitha shtresat, por qënuk ishin bij të Levit. 32 Jeroboami caktoi
një festë në muajin e tetë, ditën e pesëmbëdhjetë të muajit, të njëllojtë me
festën që kremtohej në Judë dhe ofroi flijime mbi altarin. Kështu veproi në
Bethel për të flijuar viçat që ai kishte bërë; dhe në Bethel vendosi priftërinjtë
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e vendeve të larta që kishte ngritur. 33Ditën e pesëmbëdhjetë tëmuajit të tetë,
muaj i zgjedhur nga ai vetë, Jeroboami u ngjit në altarin që kishte ndërtuar
në Bethel; caktoi një festë për bijtë e Izraelit dhe u ngjit në altar për të djegur
temjan.

13
1Dhe ja, një njeri i Perëndisë arriti nga Juda në Bethel me urdhër të Zotit,

ndërsa Jeroboami qëndronte pranë altarit për të djegur temjan. 2Me urdhër
të Zotit klithi kundër altarit dhe tha: “Altar, altar, kështu thotë Zoti: “Ja,
në shtëpinë e Davidit do të lindë një djalë, i quajtur Jozia, i cili ka për të
flijuar mbi ty priftërinjtë e vendeve të larta dhe do të djegë mbi ty kocka
njerëzore””. 3Po atë ditë dha një shenjë të mrekullueshme, duke thënë: “Kjo
është shenja për të cilën foli Zoti; ja, altari do të çahet dhe hiri që ështëmbi të
do të shpërndahet”. 4Kur mbreti Jeroboam dëgjoi fjalët që njeriu i Perëndisë
kishte shqiptuar kundër altarit në Bethel, shtriu dorën nga altari dhe tha:
“Kapeni!”. Por dora që Jeroboami kishte shtrirë kundër tij u tha dhe nuk
mundi më ta tërheqë. 5 Përveç kësaj, altari u ça dhe hiri i tij u shpërnda, sipas
shenjësqënjeriu i Perëndisëkishtedhënëmeurdhër të Zotit. 6Atëherëmbreti
iu drejtua njeriut të Zotit dhe i tha: Oh, lutju shumë Zotit, Perëndisë tënd, dhe
lutu përmua, deri sa tëmë ripërtërihet dora”. Njeriu i Perëndisë iu lut shumë
Zotit dhembretit iu ripërtëri dora, ashtu siç ishtemë parë. 7Atëherëmbreti i
tha njeriut të Perëndisë: “Eja në shtëpi bashkë me mua që ta marrësh veten;
do të të bëj edhe një dhuratë”. 8 Por njeriu i Perëndisë iu përgjigj mbretit:
“Edhe sikur të më jepje gjysmën e shtëpisë sate, unë nuk do të vija me ty
dhe as do të haja bukë e as do të pija ujë në këtë vend, 9 sepse kështu më
ka urdhëruar Zoti: “Ti nuk do të hash bukë as do të pish ujë dhe nuk do të
kthehesh nga rruga që ke përshkuar kur shkove”. 10 Kështu ai shkoi nëpër
një rrugë tjetër dhe nuk u kthye nëpër rrugën që kishte përshkuar kur vajti
në Bethel. 11Në Bethel banonte një profet plak; bijtë e tij shkuan e treguan
tërë atë që njeriu i Perëndisë kishte bërë atë ditë në Bethel dhe i treguan atit
të tyre fjalët që ai i kishte thënë mbretit. 12 I ati i pyeti ata: “Nëpër çfarë
rruge iku?”. Ç’është e vërteta, bijtë e tij e kishin parë nëpër çfarë rruge kishte
shkuarnjeriu i Perëndisë i ardhurnga Juda. 13Atëherëaiu thabijve të tij: “Më
shaloni gomarin”. I shaluan gomarin dhe ai hipi mbi të; 14 e ndoqi njeriun
e Perëndisë dhe e gjeti ulur nën një lis dhe i tha: “A je ti njeriu i Perëndisë që
ka ardhur nga Juda?”. Ai iu përgjigj: “Jam unë”. 15Atëherë profeti plak i tha:
“Eja në shtëpinë time për të ngrënë diçka”. 16 Por ai u përgjigj: “Nuk mund të
kthehem prapa as të vij me ty, nuk mund të ha bukë dhe të pi ujë me ty në
këtë vend, 17sepse Zotimë ka thënë: “Ti atje nukdo të hash bukë as do të pish
ujë, dhe nuk do të kthehesh nëpër rrugën e përshkuar kur shkove”. 18 Tjetri
i tha: “Edhe unë jam profet si ti; dhe një engjëllmë ka folur nga ana e Zotit,
duke thënë: “Merremevetenë shtëpinë tëndeqë tëhajëbukëdhe tëpijëujë””.
Por ai gënjente. 19Kështu njeriu i Perëndisë u kthye prapa bashkë me të dhe
hëngri bukë në shtëpinë e atij dhe piu ujë. 20Ndërsa ishin ulur në tryezë, fjala
e Zotit iu drejtua profetit që e kishte kthyer prapa; 21 dhe ai i thirri njeriut
të Perëndisë të ardhur nga Juda, duke thënë: “Kështu flet Zoti: “Me qenë se
nuk iu binde urdhërit të Zotit dhe nuk respektove porosinë e Zotit, Perëndisë
tënd, që të kishte dhënë, 22 por u ktheve prapa dhe hëngre bukë e pive ujë
në vendin që Zoti të pati thënë: “Mos ha bukë e mos pi ujë”, kufoma jote
nuk ka për të hyrë në varret e prindërve të tu”. 23Kur mbaroi së ngrëni dhe
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së piri, profeti që e kishte kthyer prapa i shaloi gomarin. 24Kështu ai u nis,
por një luan i doli rrugës dhe e vrau. Kufoma e tij u hodh në mes të rrugës,
ndërsa gomari i qëndronte afër dhe vetë luani mbeti pranë kufomës. 25Disa
njerëz kaluan andej dhe panë kufomën të hedhur në rrugë dhe luanin që
rrinte afër kufomës; ata shkuandhe e treguan këtë gjë në qytetin ku banonte
profeti plak. 26 Sa e dëgjoi profeti që e kishte kthyer prapa, ai tha: “Éshtë
njeriu i Perëndisë, që nuk iu bind urdhërit të Zotit; për këtë arësye Zoti e ka
lënë në kthetrat e një luani, që e ka shqyer dhe vrarë, sipas fjalës që kishte
thënë Zoti”. 27 Pastaj iu drejtua bijve të tij dhe u tha: “Më shaloni gomarin”.
Ata ia shaluan. 28 Kështu ai u nis dhe e gjeti kufomën të hedhur në mes
të rrugës, ndërsa gomari dhe luani rrinin afër kufomës; luani nuk e kishte
ngrënë kufomën as kishte shqyer gomarin. 29Profetimori kufomën e njeriut
të Perëndisë, e ngarkoi mbi gomarin dhe u kthye; kështu profeti plak u kthye
në qytet për ta vajtuar dhe për ta varrosur. 30E vendosi kufomën në varrin e
tij; dhe filluan ta qajnë, duke thënë: “Oh, vëllai im!”. 31Mbas varrimit, profeti
plak u tha bijve të tij: “Kur të vdes unë, më varrosni në varrin e njeriut
të Perëndisë; m’i vini kockat pranë kockave të tij. 32 Sepse me siguri do të
vërtetohet fjala e thënë prej tij me urdhër të Zotit kundër altarit të Bethelit
dhe kundër tërë shenjtërorëve të vendeve të larta në qytetet e Samarisë”.
33Mbas kësajngjarjeje, Jeroboaminuku tërhoqnga rruga e tij e keqe, por bëri
priftërinj të tjerë për vendet e larta, duke i marrë nga çdo shtresë personash;
kushdo që e dëshironte, shenjtërohej prej tij dhe bëhej prift i vendeve të larta.
34 Ky qe mëkati i shtëpisë së Jeroboamit, që shkaktoi shkatërrimin e saj dhe
shfarosjen e saj nga faqja e dheut.

14
1 Në atë kohë Abijahu, bir i Jeroboamit, u sëmur. 2 Jeroboami i tha

bashkëshortes së vet: “Çohu, të lutem, ndërro petkat që të mos dihet se je
gruaja e Jeroboamit, dhe shko në Shiloh. Atje është profeti Ahijah, që ka
parashikuar se unë do të bëheshambret e këtij populli. 3Merrme vete dhjetë
bukë,disa kuleç dhenjë enëmemjaltë dhe shko tek ai; ai do të të thotë se ç’ka
për të ndodhur me fëmijën”. 4Gruaja e Jeroboamit veproi në këtë mënyrë: u
ngrit, shkoi në Shilohdhearriti në shtëpinë eAhijahut. Ahijahunuk shikonte
dot sepse sytë i qenë errur nga pleqëria. 5 Zoti i kishte thënë Abijahut: “Ja,
gruaja e Jeroboamit është duke ardhur për t’u këshilluar me ty për të birin
që është i sëmurë. Ti do t’i thuash kështu e kështu. Kur do të hyjë, ajo do të
shtihet se është një grua tjetër”. 6 Sapo Ahijahu dëgjoi zhurmën e hapave të
saj kur po hynte nga porta, ai tha: “Hyr, o bashkëshorte e Jeroboamit. Pse
bën sikur je një person tjetër? Unë duhet të të jap lajme të këqija. 7Shko dhe i
thuaj Jeroboamit: “Kështuflet Zoti, Perëndia i Izraelit: Unë të kamngriturnga
gjiri i popullit dhe të kam bërë princ të popullit tim të Izraelit, 8 e rrëmbeva
mbretërinë nga duart e shtëpisë së Davidit dhe ta dhashë ty, por ti nuk ke
qenë si shërbëtori im Davidi që ka respektuar urdhërimet e mia dhe më ka
ndjekurme gjithë zemër, duke bërë ato që ishin të drejta në sytë emia; 9 ti ke
vepruarmë keq nga të gjithë ata që qenë para teje, sepse ke arritur të sajosh
perëndi të tjera dhe shëmbëlltyramederdhje për të provokuar zemërimin tim,
dhemë ke hedhur prapa krahëve. 10Prandaj, ja, unë do të dërgoj fatkeqësinë
mbi shtëpinë e Jeroboamit dhe do të shfaros nga shtëpia e tij çdomashkull në
Izrael, qoftë skllav apo i lirë, dhe do ta fshij plotësisht shtëpinë e Jeroboamit,
ashtu si fshihen plehrat deri sa të zhduken tërësisht. 11 Ata të shtëpisë së
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Jeroboamit që do të vdesin në qytet do t’i hanë qentë; dhe ata që do të vdesin
nëpër ara, do t’i hanë shpendët e qiellit; sepse kështu ka folur Zoti. 12Prandaj
çohu dhe shko në shtëpinë tënde; sa të hysh në qytet, fëmija ka për të vdekur.
13Tërë Izraeli do ta vajtojë dhe do ta varrosë. Ai do të jetë i vetmi nga shtëpia
e Jeroboamit që do të varroset, sepse është i vetmi nga shtëpia e Jeroboamit
tek i cili u gjet diçka emirë dheqë i pëlqenZotit, Perëndisë të Izraelit. 14Zoti do
të vendosëmbi Izraelinmbretin e tij, që po atë ditë do të shfarosë shtëpinë e
Jeroboamit. Ç’po them kështu. Kjo po ndodh që tani. 15Zoti do të shfryjëmbi
Izraelin simbikallamishtet eujit, do ta shrrënjosë Izraelinngakjo tokëemirë
që u kishte dhënë etërve të tij dhe do t’i shkoqë atamatanë Lumit, sepse kanë
bërë Asherimët e tyre, duke shkaktuar zemërimin e Zotit. 16Ai do ta braktisë
Izraelin për shkak të mëkateve të Jeroboamit, sepse ai ka kryer mëkate dhe
ka bërë që të mëkatojë edhe Izraeli””. 17 Pastaj gruaja e Jeroboamit u ngrit
dhe u nis, arriti në Tirtsah; me të arritur në pragun e shtëpisë, fëmija i vdiq.
18 E varrosën dhe tërë Izraeli e qau, sipas fjalës që Zoti kishte thënë me anë
të profetit Ahijah, shërbëtorit të tij. 19 Bëmat e tjera të Jeroboamit, si luftoi
dhe si mbretëroi, janë shkruar në librin e Kronikave tëmbretërve të Izraelit.
20 Kohëvazhdimi i mbretërisë së Jeroboamit qe njëzet e dy vjet; pastaj atë e
zuri gjumi bashkë me etërit e tij dhe në vend të tij mbretëroi i biri, Nadabi.
21 Roboami, bir i Salomonit, mbretëroi në Judë. Ai ishte dyzet e një vjeç
kur u bë mbret dhe mbretëroi shtatëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem, në qytetin
që Zoti kishte zgjedhur nga tërë fiset e Izraelit 22 Ata të Judës bënë atë që
është e keqe në sytë e Zotit; dhe me mëkatet që bënë shkaktuan xhelozinë
e Zotit më tepër nga ç’kishin bërë etërit e tyre. 23Edhe ata ndërtuan vende të
larta, shtylla dhe Asherime në të gjitha kodrat e larta dhe poshtë çdo druri të
gjelbër. 24 Përveç kësaj, kishte në vend njerëz që jepeshin mbas kurvërisë së
shenjtë. Atamerreshinme të gjitha gjërat e neveritshme të kombeve që Zoti
kishte dëbuar përpara bijve të Izraelit. 25Në vitin e pestë të mbretit Roboam,
mbreti i Egjiptit Sishakdoli kundër Jeruzalemit, 26dhemorimevete thesaret
e shtëpisë të Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror; mori me vete çdo gjë,
duke përfshirë shqytat e arta që Salomoni kishte bërë. 27 Në vend të tyre
mbreti Roboam dha urdhër të bëheshin shqyta prej bronzi dhe ua dorëzoi
komandantëve të rojeve që ruanin hyrjen e pallatit mbretëror. 28 Sa herë që
mbretihyntenë shtëpinëeZotit, rojet i çoninnësallëne rojeve. 29Pjesa tjetëre
bëmave të Roboamit dhe të gjitha atoqë ai bërianuk janë të shkruaravallë në
Kronikat embretërve të Judës? 30Ubënjë luftë epandërprerëmidisRoboamit
dhe Jeroboamit. 31Pastaj Roboamin e zuri gjumi me etërit e tij dhe u varros
me ta në qytetin e Davidit. E ëma quhej Naamaha, ishte Amonite. Në vend të
tij mbretëroi i biri, Abijami.

15
1 Në vitin e tetëmbëdhjetë të mbretërisë së Jeroboamit, birit të Nebatit,

Abijami filloi të mbretërojë mbi Judën. 2Ai mbretëroi tre vjet në Jeruzalem.
E ëma quhej Maakah dhe ishte bijë e Abishalomit. 3Ai kreu mëkatet që i ati
kishtebërëpara tij dhe zemrae tij nuk iu shenjtëruaplotësishtZotit, Perëndisë
të tij, ashtu si zemra e Davidit, atit të tij. 4 Megjithatë për dashurinë që
ushqente për Davidin, Zoti, Perëndia i tij, i la një llambë në Jeruzalem, dhe e
ngriti të birinmbas tij dhe e bëri të qendrueshëm Jeruzalemin, 5sepseDavidi
kishte bërë atë që është e drejtë në sytë e Zotit dhe nuk ishte larguar nga
ajo që Zoti i kishte urdhëruar të bënte gjatë gjithë kohës së jetës së tij, me
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përjashtim të rastit të Uriahut, Hiteut. 6Midis Roboamit dhe Jeroboamit pati
luftë sa qe gjallë Roboami. 7 Pjesa tjetër e bëmave të Abijamit dhe të gjitha
ato që ai bëri a nuk janë të shkruara vallë në librin e Kronikave tëmbretërve
të Judës? Pati luftë midis Abijamit dhe Jeroboamit. 8 Pastaj Abijamin e zuri
gjumi bashkëme etërit e tij dhe e varrosënnë qytetin eDavidit. Në vend të tij
mbretëroi i biri, Asa. 9Në vitin e njëzet të mbretërisë së Jeroboamit, mbretit
të Izraelit, Asa filloi të mbretërojë në Judë. 10Ai mbretëroi dyzet e një vjet në
Jeruzalem. E ëma quhej Maakah dhe ishte bijë e Abishalomit. 11Asa bëri atë
që është e drejtë në sytë e Zotit, ashtu si i ati Davidi. 12 Eliminoi nga vendi
ata qëmerreshinme kurvëri të shenjtë dhe tërë idhujtë e krijuar nga etërit e
tij. 13Hoqi nga posti i mbretëreshës nënën e tij Maakah, sepse ajo kishte bërë
një idhull të neveritshëm të Asherahut; Asa e rrëzoi atë idhull të neveritshëm
dhe e dogji pranë përroit Kidron. 14 Por vendet e larta nuk u eliminuan;
megjithatë zemra e Asas mbeti plotësisht e shenjtëruar Zotit gjatë gjithë jetës
së tij. 15Ai solli në shtëpinë e Zotit gjërat e shenjtëruara nga i ati dhe gjërat që
ai vetë i kishte shenjtëruar: argjendin, arin dhe enët. 16Pati luftë midis Asas
dhe Baashas, mbretit të Izraelit, gjatë gjithë jetës së tyre. 17 Baasha, mbret
i Izraelit, doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun, me qëllim që të pengonte
këdo që të shkonte ose të vinte nga Asa, mbret i Judës. 18 Atëherë Asa mori
tërë argjendin dhe arin që kishte mbetur në thesaret e shtëpisë të Zotit dhe
thesaret e pallatit mbretëror dhe ua dorëzoi shërbëtorëve të tij; mbreti Asa i
dërgoi pastaj te Ben-Hadadi, bir i Tabrimonit, që ishte bir i Hezionit, mbretit
të Sirisë, qëbanonte nëDamask, për t’i thënë: 19 “Le të ketë aleancëmidis teje
dhe meje ashtu si ka pasur midis atit tim dhe atit tënd. Ja, unë po të dërgoj
një dhuratë ari dhe argjendi; shko dhe prishe aleancën tënde me Baasham,
mbretin e Izraelit, me qëllim që ai të tërhiqet nga unë”. 20Ben-Hadadi dëgjoi
këshillat embretit Asa dhedërgoi komandantët e ushtrisë së tij kundërqytetit
të Izraelit; pushtoi Ijoin, Danin, Abel-Beth-Maakahun dhe tërë krahinën e
Kinerothit me gjithë vendin e Neftalit. 21 Sapo Baasha e mësoi këtë lajm,
ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe qëndroi në Tirtsah. 22Atëherë mbreti Asa
thirri tërë ata të Judës, pa përjashtuar asnjë; ata morën nga Ramahu gurët
dhe lëndën që Baasha kishte përdorur për të ndërtuar, dhe me këtomateriale
mbreti Asa ndërtoi Geban e Beniaminit dhe Mitspahun. 23 Pjesën tjetër të
bëmave të Asas, të gjitha trimëritë e tij, të gjitha ato që bëri dhe qytetet që
ndërtoi a nuk janë vallë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të
Judës? Por në pleqëri ai vuante nga një dhimbje te këmbët. 24 Pastaj e zuri
gjumi me etërit e tij dhe e varrosën bashkë me ta në qytetin e Davidit, atit të
tij. Në vendin e tij mbretëroi i biri, Jozafati. 25Nadabi, bir i Jeroboamit, filloi
të mbretërojë mbi Izrael vitin e dytë të Asas, mbretit të Judës, dhe mbretëroi
në Izrael dy vjet. 26 Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit dhe ndoqi
rrugët e atit të tij dhe mëkatin në të cilin e kishte futur Izraelin. 27 Pastaj
Baasha, bir i Ahijahut, nga shtëpia e Isakarit, komplotoi kundër tij dhe e vrau
në Gibethon që u përkiste Filistejve, ndërsa Nadabi dhe tërë Izraeli kishin
rrethuar Gibethonin. 28 Baasha e vrau në vitin e tretë të Asas, mbretit të
Judës, dhe mbretëroi në vend të tij. 29 Me t’u bërë mbret, ai shfarosi tërë
shtëpinë e Jeroboamit; nga Jeroboami s’la të gjallë asnjë, për e shfarosi krejt
shtëpinë e tij, sipas fjalës që kishte thënë Zoit me anë të shërbëtorit të tij
Ahijah, Shilonitit, 30për shkak tëmëkateve të Jeroboamit, të kryeranga ai dhe
që Izraeli i kreume nxitjen e tij, duke shkaktuar zemërimin e Zotit, Perëndisë
të Izraelit. 31 Pjesa tjetër e bëmave të Nadabit dhe të gjitha atë që ai bëri a
nuk janë vallë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit?
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32Pati luftë midis Asas dhe Baashas, mbretit të Izraelit, gjatë gjithë kohës së
jetës së tyre. 33 Vitin e tretë të sundimit të Asas, mbretit të Judës, Baasha,
bir i Ahijahut, filloi tëmbretërojëmbi tërë Izraelin në Tirtsah; dhembretëroi
njëzet e katër vjet. 34Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit dhe vazhdoi
rrugët e Jeroboamit dhemëkatin që ky e kishte shtyrë Izraelin të kryente.

16
1 Pastaj fjala e Zotit iu drejtua Jehuhit, birit të Hananit, kundër Baashas,

duke thënë: 2 “Të kam ngritur nga pluhuri dhe të kam bërë princ të popullit
tim Izraelit, por ti ke ndjekur rrugën e Jeroboamit dhe ke bërë të mëkatojë
popullin tim të Izraelit, duke provokuar zemërimin tim me mëkatet e tij;
3 prandaj do të zhduk Baashan dhe shtëpinë e tij dhe do ta bëj me shtëpinë
tënde atë që kam bërë me shtëpinë e Jeroboamit, birit të Nebatit. 4 Ata të
Baashas që do të vdesin në qytet do t’i hanë qentë, dhe ata që do të vdesin
në ara do t’i hanë shpendët e qiellit”. 5 Pjesa tjetër e bëmave dhe të trimërive
a nuk janë vallë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit?
6 Pastaj Baashan e zuri gjumi me etërit e tij dhe e varrosën në Tirtsah. Në
vend të tij mbretëroi i biri, Elahu. 7 Përveç kësaj fjala e Zotit iu drejtua me
anë të profetit Jehu, birit të Hananit, kundër Baashas dhe kundër shtëpisë së
tij për gjithë të këqijat që Baasha kishte bërë në sytë e Zotit, duke shkaktuar
zemërimin e tij me veprat e kryera nga dora e tij, duke u bërë si shtëpia e
Jeroboamit, edhe sepse e kishte vrarë atë. 8 Në vitin e njëzet e gjashtë të
Asas, mbretit të Judës, Elahu, bir i Baashas, filloi të mbretëroj mbi Izraelin
në Tirtsah dhe qëndroi në fron dy vjet. 9 Zimri, shërbëtori i tij, komandant i
gjysmës së qerreve të tij, komplotoi kundër tij. Ndërsa ai ndodhej në Tirtsah,
duke pirë dhe duke u dehur në shtëpinë e Artsas, prefektit të pallatit të
Tirtsahut, 10 Zimri hyri, e goditi dhe e vrau në vitin e njëzet e shtatë të Asas,
mbretit të Judës, dhembretëroi në vend të tij. 11Kur filloi tëmbretërojë, sapo
u ul në fron, shkatërroi tërë shtëpinë e Baashas; nuk la të gjallë as edhe një
mashkull midis kushërinjve të afërt të tij dhe miqve. 12Kështu Zimri shfarosi
tërë shtëpinë e Baashas, sipas fjalës së Zotit të drejtuar kundër Baashas me
anë të profetit Jehu, 13 për shkak të mëkateve të Baashas dhe të mëkateve
të birit të tij Elah, që ata vetë kishin kryer dhe që kishin bërë t’i kryente
Izraeli, duke nxitur zemërmin e Zotit, Perëndisë të Izraelit, me idhujt e tyre.
14 Pjesa tjetër e bëmave të Elahut dhe tërë atë që ai bëri a nuk janë vallë të
shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit? 15Në vitin e njëzet
e shtatë të Asas, mbretit të Judës, Zimri mbretëroi shtatë ditë në Tirtsah.
Populli kishte fushuar kundër Gibethonit, që u përkiste Filistejve. 16 Kështu
populli që kishte ngritur kampin dëgjoi të thuhet: “Zimri ka komplotuar,
madje ka vrarë mbretin!”. Po atë ditë në kamp tërë Izraeli bëri mbret të
Izraelit, Omrin, komandantin e ushtrisë. 17Pastaj Omri u nis nga Gibethoni
dhe rrethoi Tirtsahun. 18Kur Zimri pa që qyteti ishte pushtuar, u tërhoq në
kullën e pallatit mbretëror, i vuri zjarrin pallatit mbretëror që ndodhej mbi
të dhe kështu vdiq, 19 për shkak të mëkateve që kishte kryer, duke bërë aë që
është ekeqenë sytë eZotit, dukendjekur rrugën e Jeroboamit dhedukekryer
mëkatin që ky kishte bërë duke e nxitur Izraelin të mëkatojë. 20 Pjesa tjetër e
bëmave të Zimrit dhe komploti që ai thuri a nuk janë vallë të shkruara në
librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit? 21Atëherë populli i Izraelit u nda
nëdypjesë: gjysma epopullit shkonte pas Tibnit, birit të Ginathit, për ta bërë
mbret; gjysma tjetër shkonte pas Omrit. 22Por populli që shkonte pas Omrit
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pati epërsi mbi popullin që ndiqte Tibnin, birin e Ginathit. Tibni vdiq dhe
mbretëroi Omri. 23Në vitin e tridhjetë e njëtë të Asas, mbretit të Judës, Omri
filloi tëmbretërojëmbi Izraelin dhembretëroi dymbëdhjetë vjet. Gjashtë vjet
mbretëroi në Tirtsah, 24 pastaj bleu nga Shemeri malin e Samarisë për dy
talentë argjendi; ndërtoi nëmal një qyetet të cilin e quajti Samaria, nga emri
i Shemerit, zotëria i malit. 25 Omri bëri atë që është e keqe për sytë e Zotit
dhe u suall më keq se të gjithë paraardhësit e tij; 26 ndoqi tërësisht rrugën
e Jeroboamit, birit të Nebatit, dhe mëkatet që ky kishte detyruar Izraelin t’i
kryejë, duke shkaktuar zemërimin e Zotit, Perëndisë të Izraelit, me idhujt e
tij. 27 Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Omri dhe trimëritë e tij a nuk janë
vallë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit? 28 Pastaj
Omrin e zuri gjumi me etërit e tij dhe e varrosën në Samari. Në vend të
tij mbretëroi i biri, Ashabi. 29 Ashabi, bir i Omrit, filloi të mbretërojë mbi
Izraelin në vitin e tridhjetë e tetë të Asas, mbretit të Judës; dhe Ashabi, bir
i Omrit, mbretëroi në Samari mbi Izraelin njëzet e dy vjet. 30 Ashabi, bir i
Omrit bëri ato gjëra që shihen me sy të keq nga Zoti më tepër se ata që e
kishin paraprirë. 31 Përveç kësaj, sikur të ishte për të një gjë e vogël ndjekja
e mëkateve të Jeroboamit; birit të Nebatit mori për grua Jezebelën, bijën e
Ethbaalit, mbretit të Sidonitëve, dhe shkoi t’i shërbejë Baalit dhe të bjerë
përmbys para tij. 32 I ngriti pastaj një altar Baalit, në tempullin e Baalit, që
kishte ndërtuar në Samari. 33Ashabi bëri edhe një Asherah; Ashabi provokoi
zemërimin e Zotit, Perëndisë të Izraelit, më tepër se gjithë etërit e Izraelit që e
kishin paraprirë. 34Gjatë ditëve të sundimit të tij, Hieli nga Betheli rindërtoi
Jerikon; hodhi themelet e tij mbi Abiramin, të parëlindurin e tij, dhe ngriti
portat mbi Segubin, më të riun nga bijtë e tij, sipas fjalës që Zoti kishte thënë
me anë të Jozueut, birit të Nunit.

17
1Elia, Tishbiti, një nga banorët e Galaadit i tha Ashabit: “Ashtu siç është e

vërtetë që rron Zoti, Perëndia i Izraelit, në prani të të cilit unë ndodhem, nuk
do të ketë as vesë as shi gjatë këtyre viteve, veçse me fjalën time”. 2 Pastaj
fjala e Zotit iu drejtua atij, duke thënë: 3 “Largohu që këtej, ktheu nga lindja
dhe fshihu pranë përroitKerith, që ndodhet në lindje të Jordanit. 4Do të pish
ujë në përrua dhe unë i kam urdhëruar korbat që të të japin të hash atje”.
5 Kështu ai u nis dhe veproi sipas fjalës të Zotit; shkoi dhe u vendos pranë
përroitKerith, që ndodhet në lindje të Jordanit. 6Korbat i sillnin bukë emish
në mëngjes dhe bukë e mish në mbrëmje, dhe pinte ujë në përrua. 7Mbas një
farë kohe përroi shteroi, sepse nuk binte shi mbi vendin. 8Atëherë Zoti i foli,
duke thënë: 9 “Çohu dhe shko të vendosësh në Sarepta të Sidonëve, sepse atje
kam urdhëruar një grua të ve të të sigurojë ushqimin”. 10Ai u ngrit, pra, dhe
shkoi në Sarepta; sapo arriti në portën e qytetit, ai pa një të ve që mblidhte
dru. Ai e thirri dhe i tha: “Shko dhe mëmerr pak ujë në një enë që të mund
të pi”. 11Ndërsa ajo po shkonte për tëmarrë ujin, ai e thirri dhe i tha: “Më sill
edhe një copë bukë”. 12Ajo u përgjigj: “Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti,
Perëndia yt, bukë nuk kam, por kam vetëm një dorëmiell në një enë dhe pak
vaj në një qyp; dhe tani pombledh dy copa dru për t’i përgatitur për vete dhe
për djalin tim; do t’i hamë dhe pastaj kemi për të vdekur”. 13Elia i tha: “Mos
ki frikë; shko dhe bëj si the; por më parë bëj një kulaç të vogël përmua dhe
sillma; pastaj ta bësh për vete dhe për djalin tënd. 14 Sepse kështu thotë Zoti,
Perëndia i Izraelit: “Ena emiellit nuk do tëmbarojë dhe qypi i vajit nuk do të
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pakësohet deri ditën, që Zoti të dërgojë shiun mbi tokë””. 15Kështu ajo shkoi
dhe veproi sipas fjalës së Elias; dhe kështuhëngrën ajo, Elia dhe gjithë familja
e saj për një kohë të gjatë. 16Ena e miellit nuk mbaroi dhe qypi i vajit nuk u
pakësua, sipas fjalës që Zoti kishte shqiptuar me anë të Elias. 17Mbas këtyre
ngjarjeve, biri i gruas, që ishte e zonja e shtëpisë, u sëmur; sëmundja e tij qe aq
e rëndë, sa nuk i mbeti më frymë jete. 18Atëherë ajo i tha Elias: “Çfarë lidhje
kam me ty, o njeri i Perëndisë? Ndofta ke ardhur tek unë për të më kujtuar
mëkatin që kam bërë dhe për të vrarë djalin tim?”. 19Ai iu përgjigj: “Më jep
djalin tënd”. Kështu ia mori nga gjiri i saj, e çoi në dhomën lart dhe e shtriu
në shtratin e tij. 20 Pastaj i kërkoi ndihmë Zotit dhe tha: “O Zot, Perëndia im,
mos ke goditur me fatkeqësi edhe këtë grua të ve, që më strehon, duke bërë
t’i vdesë i biri?”. 21U shtri pastaj tri herë mbi fëmijën dhe kërkoi ndihmën e
Zotit, duke thënë: “O Zot, Perëndia im, të lutem bëj që t’i kthehet shpirti kësaj
fëmije”. 22Zoti e plotësoi dëshirën e shprehur në zërin e Elias; shpirti i fëmijës
u kthye tek ai dhe ai mori jetë përsëri. 23 Atëherë Elia mori fëmijën, e zbriti
nga dhoma e sipërme e shtëpisë dhe ia dha nënës së tij, duke i thënë: “Shiko,
fëmija jote është gjallë!”. 24Atëherë gruaja i tha Elias: “Tani pranoj që ti je një
njeri i Perëndisë dhe që fjala e Zotit në gojën tënde është e vërtetë”.

18
1Shumëkohëmëvonë, gjatë vitit të tretë, fjala e Zotit iu drejtua Elias, duke

i thënë: “Shkodheparaqitu teAshabi dheunëdo tëdërgoj shiunmbivendin”.
2Elia shkoi të paraqitet te Ashabi. Atëherë në Samari kishte pllakosur një zi
e madhe e bukës. 3 Ashabi dërgoi të thërrasë Abdian, që ishte mexhordomi
i tij. (Abdia kishte frikë të madhe nga Zoti; 4 kështu, kur Jezebeli shfaroste
profetëteZotit, Abdiamorinjëqindprofetëdhe fshehupesëdhjetëprej tyrenë
një shpellë, duke i furnizuar me bukë dhe ujë). 5Ashabi i tha Abdias: “Shko
nëpër vendin në drejtim të të gjitha burimeve dhe rrjedhave ujore; ndofta
do të gjejmë bar tëmjaftueshëm për tëmbajtur gjallë kuajt dhemushkat dhe
nuk do të detyrohemi të vrasim asnjë nga kafshët tona”. 6 Kështu e ndanë
vendin që do të përshkohej; Ashabi shkoi vetëm nga një anë dhe Abdia vetëm
nga ana tjetër. 7Ndërsa Abdia po udhëtonte, ja ku doli përpara Elia; Abdiu e
njohu dhe u shtri me fytyrë për tokë përpara tij, duke thënë: “Ti je zotëria im
Elia?”. 8Ai u përgjigj: “Jam unë; shko e i thuaj zotërisë sate: Elia është këtu”.
9PorAbdia upërgjigj: Çfarëmëkatikamkryer që ti dorëzon shërbëtorin tëndnë
duart e Ashabit që ai të shkaktojë vdekjen time? 10Ashtu siç është e vërtetë
që Zoti, Perëndia yt, rron, nuk ka komb dhe mbretëri në të cilin zoti im nuk
ka dërguar njerëz të të kërkojnë; dhe kur thonin: “Nuk është këtu”, ai i vinte
të betoheshin mbretërinë dhe kombin që nuk kishin mundur të të gjenin.
11Dhe tani ti thua: “Shko t’i thuash zotërisë sate: Elia është këtu!”. 12Por do të
ndodh që sapo të largohem prej teje, Fryma e Zotit do të të çojë në një vend
të panjohur nga unë; kështu unë do të shkoj t’ia njoftoj Ashabit, dhe ky, duke
mos të gjetur, do të më vrasë. Dhe shërbëtori yt i druhet Zotit që i ri! 13A nuk
i kanë njoftuar zotërisë sime atë që unë kambërë kur Jezebeli vriste profetët
e Zotit? Si fsheha njëqind nga këta profetë të Zotit, pesëdhjetë në një shpellë
dhepesëdhjetënënjë tjetër,duke i furnizuarmebukëdhemeujë? 14Dhe tani
ti thua: “Shko t’i thuash zotërisë sate: Elia është këtu!”. Por ai do tëmë vrasë”.
15 Atëherë Elia u përgjigj: “Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti i ushtrive
në prani të të cilit ndodhem, sot do të paraqitem te Ashabi”. 16 Abdia, pra,
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shkoi të kërkojë Ashabin dhe i njoftoi çështjen, dhe Ashabi i doli përpara Elias.
17Me ta parë Elian i tha: “Ti je pikërisht ai që e bën rrëmujë Izraelin?”. 18Elia
u përgjigj: “Nuk jam unë që e bëj rrëmujë Izraelin, por ti dhe shtëpia e atit
tënd, sepse keni braktisur urdhërimet e Zotit dhe ti ke shkuar pas Baalëve.
19 Prandaj dërgo tani të thërrasin tërë Izraelin pranë meje në malin Karmel,
bashkë me katërqind e pesëdhjetë profetët e Baalit dhe katërqind profetët e
Asherahut që hanë në tryezën e Jezebelit”. 20 Kështu Ashabi dërgoi e thirri
tërë bijtë e Izraelit dhe imblodhi profetëtnëmalin Karmel. 21Atëherë Elia iu
afrua tërë popullit dhe tha: “Deri kur do të lëkundenimidis dy mendimeve?
Nëqoftë se Zoti ështëPerëndia, shkoni pas tij; pornëqoftë se përkundrazi është
Baali, atëherë ndiqni atë”. Populli nuk tha asnjë fjalë. 22 Atëherë Elia i tha
popullit: “KammbeturvetëmunëngaprofetëteZotit, ndërsaprofetëteBaalit
janë katërqind e pesëdhjetë. 23Le të na jepen dy dema të rinj; ata të zgjedhin
një dem për veten e tyre, le ta copëtojnë dhe ta vënë mbi drutë pa i ndezur
ato; unë do të përgatis demin tjetër dhe do ta vendos mbi drutë pa i ndezur
ato. 24 Ju do t’i bëni thirrje perëndisë suaj dhe unë do të thërres Zotin; perëndia
që do të përgjigjetme anë të zjarrit është Perëndia”. Tërë populli u përgjigj dhe
tha: “E thebukur!”. 25AtëherëEliau thaprofetëve tëBaalit: “Zgjidhninjëdem
të ri dhe përgatiteni të parët sepse jeni më shumë; pastaj kërkoni ndihmën e
perëndisë suaj, pa e ndezur zjarrin”. 26Kështu ata morën demin që u dhanë
dhe e përgatitën; pastaj përmendën emrin e Baalit ngamëngjesi deri në drekë,
duke thënë: “OBaal, na u përgjigj!”. Por nuk u dëgjua asnjë zë dhe asnjeri nuk
u përgjigj; ndërkaq ata kërcenin rreth altarit që kishin ndërtuar. 27Nëmesditë
Elia filloi të tallet me ta dhe tha: “Ulërini më fort sepse ai është zoti; ndofta
është dukemenduar thellë, ose është i zënëme punë ose udhëton, ose ka rënë
në gjumë e duhet zgjuar”. 28 Dhe kështu ata filluan të ulërijnë më fort dhe
të priten me shpata dhe shtiza sipas zakoneve që kishin, deri sa të kullonin
gjak. 29 Me të kaluar mesdita, ata bënë profeci deri në kohën që ofrohej
blatimi; por nuk u dëgjua asnjë zë, asnjeri nuk u përgjigj dhe askush nuk ua
vuri veshin. 30AtëherëElia i tha tërëpopullit: “Afrohunipranëmeje!”. Kështu
tërë populli iu afrau dhe ai ndreqi altarin e Zotit që e kishin prishur. 31Pastaj
Elia mori dymbëdhjetë gurë, sipas numrit të fiseve të bijve të Jakobit, të cilit
Zoti i kishte thënë: “Emri yt do të jetë Izrael”. 32Me gurët ndërtoi një altar
në emër të Zotit dhe hapi një gropë rreth tij me një kapacitet prej dymasash
gruri. 33Pastaj rregulloi drutë, copëtoi demin dhe e vuri mbi drutë. Dhe tha:
“Mbushni katër enë me ujë dhe i derdhni mbi olokaustin dhe mbi drutë”.
34Përsëri tha: “Bëjeni një herë të dytë”. Dhe ata e bënë një herë të dytë. Ai tha
akoma: “Bëjeni për të tretën herë”. Dhe ata e bënë për të tretën herë. 35Uji
rridhte rreth altarit dhe aimbushimeujë edhe gropën. 36Në orën që ofrohej
blatimi, profeti Elia u afrua dhe tha: “O Zot, Perëndia i Abrahamit, i Isakut
dhe i Izraelit, vepro nëmënyrë të tillë që të dihet që ti je Perëndi në Izrael, që
unë jam shërbëtori yt që i bëra tërë këto gjërameurdhrin tënd. 37Përgjigjmu, o
Zot, përgjigjmu, që ky popull të pranojë që ti, o Zot, je Perëndia, dhe ke bërë
të kthehen te ti zemrat e tyre”. 38 Atëherë ra zjarri i Tzotit dhe konsumoi
olokaustin, drutë, gurët dhe pluhurin, si dhe thau ujin që ishte në gropë.
39 Para kësaj pamjeje tërë populli u shtri me fytyrën për tokë dhe tha: “Zoti
është Perëndia!. 40Pastaj Elia u tha atyre: “Zini Profetët e Baalit; mos lini t’ju
ikë as edhe një!”. Kështu ata i kapën dhe Elia i zbriti në përruan Kishon, ku
i theri. 41 Pastaj Elia i tha Ashabit: “Ngjitu, ha dhe pi, sepse dëgjohet që tani
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zhurma e një shiu tëmadh”. 42KështuAshabi u ngjit për të ngrënë dhe për të
pirë;porEliaungjit nëmajë tëKarmelt, upërkulderi në tokëdhevuri fytyrën
midis gjunjëve, 43dhe i tha shërbëtorit të tij: “Tani ngjitu dhe shiko nga ana e
detit!”. Ai ungjit, shikoidhe tha: Nukkaasgjë”. Elia i tha: “Kthehu të shikosh,
shtatë herë”. 44Herën e shtatë shërbëtori tha: “Éshtë një re e vogël, e madhe
si pëllëmba e një dore që ngjitet nga deti”. Atëherë Elia tha: “Shko dhe i thuaj
Ashabit: “Lidhi kuajt në qerre dhe zbrit para se të të zërë shiu””. 45Brenda
një kohe të shkurtërqielli u errësuapër shkak të reve e të erës, dhe ra një shi i
madh. KështuAshabi hipimbi qerredhe shkoi në Jezreel. 46Dora eZotit ishte
mbi Elian, që shtrëngoi ijet dhe vrapoi para Ashabit deri në hyrje të Jezreelit.

19
1Ashabi injoftoi Jezebelit tërëatogjëraqëEliakishtebërëdhesi kishtvrarë

me shpatë tërë profetët. 2 Atëherë Jezebeli i dërgoi një lajmëtar Elias për t’i
thënë: “Perënditë të më bëjnë kështu dhemë keq, në rast se nesër në këtë orë
nuk do të të kem bërë ty si një nga ata”. 3 Kur dëgjoi këto fjalë, Elia u ngrit
dhe iku për të shpëtuar. Arriti në Beer-Sheba, që i përket Judës, dhe la aty
shërbëtorin e tij. 4Përkundrazi u fut në shkretëtirë një ditë rrugë, shkoi të ulet
poshtë një gjinestre dhe kërkoi të vdesë, duke thënë: “Tanimjaft, o Zot! Merr
jetën time, se unë nuk jammë imirë se etërit emi”. 5Pastaj u shtri dhe e zuri
gjumi poshtë gjinestrës, por ja që një engjëll e preku dhe i tha: “Çohu dhe ha”.
6Ai shikoi dhe pa pranë kokës së tij një kulaç të pjekur mbi gurë të nxehtë
dhe një enëme ujë. Ai hëngri dhe piu, pastaj përsëri u shtri. 7Engjëlli i Zotit u
kthyepërherë tëdytë, eprekudhe i tha: “Çohudheha, sepse rrugaështë tepër
e gjatë për ty”. 8Aiungrit, hëngridhepiu; pastajme forcënqë i dha ai ushqim
eci dyzet ditë dhe dyzet netë deri sa arriti në malin e Perëndisë, në Horeb.
9Atje hyri në një shpellë dhe aty kaloi natën. Dhe ja, fjala e Zotit iu drejtua
dhe i tha: “Ç’bën këtu Elia?”. 10 Ai u përgjigj: “Më nxiti një zili e madhe për
Zotin, Perëndinë e ushtrive, sepse bijtë e Izraelit e kanë braktisur besëlidhjen
tënde, kanë prishur altarët e tu dhe kanë vrarëme shpatë profetët e tu. Kam
mbetur vetëm unë dhe ata kërkojnë të më vrasin”. 11 Perëndia i tha: “Dil dhe
ndalu mbi malin përpara Zotit”. Dhe ja, po kalonte Zoti. Një erë e fortë dhe e
furishmeçantemaletdhe thyente shkëmbinjtëpërparaZotit, porZotinuk ishte
në erë. Mbas erës ra një tërmet, por Zoti nuk ishte në tërmet. 12Mbas tërmetit
ra një zjarr, por Zoti nuk ishte në zjarr. Mbas zjarrit u dëgjua një zë, si një
shushuritje e ëmbël. 13 Sa e dëgjoi këtë, Elia e mbuloi fytyrën me mantelin,
doli dhe u ndal në hyrje të shpellës; dhe ja, një zë i tha: Ç’bën aty Elia?”. 14Ai
u përgjigj: “U nxita nga një zili e madhe për Zotin, për Perëndinë e ushtrive,
sepse bijtë e Izraelit kanë braktisur besëlidhjen tënde, kanë prishur altarët
dhe kanë vrarë me shpatë profetët e tu. Kam mbetur vetëm unë dhe ata
përpiqen tëmë vrasin”. 15Zoti i tha: “Shko,merr përsëri rrugën e kthimit deri
në shkretëtirën e Damaskut; kur të arrish aty, do ta vajosëshHazaelinmbret
të Sirisë. 16Do të vajosësh gjithashtu Jehun, birin eNimshit,mbret të Izraelit;
do të vajosësh pastaj Eliseun, birin e Shafatit nga Abel-Melohahu, si profet
në vendin tënd. 17Kështu që ai që do të shpëtojë nga shpata e Hazaelit, do të
vritet nga Jehu; dhe ai që do të shpëtojë nga shpata e Jehut, do të vritet nga
Eliseu. 18Porkamlënënë Izraelnjë tepricëprej shtatëmijënjerëzish; të gjithë
nuk janë gjunjëzuar përpara Baalit dhe nuk e kanë puthur me buzët e tyre”.
19 Elia u nis që andej dhe gjeti Eliseun, birin e Shafatit, ndërsa lëronte me
dymbëdhjetë pendëqe para tij, dhe ai vetë gjendejmependën e dymbëdhjetë.
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Elia i kaloi afër dhe i hodhi sipërmantelin e tij. 20Atëherë Eliseu la qetë dhe
vrapoi pas Elias, duke thënë: “Të lutem, më lër të shkoj të puth atin tim dhe
nënen time, pastaj do të tëndjek”. Elia iupërgjigj: “Shkodhekthehu, sepse ç’të
kam bërë?”. 21Me t’u larguar nga ai, Eliseu mori një pendë qe dhe i ofroi si
flijim;me veglat e qeve poqimishin dhe ua dhe njerëzve, që e hëngrën. Pastaj
u ngrit, shkoi pas Elias dhe u vu në shërbim të tij.

20
1 Ben-Hadadi, mbret i Sirisë, mblodhi tërë ushtrinë e tij; me të ishin

tridhjetë e dymbretërme kuaj dhe qerre; pastaj u nis, rrethoi Samarinë dhe
e sulmoi. 2 Pastaj i dërgoi lajmëtarë në qytet Ashabit, mbretit të Izraelit, për
t’i thënë: 3 “Kështu thotë Ben-Hadadi: “Argjendi dhe ari yt janë të mitë, po
kështu bashkëshortet e tua dhe bijtë e tu më të mirë janë të mitë””. 4Mbreti i
Izraelit u përgjigj: “Éshtë ashtu si thua ti, o mbret, o imzot; unë dhe tërë ato
që kam jemi të tutë”. 5 Lajmëtarët e kthyen përsëri dhe thanë: “Kështu flet
Ben-Hadadi: “Unë të çova fjalë se duhet tëmë japësh argjendin dhe arin tënd,
gratë e tua dhe bijtë e tu; 6por nesër, në këtë orë, do të dërgoj te ti shërbëtorët
e mi, të cilët do të bastisin shtëpinë tënde dhe shtëpinë e shërbëtorëve të tu;
ata do të marrin të gjitha gjërat që janë me të shtrenjta për ty””. 7 Atëherë
mbreti i Izraelit thirri tërë pleqtë e vendit dhe u tha: “Shikoni, ju lutem, se si
ky njeri kërkon shkatërrimin tonë, sepse më ka dërguar të kërkojë gratë e mia
dhe bijtë e mi, argjendin dhe arin tim, dhe unë nuk i kam refuzuar asgjë”.
8 Tërë pleqtë dhe tërë populli thanë: “Mos e dëgjo dhe mos prano”. 9Ashabi
iu përgjigj pastaj lajmëtarëve të Ben-Hadadit: “I thoni mbretit, zotit time: “Të
gjitha gjërat që i kërkove shërbëtorit tënd herën e parë do t’i bëj, por këtë nuk
mund ta bëj””. Kështu lajmëtarët shkuan t’i njoftojnë përgjigjen Ben-Hadadit.
10 Atëherë Ben-Hadadi i çoi fjalë Ashabit: “Perënditë të më bëjnë kështu dhe
më keq në rast se pluhuri i Samarisë do të mjaftojë që të mbushin grushtat
tërë njerëzit që më pasojnë!”. 11Mbreti i Izraelit u përgjigj: “I thoni: “Ai që
ka armaturën në trup të mos lavdërohet si ai që e heq””. 12Kur Ben-Hadadi
mori këtë përgjigje, ai ndodhej bashkë membretërit duke pirë në çadrat, dhe
u tha shërbëtorëve të tij: “Bëhuni gati për mësymje!”. Kështu ata u përgatitën
për të sulmuar qytetin. 13 Por ja që një profet iu afrua Ashabit, mbretit të
Izraelit, dhe i tha: “Kështu thotë Zoti: “E shikon këtë turmë të madhe? Ja,
që sot unë do ta lë në dorën tënde dhe kështu do të mësosh që unë jam Zoti””.
14Ashabi i tha: “Me anë të kujt?”. Ai u përgjigj: “Kështu thotë Zoti: “Me anë të
të rinjve në shërbim të krerëve të krahinave””. Ashabi tha: Kush do ta fillojë
betejën?”. Profeti u përgjigj: “Ti”. 15Atëherë Ashabi kaloi në revistë të rinjtë
që ishin në shërbim të krerëve të krahinave; ata ishin dyqind e tridhjetë e dy
veta. Pastaj kaloi në revistë tërë popullin, tërë bijtë e Izraelit; ishin shtatë
mijë veta. 16Në mesditë bënë një dalje, ndërsa Ben-Hadadi ishte duke pirë
dhe duke u dehur bashkë me tridhjetë e dy mbretërit që i kishin ardhur
në ndihmë. 17 Të rinjtë në shërbim të krerëve të krahinave dolën të parët.
Ben-Hadadi dërgoi njerëz për të parë dhe ata i njoftuan: “Nga Samaria kanë
dalë disa njerëz”. 18Mbreti tha: “Në rast se kanë dalë me qëllime paqësore, i
zini të gjallë; në qoftë se kanë dalë për të luftuar, i zini gjithashtu të gjallë”.
19Kështu të rinjtë në shërbim të krerëve të krahinave dolën nga qyteti bashkë
me ushtrinë që i pasonte, 20 dhe secili prej tyre vrau nga një njeri. Kështu
Sirët ua mbathën këmbëve dhe Izraelitët i ndoqën; dhe Ben-Hadadi, mbret
i Sirisë, iku me kalë bashkë me disa kalorës. 21 Edhe mbreti i Izraelit mori
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pjesë në luftimet, shkatërroi kuaj dhe qerre dhe u shkaktoi Sirëve një disfatë
të madhe. 22 Atëherë profeti iu afrua mbretit të Izraelit dhe i tha: “Shko,
përforcohu dhemendomirë atë që duhet të bësh, sepsembas një viti mbreti i
Sirisë do të të sulmojë”. 23 Shërbëtorët e mbretit të Sirisë i thanë: “Perëndia i
tyre është Perëndia i maleve; prandaj ata qenë më të fortë se ne; por në rast
se ndeshemi në fushë, ne do të jemi me siguri më të fortë. 24 Prandaj vepro
kështu: tërë mbretërve hiqua komandën që kanë dhe në vend të tyre cakto
kapedanë. 25Mblidh një ushtri baras me atë që ke humbur, me po aq kuaj
dhe qerre; pastaj do të ndeshemi në fushë dhe me siguri do të jemi më të
fortë se ata”. Ai pranoi këshillën e tyre dhe veproi ashtu siç i thanë. 26 Pas
një viti Ben-Hadadi kaloi në revistë Sirët dhe doli në drejtim të Afekut për
të luftuar Izraelin. 27 Edhe bijtë e Izraelit u thirrën për t’u mbledhur dhe u
furnizuan me ushqime; pastaj u nisën kundër Sirëve dhe ngritën kampin e
tyre përballë tyre; dukeshin si dy kope të vogla dhish, ndërsa Sirët e kishin
mbushur vendin. 28Atëherë një njeri i Perëndisë iu afrua mbretit të Izraelit
dhe i tha: “Kështu thotë Zoti: “Meqenë se Sirëtkanë thënë: Zoti ështëPerëndia
i maleve dhe nuk është Perëndia i luginave unë do të jap në duart e tua tërë
këtë mizëri të madhe; dhe ju do të mësoni që unë jam Zoti””. 29 Shtatë ditë
me radhë qëndruan në kampet e tyre njeri përballë tjetrit, por ditën e shtatë
filloi beteja dhe bijtë e Izraelit vranë brenda një dite të vetme njëqind mijë
këmbësorë sirë. 30Ataqëshpëtuan ikënnëqytetineAfekut, kumuret ranëmbi
njëzet e shtatëmijë prej tyre. Edhe Ben-Hadadi iku dhe shkoi në qytet përt’u
fshehur në një dhomë të brendshme. 31 Shërbëtorët e tij i thanë: “Ja, kemi
dëgjuar të thuhet që mbretërit e shtëpisë së Izraelit janë zemërbutë; prandaj
të veshim thasë dhe të vëmë litarë në qafë dhe të dalim të presimmbretin e
Izraelit; ndofta ai ka për të na lënë të gjallë”. 32Kështu ata u veshënme thasë
dhe vunë litarë në qafë, shkuan tembreti i Izraelit dhe i thanë: “Shërbëtori yt
Ben-Hadadi thotë: “Të lutem, lërmë të gjallë””. Ashabi u përgjigj: “Éshtë ende
gjallë? Ai ështëvëllai im”. 33Këtanjerëzemuarrënkëtë si shenjë tëmbarëdhe
nxituan të kërkonin vërtetimin e kësaj thënie, duke thënë: “Ben-Hadadi është,
pra, vëllai yt!”. Ai u përgjigj: “Shkoni ta merrni”. Kështu Ben-Hadadi shkoi
te Ashabi, që e hipi në qerren e tij. 34Atëherë Ben-Hadadi i tha: “Unë do të
të kthej qytetet që ati im i hoqi atit tënd; dhe kështu ti do të vendosësh tregje
në Damask, ashtu si kishte bërë im atë në Samari”. Ashabi i tha: “Me këtë
kusht do të të lë të ikësh”; kështu Ashabi lidhi një besëlidhjeme të dhe e la të
ikë. 35Atëherë një nga bijtë e profetëve i tha shokut të tij me urdhër të Zotit:
“Më godit!”. Por ky nuk pranoi ta godasë. 36Atëherë i pari i tha: “Me qenë se
nuk iu binde zërit të Zotit, sapo të largohesh nga unë një luan do të të vrasë”.
Kështu,me t’u larguar nga ai, doli një luan dhe e vrau. 37 Pastaj profeti gjeti
një njeri dhe i tha: “Më godit!”. Ky e rrahu dhe e plagosi. 38Atëherë profeti
shkoi ta presë mbretin në rrugë, duke u maskuar me një rryp pëlhure mbi
sytë. 39Kur po kalonte mbreti, i thirri dhe i tha: “Shërbëtori yt u fut në mes
të betejës, kur dikush u tërhoqmënjanë dhemë solli një njeri, dukemë thënë:
“Ruaje këtë njeri; në rast se vritet, do ta paguash me jetën tënde ose do të
paguash një talent argjendi”. 40Ndërsa shërbëtori yt ishte i zënë sa andej e
këtej, aipersonuzhduk”. Mbreti i Izraelit i tha: “Ja vendimiyt; e ke shqiptuar
ti vetë”. 41Atëherë ai hoqi me nxitim nga sytë rripin e përlhurës dhembreti i
Izraelit e pa që ishte një nga profetët. 42Pastaj profeti i tha mbretit: “Kështu
thotë Zoti: “Me qenë se e le të të shpëtojë nga dora njeriun që kisha caktuar
të shfarosej, jeta jote ka për tu paguar për të tijën dhe populli yt për popullin
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e tij”. 43 Kështu mbreti i Izraelit u kthye në shtëpinë e tij i hidhëruar dhe i
zemëruar, dhe shkoi në Samari.

21
1 Mbas këtyre ngjarjeve, ndodhi që Nabothi i Jezreelit kishte një vresht

në Jezreel, afër pallatit të Ashabit, mbretit të Samarisë. 2 Kështu Ashabi i
foli Nabothit dhe i tha: “Më jep vreshtin që ta bëj kopsht perimesh, sepse
ndodhet afër shtëpisë sime. Në këmbim do të jap një vresht më të mirë ose,
po të të pëlqejë më tepër, barasvlerën në të holla”. 3 Por Nabothi iu përgjigj
Ashabit: “Të më ruajë Zoti të të lë trashëgiminë e etërve të mi!”. 4 Prandaj
Ashabi u kthye në shtëpi i trishtuar dhe i zemëruar për përgjigjen që Nabothi
i Jezreelit i kishte dhënë: “Nuk do të jap trashëgiminë e etërve të mi!”. Ra mbi
shtratin e tij, ktheu kokënmënjanë dhe nuk deshi të hante. 5Atëherë Jezebeli,
bashkëshortja e tij, iu afrua dhe i tha: “Pse e ke frymën kaq të trishtuar dhe
nuk ha?”. 6 Ai iu përgjigj: “Sepse fola me Nabothin e Jezreelit dhe i thashë:
“Më jep me para vreshtin tënd ose, po të të pëlqejë më shumë, të të jap
një vresht tjetër si këmbim”. Por ai m’u përgjigj: “Nuk do të të jap vreshtin
tim!””. 7Atëherë gruaja e tij Jezebel i tha: “A nuk je ti që mbretëron tani mbi
Izrael? Çohu, ha dhe zemra jote të gëzohet; vreshtin e Nabothit në Jezreel
do të ta jap unë”. 8 Kështu ajo shkroi disa letra në emër të Ashabit, i vulosi
me vulën e këtij dhe ua dërgoi pleqve dhe parisë që banonin në po atë qytet
me Nabothin. 9Në letrat ajo shkruante kështu: “Shpallni agjërimin dhe e ulni
Nabothin në rreshtin e parë përpara popullit; 10 i vini përballë dy njerëez të
poshtër që të deponojnë kundër tij, duke thënë: “Ti ke blasfemuar Perëndinë
dhe mbretin”; pastaj çojeni jashtë, goditeni me gurë dhe kështu të vdesë”.
11 Njerëzit e qytetit të Nabothit, pleqtë dhe paria që banonin në qytetin e
tij vepruan ashtu si Jezebeli kishte dërguar t’u thoshte, siç ishte shkruar në
letrat që u kishte drejtuar. 12Shpallën agjerimin dhe e ulënNabothin përpara
popullit. 13Pastaj erdhëndynjerëz tëposhtërqëuulënpërballë tij; dhekëtady
të poshtërdeponuan kundërNabothit përparapopullit, duke thënë: “Nabothi
kamallkuar Perëndinë dhembretin”. Pastaj e çuan jashtë qytetit dhe e vranë
me gurë; kështu ai vdiq. 14 Pas kësaj i çuan fjalë Jezebelit: “Nabothi u vra me
gurë dhe vdiq”. 15 Kur Jezebeli mësoi që Nabothi ishte vrarë me gurë dhe
kishte vdekur, i tha Ashabit: “Çohu dhe shtjere në dorë vreshtin e Nabothit
në Jezreel, që ai nuk pranoi të të japë me para, sepse Nabothi nuk jeton më,
por ka vdekur”. 16Me të dëgjuarAshabi qëNabothi kishte vdekur, u ngrit dhe
u nis për të shtënë në dorë vreshtin e Nabothit në Jezreel. 17Atëherë fjala e
Zotit iu drejtua Elias, Tishbitit, me këto fjalë, duke i thënë: 18 “Çohu dhe dil
para Ashabit, mbretit të Izraelit, që banon në Samari; Ja, ai është në vreshtin
e Nabothit, ku ka shkuar për ta shtënë në dorë. 19Do t’i flasësh kështu: Kështu
thotë Zoti: “Në fillim vrave një njeri dhe pastaj i rrëmbeve pronën”. Pastaj
t’i thuash: Kështu thotë Zoti: “Po në atë vend ku qentë kanë lëpirë gjakun e
Nabothit, ata kanë për të lëpirë edhe gjakun tënd””. 20Ashabi i tha Elias: “Më
gjete pra, o armiku im?”. Elia u përgjigj: “Po, të gjeta, sepse je shitur për të
bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit. 21 Ja, unë do të sjellmbi ty fatkeqësinë,
do t’i zhduk tërë pasardhësit e tu dhe do të shfaros nga shtëpia e Ashabit çdo
mashkull, skllav apo i lirë në Izrael. 22Do ta bëj shtëpinë tënde si shtëpinë e
Jeroboamit, birit tëNabatit, dhe si shtëpinë eBaashas, birit tëAhijahut, sepse
ti ke nxitur zemërimin tim dhe e ke bërë Izraelin të mëkatojë. 23 Edhe për
sa i përket Jezebelit, Zoti flet dhe thotë: “Qentë do ta hanë Jezebelin poshtë
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mureve të Jezreelit”. 24 Ata të Ashabit që do të vdesin në qytet do t’i hanë
qentë, ata që do të vdesin përkundrazi në ara do t’i hanë shpendët e qiellit”.
25Në të vërtetë nuk pati kurrë ndonjë njeri që u shit për të bërë atë që është e
keqenësytëeZotit siAshabi, sepse ishte i shtyrëngagruajae tij Jezebeli. 26Ai
u suall në mënyrë të neveritshme duke u dhënë pas idhujve, ashtu si kishin
bërë Amorejtë që Zoti i kishte dëbuar përpara bijve të Izraelit. 27Kur Ashabi
dëgjoi këto fjalë, grisi rrobat e tij, e mbuloi trupin me një thes dhe agjeroi;
binte në shtrat i mbështjellëme thesin dhe ecte si i përvuajtur. 28Atëherë fjala
e Zotit iu drejtua Elias, Tishbitit, duke i thënë: 29 “A e pe si u poshtëruaAshabi
para meje? Duke qenë se u poshtërua para meje, unë nuk do ta godas me
fatkeqësinë sa është i gjallë,pordo tëdërgoj fatkeqësinëmbi shtëpinë e tij gjatë
jetës së birit të tij”.

22
1 Kaluan tre vjet pa luftë midis Sirisë dhe Izraelit. 2 Por në vitin e tretë

Jozafati, mbreti i Judës, zbriti të takohet me mbretin e Izraelit. 3 Mbreti i
Izraelit u kishte thënë shërbëtorëve të tij: “Ju nuk e dini që Ramothi i Galaadit
është yni dhe ne po rrimë të qetë pa e rimarrë nga duart embretit të Sirisë?”.
4 Pastaj i tha Jozafatit: “A nuk do të vije të luftoje me mua në Ramoth të
Galaadit?”. Jozafati iu përgjigjmbretit të Izraelit me këto fjalë: “Ki besim tek
unëashtu si te vetja jote, tenjerëzitemi si tenjerëzite tu,mbikuajt emiashtu
si ke besim te kuajt e tu”. 5 Jozafati i tha gjithashtu mbretit të Izraelit: “Të
lutemkëshillohu po sotme Zotin”. 6Atëherëmbreti i Izraelit thirri profetët që
ishin rreth katërqind, dhe iu tha: “A duhet të shkoj të luftoj kundër Ramothit
të Galaadit, apo të heqdorë nga kjo?”. Ata iu përgjigjën: “Shko, sepse Perëndia
do ta japënëduart embretit”. 7Por Jozafati tha: “Anukkakëtundonjëprofet
tjetër të Zotit, me të cilin mund të këshillohemi?”. 8Mbreti i Izraelit iu përgjigj
Jozafatit: “Ka akoma një njeri, Mikajahu, bir i Imlahut, me anë të të cilit
mund të këshillohesh me Zotin; por unë e urrej sepse nuk profetizon kurrë
asgjë tëmirë lidhurmemua, por vetëm të keqen”. Jozafati u përgjigj: “Mbreti
nuk duhet të flasë kështu!”. 9 Atëherë mbreti i Izraelit thirri një eunuk dhe
i tha: “Sill menjëherë Mikajahun, birin e Imlahut”. 10Mbreti i Izraelit dhe
Jozafati, mbret i Judës, ishin ulur secili në fronin e tij, të veshur me rrobat
e tyre mbretërore, në lëmin që ndodhet në hyrje të portës së Samarisë; dhe
tërë profetët profetizonin para tyre. 11Sedekia, bir i Kenaanahut, që i kishte
bërë vetes brirë prej hekuri, tha: “Kështu thotë Zoti: “Me këta brirë do të
shposh tejpërtej Sirët deri sa t’i shkatërrosh plotësisht””. 12Tërë profetët bënin
profeci të njollojtë dhe thonin: “ShkokundërRamothit tëGalaadit dhedo t’ia
dalësh, sepseZoti do ta japënëduart embretit”. 13Lajmëtariqëkishte shkuar
të thërriste Mikajahun i foli kështu dhe tha: “Ja, fjalët e profetëve përputhen
duke shpallur gjëra të mira për mbretin; të lutem, fjala jote të jetë si ajo e
secilit prej tyre, dhe shpall edhe ti gjëra të mira”. 14 Por Mikajahu u përgjigj:
“Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, unë do them ato që do të më thotë
Zoti”. 15 Si ariti para mbretit, mbreti i tha: “Mikajah, a duhet të shkojmë
të luftojmë kundër Ramothit të Galaadit, apo duhet të heqim dorë?”. Ai u
përgjigj: “Shko, ti do t’ia dalësh, sepse Zoti do ta japë në duart e mbretit”.
16Atëherëmbreti i tha: “Saherë jampërgjëruar tëmë thuashvetëm të vërtetën
në emër të Zotit?”. 17Mikajahu u përgjigj: “Pashë tërë Izraelin të shpërndarë
nëpër male, sikur të ishin dhen pa bari; dhe Zoti ka thënë: “Ata nuk kanë
më zot; secili të kthehet në paqe në shtëpinë e vet””. 18 Mbreti i Izraelit i
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tha Jozafatit: “A nuk të kisha thënë unë që në lidhje me mua, ai nuk do të
profetizonte asgjë të mirë, por vetëm të keqe?”. 19 Atëherë Mikajahu tha:
“Prandaj dëgjo fjalën e Zoti. Unë e kam parë Zotin të ulur mbi fronin e tij,
ndërsa tërë ushtria e qiellit i rrinte përqark në të djathtë dhe në të majtë.
20 Zoti tha: “Kush do t’ia prishë mendjen Ashabit që të dalë dhe të vritet
në Ramoth të Galaadit?”. Tani dikush përgjigjet në një mënyrë dhe dikush
në një tjetër. 21 Atëherë doli një frymë, që u paraqit përpara Zotit dhe tha:
“Do t’ia prish mendjen unë”. 22 Zoti i tha: “Në çfarë mënyre?”. Ai u përgjigj:
“Do të dal dhe do të jem fryma e gënjeshtrës në gojën e tërë profetëve të
tij”. Zoit i tha: “Do t’ia dalësh me siguri ta mashtrosh; dil dhe vepro ashtu”.
23 Prandaj Zoti ka vënë një frymë gënjeshtre në gojën e të gjithë profetëve
të tu; por Zoti parashikon fatkeqësira kundër teje”. 24 Atëherë Sedekia, bir
i Kenaanahut, u afrua dhe i ra me një shpullë Mikajahut, duke i thënë: “Nga
kaloi Fryma e Zotit kur doli nga unë për të folur me ty?”. 25 Mikajahu u
përgjigj: “Do ta shohësh ditën që do të shkosh, në një dhomë të brendshme
për t’u fshehur”. 26Atëherë mbreti i Izraelit tha: “Merre Mikajahun dhe çoje
tekAmoni, guvernatori i qytetit dhe tek Joasi, bir imbretit, dheu thuaj atyre:
27Kështu thotëmbreti: “Futeni këtë në burg dhe ushqehenime bukë dheme
ujë hidhërimi, deri sa të kthehem shëndoshë e mirë”. 28 Atëherë Mikajahu
tha: “Në rasat se ti kthehesh shëndoshë e mirë, kjo do të thotë se Zoti nuk
ka folur nëpërmjet meje”. Dhe shtoi: “Dëgjoni, o popuj të tërë!”. 29Mbreti i
Izraelit dhe Jozafati, mbret i Judës, dolën, pra, kundër Ramothit të Galaadit.
30Mbreti i Izraelit i tha Jozafatit: “Unë do të ndërroj petkat që të mos njihem
dhe pastaj do të shkoj të luftoj; por ti vish rrobat e tua mbretërore”. Kështu
mbreti i Izraelit u vesh me rroba të tjera dhe shkoi të luftojë. 31 Mbreti i
Sirisë u kishte dhënë këtë urdhër tridhjetë e dy kapitenëve të qerreve të tij,
duke thënë: “Mos luftoni kundër askujt, i madh apo i vogël qoftë; por vetëm
kundërmbretit të Izraelit”. 32Kështu, kur kapitenët e qerreve panë Jozafatin,
ata thanë: “Ky është me siguri mbreti i Izraelit”. Dhe u kthyen nga ai për ta
sulmuar; por Jozafati lëshoinjë ulërimë. 33Kurkapitenët eqerreve e kuptuan
që nuk ishte mbreti i Izraelit, hoqën dorë nga ndjekja. 34Por një njeri lëshoi
rastësisht shigjetëme harkun e tij dhe goditimbretin e Izraelitmidis sythave
të parzmores të tij; prandaj mbreti i tha karrocierit: “Kthehu dhe më ço
jashtë rrëmujës, sepse jam i plagosur”. 35 Por beteja qe aq e ashpër atë ditë,
sa që mbreti u detyrua të qëndrojë në qerren e tij përpara Sirëve, dhe vdiq
aty nga mbrëmja; gjaku i plagës kishte rjedhur në fund të qerres. 36Kur po
ngrysej, një ulërimë përshkoi radhët e ushtrisë: “Secili të kthehet në qytetin
e vet, secili në fshatin e tij!”. 37 Kështu mbreti vdiq dhe u çua në Samari;
pastaj u bë varrimi i mbretit në Samari. 38 Pas kësaj lanë qerren dhe armët
në një hauz të Samarisëç dhe qentë lëpinë gjakun e tij, sipas fjalës që kishte
thënë Zoti. 39Pjesa tjetër e bëmave të Ashabit, të gjitha ato që ai bëri, shtëpia e
fildishtë që ndërtoi dhe tërë qytetet që ngriti a nuk janë të shkruara vallë në
librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit? 40 Kështu Ashabin e zuri gjumi
me etërit e tij. Në vend të tij mbretëroi Ashaziahu, i biri. 41 Jozafati, bir i
Asas, filloi të mbretërojë mbi Judën vitin e katërt të Ashabit, mbret i Izraelit.
42 Jozafati ishte tridhjetë e pesë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi
njëzet e pesë vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Azubah dhe ishte bijë e Shilhit.
43 Ai ndoqi tërë rrugët e Asas, atit të tij, dhe nuk u largua prej tyre, duke
bërë atë që është e drejtë në sytë e Zotit. Megjithatë vendet e larta nuk u
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hoqën; kështu populli vazhdonte të ofronte flijime dhe të digjte temjan në
vendet e larta. 44Dhe Jozafati jetonte në paqemembretin e Izraelit. 45Pjesa
tjetër e bëmave të Jozafatit, trimëritë e tij dhe luftrat e tij a nuk janë vallë të
shkruaranë librin eKronikave tëmbretërve të Judës? 46Ai zhdukungavendi
mbeturinat e atyre qëmerreshinmekurvëridhe, që kishinmbeturngakoha
e Asas, atit të tij. 47Në atë kohë nuk kishte asnjë mbret në Edom, por vetëm
një përfaqësues i mbretit. 48 Jozafati bëri që të ndërtohen anije në Tarshish për
të vajtur nëOfir, që të kërkohej ar, por anijet nuk arritën kurrë të dalin në det,
sepse u shkatërruannëEtsion-Geber. 49AtëherëAshaziahu, bir i Ashabit, i tha
Jozafatit: “Lejo që shërbëtorët emi të hipinmbi anijet bashkëme shërbëtorët
e tu”. Por Jozafati nuk pranoi. 50 Jozafatin e zuri gjumi bashkë me etërit e
tij dhe u varros bashkë me ta në qytetin e Davidit, atit të tij. Në vend të tij
mbretëroi i biri Jehoram. 51Ashaziahu, bir i Ashabit, filloi të mbretërojëmbi
Izraelin në Samari vitin e shtatëmbëdhjetë të Jozafatit, mbretit të Judës, dhe
mbretëroidyvjetmbi Izraelin. 52Ai bëri atë që është e keqenë sytë e Zotit dhe
ndoqi rrugën e atit të tij, të nënës së tij dheatë të Jeroboamit, birit tëNebathit,
që e kishte bërë Izraelin të kryente mëkate. 53U vu në shërbim të Baalit dhe
ra përmbys përpara tij, duke shkaktuar zemërimin e Zotit, Perëndisë të Izraelit,
pikërisht ashtu si kishte vepruar i ati.
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2 i Mbretërve

1Mbas vdekjes sëAshabit,Moabi u rebelua kundër Izraelit. 2Ashaziahu ra
ngadritarjaekatit të sipërmnëSamaridheudëmtua. Atëherëdërgoi lajmëtarë
të cilëve u tha: “Shkoni të konsultoni Baal-Zebubin, perëndinë e Ekronit, për
të ditur në se do tamarr veten nga kjo fatkeqësi”. 3Por një engjëll i Zotit i tha
Tishbitit Elia: “Çohudheudil përpara lajmëtarëve tëmbretit të Samarisëdheu
thuaj atyre: “Mosvallë nukkaPerëndinë Izrael, që ju shkoni të konsultoheni
me Baal-Zebubin, perëndinë e Ekronit? 4 Prandaj kështu thotë Zoti: “Ti nuk
do të zbresësh më nga shtrati në të cilin ke hipur, por me siguri ke për të
vdekur””. Pastaj Elia u largua. 5Lajmëtarët u kthyen te Ashaziahu, që i pyeti
ata: “Pse u kthyhet?”. 6 Ata u përgjigjën: “Një njeri na doli përpara dhe na
tha: “Shkoni te mbreti që ju ka dërguar dhe i thoni: Kështu thotë Zoti: Mos
vallë nuk ka asnjë Perëndi në Izrael që ti dërgon njerëz për t’u konsultuarme
Baal-Zebubin, perëndinë e Ekronit? Prandaj nuk do të zbresësh nga shtrati
mbi të cilin ke hipur, por me siguri ke për të vdekur””. 7 Atëherë mbreti
i pyeti ata: “Si ishte njeriu që ju doli përpara dhe ju tha këto fjalë?”. 8 Ata
u përgjigjën: “Ishte një njeri i veshur me rroba leshi dhe me një brez prej
lëkure rreth ijeve”; Ashaziahu tha: “Éshtë Elia, Tishbiti!”. 9 Atëherë mbreti
dërgoi tek Elia një kapiten pesëdhjetësheje me pesëdhjetë njerëzit e tij; ai u
ngjit tek ai dhe e gjeti Elian të ulur në majë të malit. Kapiteni i tha: “O
njeriu i Perëndisë,mbreti të urdhëron të zbresësh”. 10Elia u përgjigj dhe i tha
kapitenit të pesëdhjetëshes: “Në rast se jam një njeri i Perëndisë, të zbresë
zjarr nga qielli dhe të të zhdukë ty dhe të pesëdhjetë njerëzit që janë me
ty!”. Dhe nga qielli zbriti një zjarr, që zhduku atë dhe të pesëdhjetë njerëzit e
tij. 11Atëherë mbreti i dërgoi një kapiten tjetër pesëdhjetëshejeme pesëdhjetë
njerëzit e tij, që iu drejtua Elias dhe i tha: “O njeriu i Perëndisë, mbreti të
urdhëron të zbresëshmenjëherë”. 12Elia u përgjigj dhe u tha atyre: “Në qoftë
se jam një njeri i Perëndisë, le të zbresë zjarr nga qielli dhe të të zhdukë ty
dhepesëdhjetënjerëzit e tu”. Dhengaqielli zbriti zjarri i Perëndisëqë zhduku
atë dhe të pesëdhjetë njerëzit e tij. 13Mbreti dërgoi edhe një kapiten të tretë
pesëdhjetëshejeme pesëdhjetë njerëzit e tij. Ky kapiten i tretë pesëdhjetësheje
u ngjit dhe shkoi e u shtri para Elias, duke e lutur: “O njeriu i Perëndisë, të
lutem, jeta ime e këtyre pesëdhjetë shërbëtorëve të tu qofshin të çmuara në
sytë e tu! 14 Ja, një zjarr zbriti nga qielli dhe zhduku dy kapitenët e parë të
pesëdhjetëshesmepesëdhjetënjerëzit e tyre; por tani jeta imeqoftë e çmuarnë
sytë e tu”. 15Engjëlli i Zotit i tha Elias: “Zbrit me të dhe mos ki frikë prej tij”.
Prandaj Elia u ngrit dhe zbriti bashkë me të te mbreti, 16 dhe i tha: “Kështu
thotë Zoti: “Pse nuk paska në Izrael asnjë Perëndi,me fjalën e të cilit tëmund
të këshillohesh, që ti dërgove lajmëtarë te Baal-Zebubi, perëndi e Ekronit? Për
këtë arësye ti nuk do të zbresësh nga shtrati në të cilin ke hipur, por ke për
të vdekur me siguri””. 17Kështu Ashaziahu vdiq, sipas fjalës së Zotit, të cilën
e shqiptoi Elia. Me qenë se nuk kishte bij, Jerohami filloi të mbretërojë në
vend të tij, gjatë vitit të dytë të Jerohamit, birit të Jozafatit, mbretit të Judës.
18 Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Ashaziahu a nuk është e shkruar vallë
në librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit?



2 i Mbretërve 2:1 371 2 i Mbretërve 2:24

2
1 Kur Zoti deshi ta çonte në qiell Elian në një shakullinë, Elia u nis nga

Gilgali bashkë me Eliseun. 2Atëherë Elia i tha Eliseut: “Ndalu këtu, të lutem,
sepse Zoti më dërgoi deri në Bethel”. Por Eliseu u përgjigj: “Ashtu siç është
e vërtetë që Zoti rron dhe që edhe ti vetë rron, unë nuk do të lë”. Kështu
zbritën në Bethel. 3Dishepujt e profetëve që ishin në Bethel shkuan pastaj
ta takojnë Eliseun dhe i thanë: A e di që Zoti do ta çojë sot zotin tënde përmbi
ty?”. Ai u përgjigj: “Po, e di; heshtni!”. 4 Pastaj Elia i tha: “Elise, ndalu këtu,
të lutem, sepse Zoti më dërgon në Jeriko”. Ai u përgjigj: “Ashtu siç është e
vërtetë që Zoti rron dhe që ti vetë rron, unë nuk do të të lë”. Kështu zbritën
në Jeriko. 5Atëherë dishepujt e profetëve që ishin në Jeriko iu afruan Eliseut
dhe i thanë: “A e di që Zoti do ta çojë sot zotin tënd përmbi ty?”. Ai u përgjigj:
“Po, e di; heshtni!”. 6Pastaj Elia i tha: “Ndalu këtu, të lutem, sepse Zotimë çon
në Jordan”. Ai u përgjigj: “Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron dhe që edhe ti
rron, unënukdo të të lë”. Kështu evazhduanrrugënbashkë. 7Pesëdhjetëveta
nga radhët e dishepujve të profetëve shkuan pas tyre dhe u ndalën përballë
tyre, nga larg, ndërsa Elia dhe Eliseu u ndalënnë bregun e Jordanit. 8Atëherë
Elia mori mantelin e tij, e mbështolli dhe rahume të ujërat, që u ndanë andej
dhekëndej;kështukaluanqë tëdynë të thatë. 9Mbaskalimit, Elia i thaEliseut:
“Kërko çfarë do që unë të bëj, për ty, para se të më largojnë prej teje”. Eliseu
u përgjigj: “Të lutem, bëj që një pjesë e dyfishtë e frymës tënde të vijë mbi
mua”. 10 Elia tha: “Ti ke kërkuar një gjë të vështirë; megjithatë, po të më
shohëshkurdo tëmë largojnëprej teje, kjo do të të jepet, përndryshenukdo ta
kesh”. 11Ndërsa ecnin duke folur, ata u ndanë nga njeri tjetri nga një qerre
e zjarrtë dhe nga kuaj të zjarrtë, dhe Elia u ngjit në qiell në një shakullinë.
12Eliseu e pa këtë dhe filloi të bërtasë: “O ati im, o ati im, qerre e Izraelit dhe
kalorësia e tij”. Pastaj nuk e pa më. Atëherë kapi rrobat e tij dhe i grisi më
dysh. 13Mblodhi pastaj mantelin e Elias që i kishte rënë nga trupi, u kthye
prapa dhe u ndal në bregun e Jordanit. 14 Pastaj mori mantelin e Elias që i
kishte rënë nga trupi, rrahu ujërat me të dhe tha: “Ku është Zoti, Perëndia i
Elias?”. Kur edhe ai rrahu ujërat, këto u ndanë sa andej edhe këtej dhe Eliseu
kaloi. 15Kur dishepujt e profetëve që ishin në Jeriko dhe ndodheshin kështu
përballë Jordanit e panë Eliseun, ata thanë: “Fryma e Elias është vendosur
mbi Eliseun”. Pastaj i dolën përpara, u përkulën deri në tokë përpara tij 16dhe
i thanë: “Ja, ka midis shërbëtorëve të tu pesëdhjetë njerëz të fuqishëm; lëri
të shkojnë e të kërkojnë zotin tënde se mos Fryma e Zotit e ka marrë dhe e
ka hedhur mbi ndonjë mal apo në ndonjë luginë”. Eliseu u përgjigj: “Mos
dërgoni njeri”. 17 Por ata ngulën këmbë aq shumë sa ai mbeti i hutuar dhe
tha: “Çojini”. Atëherë ata dërguan pesëdhjetë njerëz për të kërkuarElian tri ditë
me radhë, por nuk e gjetën. 18 Kur ata u kthyen tek Eliseu, që ishte ndalur
në Jeriko, ai u tha atyre: “A nuk ju kisha thënë: Mos shkoni?”. 19 banorët e
qytetit i thanë Eliseut: “Ja, qëndrimi në këtë qytet është i këndshëm, siç mund
ta vërë re zoti jonë, por ujërat janë të këqija dhe vendi jopjellor. 20 Ai tha:
“Më sillni një pjatë të re dhe mbusheni me kripë”. Ata ia sollën. 21Ai shkoi
te burimi i ujërave, hodhi aty kripën dhe tha: “Kështu thotë Zoti: “Unë do t’i
bëj tëmbara këtoujëra, ato nukdo të shkaktojnëmë as vdekje, as shterpësi””.
22Kështuujëratkanëmbetur tëmbaraderimësot, sipas fjalësqëEliseukishte
shqiptuar. 23Që andej Eliseu u ngjit në Bethel. Ndërsa po ngjitej nëpër rrugë
dolën nga qyteti disa të rinj dhe filluan të tallenme të, duke thënë: “Ngjitu, o
kokë tullaci! Ngjitu, o kokë tullaci”. 24Ai ukthye, i pa dhe imallkoi në emër të
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Zotit, atëherë dolën nga pylli dy arinj, që i bënë copë-copë dyzet e dy nga këta
të rinj. 25Që këtej Eliseu shkoi në malin Karmel dhe që andej u kthye pastaj
në Samari.

3
1 Jehorami, bir i Ashabit, filloi tëmbretërojëmbi Izraelin në Samari vitin e

tetëmbëdhjetë të Jozafatit, mbretit të Judës, dhe mbretëroi dymbëdhjetë vjet
me radhë. 2 Ai bëri atë që është e keqe për sytë e Zotit, por jo si i ati i tij
dhe nëna e tij, sepse hoqi shtyllën e Baalit, të ndërtuar nga i ati. 3Megjithatë
ai mbeti i lidhur me mëkatet e Jeroboamit, birit të Nebatit, që e kishte bërë
Izraelin të mëkatojë, dhe nuk u shkëput nga ato. 4 Mesha, mbret i Moabit,
ishte një rritës dhensh dhe i paguante mbretit të Izraelit një haraç prej
njëqind mijë qengjash dhe leshin e njëqind mijë deshve. 5 Por me vdekjen
e Ashabit, mbretit të Moabit u rebelua kundër mbretit të Izraelit. 6Atëherë
mbreti Jehoramdoli nga Samaria dhe kërkoi tëmblidhet tërë Izraeli; 7pastaj
u nis dhe i çoi fjalë Jozafatit, mbretit të Judës: “Mbreti i Moabit ka ngritur
krye kundër meje; a do të vish me mua për të luftuar kundër Moabit?”. Ai
u përgjigj: “Do të vij, ki besim tek unë ashtu si ke besim tek vetja jote, te
populli im ashtu si te populli yt, te kuajt e mi ashtu si te kuajt e tu”. 8 Pastaj
pyeti: “Nëpër çfarë rruge do të shkojmë?”. Jehorami u përgjigj: “Nga rruga e
shkretëtirës së Edomit”. 9Kështumbreti i Izraelit, mbreti i Judës dhembreti i
Edomit filluan marshimin; mbasi ecën përqark shkretëtirës shtatë ditë, filloi
t’imungojë uji ushtrisë dhekafshëveqë endiqnin. 10Atëherëmbreti i Izraelit
tha: “Sakeq! Zoti i ka thirrurbashkëkëta trembretërpër t’i dorëzuarnëduart
e Moabit!”. 11 Por Jozafati pyeti: “A ka këtu ndonjë profet të Zotit me anë të
të cilit mund të këshillohemi me Zotin?”. Njëri nga shërbëtorët e mbretit të
Izraelit u përgjigj dhe tha: “Kemi këtu Eliseun, birin e Shafatit, i cili derdhte
ujë mbi duart e Elias”. 12 Jozafati tha: “Fjala e Zotit është me të”. Kështu
mbreti i Izraelit, Jozafati dhe mbreti i Edomit zbritën drejt tij. 13 Por Eliseu
i tha mbretit të Izraelit: “Ç’punë kam unë me ty? Shko te profetët e atit tënd
dhe të nënës sate!”. Mbreti i Izraelit iu përgjigj: “Jo, sepse Zoti i ka thirrur
bashkë të këta tre mbretër për t’i dorëzuar në duart e Moabit”. 14 Atëherë
Eliseu tha: “Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti i ushtrive, në prani të të cilit
ndodhemunë, po tëmos ishte për respektin që kam për Jozafatin, mbretin e
Judës, nuk do të isha kujdesur aspak për ty dhe nuk do të të kisha begenisur
as edhe me një shikim. 15 Por tani më sillni një muzikant”. Por ndodhi që,
ndërsamuzikanti i binte harpës, dora e Zotit u ndodhmbi Eliseun. 16Atëherë
ai tha: “Kështu flet Zoti: “Gërmoni shumë gropa në këtë luginë”. 17 Sepse
kështu thotë Zoti: “Ju nuk do të shihni as erë, as shi; megjithatë kjo luginë
do të mbushet me ujë; dhe do të pini ju, bagëtia juaj dhe kafshët tuaja të
transportit. 18 Por kjo është akoma pak në sytë e Zotit, sepse ai do t’ju japë
në dorë edhe Moabin. 19 Ju do të shkatërroni të gjitha qytetet e fortifikuara
dhe të gjitha qytetetmë tëmira, do të rrëzoni të gjithë drurët emirë,do të zini
të gjitha burimet e ujit dhe do të shkatërronimegurë të gjitha parcelat emira
të tokës””. 20Të nesërmen, në orën në të cilën ofrohet blatimi i ushqimit, ja që
erdhi uji nga ana e Edomit dhe vendi umbush plot me ujë. 21TërëMoabitët,
qëmësuan që këtambretër kishin dalë për të bërë luftë,mblodhën tërë ata që
ishin në gjendje të mbanin armë, të rinj dhe pleq, dhe u rreshtuan në kufi.
22Kurungritënnëmëngjesherët,dielli shndristembiujërat; atëherëMoabitët
panëpara tyreujërat të kuqë si gjak; 23dhe thanë: “Pokyështëgjak! Me siguri
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këtambretër janë përleshur dhe kanë vrarë njeri tjetrin. Kështu, pra, oMoab,
të bëjmë plaçkë!”. 24 Kështu u sulën drejt kampit të Izraelit; por Izaelitët u
ngritën dhe i vunë përpara Moabitët, që ia mbathën para tyre. Hynë pastaj
në vend dhe vazhduan t’i vrasin Moabitët. 25 Shkatëruan qytetet; çdo copë
tokë të mirë e mbushën me gurë, duke hedhur secili gurin e tij; i zunë të
gjitha burimet e ujit dhe prenë tërë drurët e mirë. Në Kir-Hareseth mbetën
vetëm gurët, por hobetarët e rrethuan dhe e sulmuan. 26Mbreti i Moabit,
duke parë që beteja ishte tepër e fortë për të, mori me vete shtatëqind veta
që vringëllonin shpatat, për të çarë rrugën deri te mbreti i Edomit; por nuk
mundën. 27Atëherë ai mori të parëlindurin e tij që do të mbretëronte në vend
të tij, dhe e ofroi si olokaust mbi muret. Pati atëherë një zemërim të madh
kundër atyre Izraelitëve që u larguan nga ai dhe u kthyen në vendin e tyre.

4
1Një grua, bashkëshortja e një dishepulli të profetëve, i thirri Eliseut duke

i thënë: “Shërbëtori yt, burri im, vdiq, dhe ti e di që shërbëtori yt kishte frikë
nga Zoti; tani huadhënësi ka ardhur 2Eliseu i tha: “Ç’duhet të bëj për ty? Më
thuaj, çfarëkenështëpi?”. Ajoupërgjigj: Shërbëtorja jotenukkaasgjënështëpi
përveç një ene të vogël me vaj”. 3Atëherë ai i tha: “Shko dhe kërko hua nga
gjithë fqinjët e tu disa enë boshe; dhe mos u kërko pak. 4 Kur të kthehesh,
mbyll portën prapa teje dhe bijve të tu, pastaj derdh vajin në tërë enët, duke
vënëmënjanë ato që do tëmbushen”. 5Ajo u largua prej tij dhembylli portën
pas vetes dhe të bijve; këta i sillnin enët dhe ajo derdhte vajin në to. 6 Kur
enët u mbushën, ajo i tha të birit: “Sillmë edhe një enë”. Por ai iu përgjigj:
“Nuk ka më enë”. Dhe vaji u ndal. 7Atëherë ajo shkoi t’ia njoftojë ngjarjen
njeriut të Perëndisë, që i tha: “Shko të shesësh vajin dhe paguaj borxhin tënd;
me atë që do teprojë, ke për të jetuar ti dhe bijtë e tu”. 8Ndodhi që një ditë
Eliseu shkoi në Shunem, ku banonte një grua e pasur, dhe kjo e detyroi të
hante pak ushqim. Kështu sa herë që ai kalonte andej, shkonte të hante tek
ajo. 9 Ajo i tha burrit të saj: “Ja, unë jam e sigurt që ai që kalon gjithnjë te
neve është një njeri i shenjtë i Perëndisë. 10Të lutem, të ndërtojmë një dhomë
të vogël me mur në katin e sipërm dhe të vëmë për të një shtrat, një tryezë,
një karrige dhe një shandan; kështu, kur të vijë te ne, mund të rrijë në atë
dhomë”. 11Një ditë që Eliseu po kalonte andej shkoi në dhomën lart dhe u
shtri. 12 Pastaj i tha Gehazit, shërbëtorit të tij: “Thirre këtë Shunamite”. Ai
e thirri dhe ajo u paraqit përpara tij. 13 Pastaj Eliseu i tha shërbëtorit të tij:
“I thuaj kështu: “Ja, ti ke treguar një kujdes të veçantë për ne; çfarë mund të
bëjpër ty? Adëshiron t’i themdiçkanëemrin tëndmbretit apokomandantit të
ushtrisë?””. Ajo u përgjigj: 14 “Unë jetoj nëmes të popullit tim”. Atëherë Eliseu
i tha: “Çfarëmund të bëj për të?”. Gehazi u përgjigj: “Të thuash të vërtetën, ajo
nuk ka fëmijë dhe burri i saj është i vjetër”. 15 Eliseu i tha: “Thirre!”. Ai e
thirri dhe ajo u ndal te porta. 16Atëherë Eliseu i tha: “Në këtë stinë, mot, ti
do të përqafosh një bir”. Ajo u përgjigj: “Jo, imzot; o njeri i Perëndisë, mos e
gënje shërbëtoren tënde!”. 17Gruaja mbeti me barrë dhe lindi një djalë vitin
tjetër,nëpoatë stinë siç i kishte thënëEliseu. 18Fëmijaurrit; një ditë qëkishte
vajtur tek i ati bashkëme korrësit, 19 i tha të atit: “Koka ime, koka ime!”. I ati
urdhëroi shërbëtorin e tij: “Çoje tek e ëma!”. 20Ky e mori dhe e çoi tek e ëma.
Fëmija qëndroi në prehrin e saj deri në mesditë, pastaj vdiq. 21Atëherë ajo u
ngjit, u shtrinë shtratinenjeriut tëPerëndisë,mbylli portënprapa tij dhedoli.
22Pastaj thirri burrin e saj dhe i tha: “Të lutem, më dërgo një nga shërbëtorët
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e tu dhe një gomare; po vrapoj te njeriu i Perëndisë dhe po kthehem”. 23Ai
e pyeti: “Pse dëshiron të shkosh tek ai pikërisht sot? Nuk është as dita e hënës
së re, as e shtuna”. Ajo u përgjigj: “Çdo gjë do të shkojë mbarë!”. 24 Pastaj
vuri t’i shalojnë gomaren dhe urdhroi shërbëtorin e vet: “Më udhëhiq dhe
shko përpara; mos e ngadalëso hapin për mua, veçse po ta urdhërova unë”.
25Kështu ajo u nis dhe shkoi te njeriu i Perëndisë, në malin Karmel. Sa e pa
njeriu i Perëndisë nga larg, i tha Gehazit, shërbëtorit të tij: “Ja, Shunamitja!
26 Të lutem, shko ta takosh dhe i thuaj: “A je mirë? A është mirë burri yt?
Dhe fëmija a është mirë?””. Ajo u përgjigj: “Janë mirë”. 27Kur arriti te njeriu i
Perëndisë në mal, i përqafoi këmbët. Gehazi u afrua për ta larguar, por njeriu
i Perëndisë i tha: “Lëre të qetë, sepse e ka shpirtin të trishtuar, dhe Zoti ma
ka fshehur dhe nuk ma ka treguar”. 28Ajo tha: “A i kisha kërkuar, vallë një
bir zotit tim? A nuk të kisha thënë vallë: “Mosmë gënje”?”. 29Atëherë Eliseu i
tha Gehazit: “Ngjeshe brezin, merr në dorë bastunin tim dhe nisu. Në qoftë
se takon ndonjë njeri, mos e përshëndet; dhe në qoftë se dikush të përshëndet,
mos iu përgjigj: do ta vendosësh bastunin timmbi fytyrën e fëmijës”. 30E ëma
e fëmijës i tha Eliseut: “Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron dhe që edhe ti
rron, unë nuk do të të lë”. Kështu Eliseu u ngrit dhe i shkoi pas. 31Gehazi i
kishte paraprirë dhe kishte vënë bastuninmbi fytyrën e fëmijës, por nuk pati
as zë as përgjigje. Prandaj ai u kthye të takohet me Eliseun dhe i tregoi atë
që i kishte ndodhur, duke i thënë: “Fëmija nuk u zgjua”. 32Kur Eliseu hyri në
shtëpi, epa fëmijën tëvdekurdhe të shtrirënë shtratine tij. 33Atrëherëaihyri,
mbylli derën pas atyre të dyve dhe iu lut Zotit. 34Pastaj hipimbi shtratin dhe
u shtri mbi fëmijën; vuri gojën e vet mbi gojën e tij, duart e veta mbi duart e
tij; u shtri mbi të dhemishi i fëmijës filloi të ngrohet. 35Pastaj Eliseu u tërhoq
prapa dhe shkoi sa andej e këtej nëpër shtëpi; pas kësaj u ngjit përsëri dhe u
shtri mbi fëmijën; fëmija teshtiu shtatë herë dhe hapi sytë. 36Atëherë ai thirri
Gehazin dhe i tha: “Thirre Shunamiten”. Ai e thirri; kur ajo arriti tek Eliseu,
ky i tha: “Merre djalin tënd”. 37Ajo hyri dhe u hosh në këmbët e tij, duke u
shtrirë për tokë; pastaj mori djalin e saj dhe doli. 38 Pasta Eliseu u kthye në
Gilgal; kishte rënë zia e bukës në vend. Ndërsa dishepujt e profetëve ishin
ulur përpara tij, ai i tha shërbëtorit të tij: “Vërmbi zjarr kusinë e madhe dhe
përgatit një supë për dishepujt e profetit”. 39 Njeri prej tyre që kishte dalë
ndër fusha për të mbledhur barëra, gjeti një bimë të egër kacavarëse, prej së
cilës mblodhi kolokuintidet dhe mbushi veshjen e tij me to; pastaj u kthye
dhe i copëtoi në kusinë e supës, megjithëse nuk e dinte se ç’ishin. 40 Pastaj
ua zbrazën supën burrave që ta hanin, por ata e provuan dhe thanë: “Vdekja
ështënë kusi, o njeri i Perëndisë”, dhenukmundën ta hanë. 41Eliseuurdhëroi
atëherë: “Më sillni miell”. E hodhi në kusi, pastaj tha: “Ua zbrazni njerëzve
që ta hanë”. Dhe nuk kishte më asgjë të keqe në kusi. 42 Erdhi pastaj një
njeri nga Baal-Shalila, që i solli njeriut të Perëndisë bukë nga korrja e parë;
njëzet bukë prej elbi dhe disa kallinj gruri. Eliseu tha: “Jepjua njerëzve që ta
hanë”. 43Por shërbëtori i tij u përgjigj: “Si mund ta shtroj këtë përpara njëqind
vetave?”. Eliseu urdhëroi përsëri: “Jepjua njerëzve që ta hanë, sepse kështu
thotë Zoti: “Do të hanë dhe ka për të tepruar””. 44 Kështu ai e shtroi para
njerëzve, që hëngrën dhe teproi sipas fjalës së Zotit.

5
1Naamani, komandant i ushtrisë sëmbretit të Sirisë, ishte një njeri imadh

dhe shumë i çmuar në sytë e zotit të tij, sepse nëpërmjet tij Zoti i kishte dhënë
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fitoren Sirisë; por ky njeri i madh dhe trim ishte lebroz. 2 Disa banda të
Sirisë gjatë një sulmi për plaçkitje kishin marrë me vete nga vendi i Izraelit,
si robinjë, një vajzë të vogël që kishte përfunduar si shërbëtore e gruas së
Naamanit. 3Ajo i tha zonjës së saj: “Po tëmundte të shkonte zoti im te profeti
që është në Samari, me siguri ky do ta shëronte nga lebra”. 4KështuNaamani
shkoi tek zoti e tij dhe ia tregoi çështjen,duke thënë: “Vajzangavendi i Izraelit
ka thënë kështu e kështu”. 5 Atëherë mbreti i Sirisë tha: “Shko, pra, unë do
t’i dërgoj një letër mbretit të Izraelit”. Ai, pra, u nis duke marrë me vete
dhjetë talente argjendi, gjashtë mijë sikla ari dhe dhjetë palë ndërresash. 6 I
çoimbretit të Izraelit gjithashtu letrën, në të cilën thuhej: “Kur të të arrijë kjo
letër, dije që po të dërgoj shërbëtorin tim Naaman, që ta shërosh nga lebra”.
7Mbasi lexoi letrën, mbreti i Izraelit grisi rrobat e tij dhe tha: “A jam unë
Perëndia, i pajisur me fuqinë të të shkaktojë vdekjen dhe ngjalljen, që ai më
dërgon një njeri për ta shëruar nga lebra? Prandaj shikoni, që ai tani kërkon
pretekse kundër meje”. 8 Kur Eliseu, njeriu i Perëndisë, mësoi që mbreti i
Izraelit kishte grisur rrobat e tij, dërgoi t’i thotë mbretit: “Pse i grise rrobat?
Le të vijë ai njeri tek unë dhe do tëmësojë që ka një profet në Izrael”. 9Kështu
Naamani erdhi me kuajt dheme qerret e tij dhe u ndal te porta e shtëpisë së
Eliseut. 10 Atëherë Eliseu i dërgoi një lajmëtar për t’i thënë: “Shko të lahesh
shtatë herë në Jordan dhe mishi yt do të kthehet si më parë dhe do të jesh i
pastër”. 11 Por Naamani u zemërua dhe iku, duke thënë: “Ja, unë mendoja:
“Ai ka për të dalëme siguri përballëmeje, do të ndalet, do të përmëndë emrin
e Zotit, Perëndisë së tij, do të lëvizë dorën mbi pjesët e sëmura dhe do të më
shërojë nga lebra”. 12 Lumenjtë e Damaskut, Abanahu dhe Farpari, a nuk
janë më të mirë se tërë ujërat e Izraelit? Nuk mund të lahesha në to dhe
të bëhem i pastër?”. Kështu u kthye dhe iku tërë inat. 13 Por shërbëtorët e
tij iu afruan dhe i folën, duke i thënë: “Ati ynë, në qoftë se profeti do të
kishte urdhëruar një gjë të madhe, ti a do ta kishe bërë? Aq më tepër tani
që të ka thënë: “Lahu dhe do të pastrohesh”?”. 14Atëherë ai zbriti dhe u zhyt
shtatë herë në Jordan, sipas fjalës së njeriut të Perëndisë, mishi i tij u bë si
mishi i një fëmije të vogël dhe ai pastrua. 15 Pastaj u kthye me gjithë suitën
e tij te njeriu i Perëndisë, shkoi e u paraqit para tij dhe tha: “Tani e pranoj
që nuk ka asnjë Perëndi në gjithë dheun, përveç se në Izrael. Prandaj tani
prano një dhuratë, të lutem, nga shërbëtori yt”. 16 Por ai u përgjigj: “Ashtu
siç është e vërtetë që rron Zoti, në prani të të cilit ndodhem, nuk kam për
të pranuar asgjë”. Naamani ngulte këmbë që të pranonte, por ai refuzonte.
17AtëherëNaamani tha: “Meqenë se ti nukdo, lejo që t’i jepet shërbëtorit tënd
aq tokë sa mund të mbajnë dy mushka, sepse shërbëtori yt nuk do t’u ofrojë
më olokauste as flijime perëndive të tjera, por vetëm Zotit. 18Megjithatë Zoti
ta falë shërbëtorin e tij për këtë gjë: kur zoti im shkon në tempullin e Rimonit
për të adhuruar dhe mbështetet në krahun tim, edhe do të bie përmbys në
tempullin e Rimonit; Zoti ta falë shërbëtorin e tij për këtë gjë, kur unë do të
bie përmbys në tempullin e Rimonit”. 19Profeti i tha: “Shko i qetë!”. Kështu u
nda prej tij dhe bëri një copë rrugë tëmirë. 20Por Gehazi, shërbëtori i Eliseut,
njeriut të Perëndisë, tha me veten e tij: “Ja, zoti im është sjellë tepërmirë me
Naamanin, me këtë Sirian, duke mos pranuar nga dora e tij atë që ai kishte
sjellë; 21 Kështu Gehazi ndoqi Naamanin; kur Naamani pa që ai vraponte
prapa tij, u hodh nga qerrja për t’i dalë përballë dhe i tha: “A shkon çdo gjë
mirë?”. 22 Ai u përgjigj: “Çdo gjë mirë. Zoti im më dërgon të të them: “Ja,
pikërisht tani kanë ardhur tek unë nga krahina malore e Efraimit dy të rinj
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nga dishepujt e profetëve; të lutem, jepu atyre një talent argjendi dhe dy palë
rroba””. 23Atëherë Naamani tha: “Të lutem, prano dy talenta!”, dhe insistoi
me të. Pastaj lidhi dy talenta prej argjendi, në dy thasët me dy palë rroba
dhe ua dorëzoi dy prej shërbëtorëve të tij, që i bartën para tij. 24Kur arriti në
kodër,mori thasëtnga duart e tyre, i rivendosi në shtëpi; pastaj i ktheu prapa
njerëzit, që ikën. 25 Pastaj shkoi të paraqitet përpara zotit të tij, Eliseu i tha:
“Ku ke vajtur, Gehazi?”. Ai u përgjigj: “Shërbëtori yt nuk ka vajtur asgjëkundi”.
26Por Eliseu i tha: “Fryma ime, vallë a nuk të ka ndjekur, kur ai njeri u kthye
prapa nga qerrja e tij që të të dalë përpara? Vallë, tani është çasti për të marrë
para, për të marrë rroba, ullishte dhe vreshta, dele dhe lopë, skllevër dhe
skllave? 27Prandaj lebra e Naamanit do të të ngjitet ty dhe pasardhësve të tu
përjetë”. KështuGehazi doli nga prania e Eliseut lebroz i tëri, i bardhë si bora.

6
1Dishepujt eprofetëve i thanëEliseut: “Ja, vendi kunebanojmëme tyështë

tepër i vogël për ne. 2Na lër të shkojmë deri në Jordan: atje secili prej nesh
do të gjejë një tra dhe do të bëjmë një vend për të banuar”. Eliseu u përgjigj:
“Shkoni”. 3Njëri prej tyre tha: “Të lutem, prano të vish edhe me shërbëtorët
e tu”. Ai u përgjigj: “Do të vij”. 4Kështu ai shkoime ata. Kur arritën në Jordan,
filluan të presin disa drurë. 5 Ndërsa njeri prej tyre po i binte një trungu,
hekuri i sëpatës i ra në ujë. Ai filloi të bërtasë dhe tha: “Oh, o imzot, këtë
e kisha marrë hua”. 6 Njeriu i Perëndisë pyeti: “Ku ka rënë?”. Ai i tregoi
vendin. Atëherë Eliseu preu një copë druri, e hodhi në atë pikë dhe nxorri në
sipërfaqe hekurin. 7 Pastaj tha: “Merre”. Kështu ai shtriu dorën dhe e mori.
8 Ndërsa mbreti i Sirisë ishte në luftë kundër Izraelit, duke u këshilluar me
shërbëtorët e tij, ai tha: “Kampi im do të jetë në filan vend”. 9Atëherë njeriu
i Perëndisë dërgoi t’i thotë mbretit të Izraelit: “Mos trego pakujdesi për filan
vend, sepse aty po zbresin Sirët”. 10 Prandaj mbreti i Izraelit dërgoi njerëz
në vendin që njeriu i Perëndisë i kishte treguar dhe e kishte paralajmëruar
të tregohej i kujdesshëm. Kështu ai u tregua vigjilent ndaj këtij vendi dhe kjo
ndodhi jo vetëm një a dy herë. 11 Shumë i tronditur në zemër të tij për këtë
gjë, mbreti i Sirisë mblodhi shërbëtorët e tij dhe u tha: “A dini të më thoni
se kush nga tanët mban anën e mbretit të Izraelit?”. 12Një nga shërbëtorët
e tij u përgjigj: “Asnjeri, o mbret, imzot, por Eliseu, profeti që ndodhet në
Izrael, i bën të njohurmbretit të Izraelit bile edhe fjalët që ti thua në dhomën
e gjumit”. 13 Atëherë mbreti tha: “Shkoni të shihni se ku është, që të mund
të dërgoj njerëz për ta marrë”. I bënë këtë njoftim: “Ja, ndodhet në Dothan”.
14Kështumbreti dërgoi aty kuaj, qerre dhe një ushtri të madhe; këta arritën
natën dhe rrethuan qytetin. 15Të nesërmen shërbëtori i njeriut të Perëndisë u
ngrit nëmëngjes dhe doli; dhe ja, qyteti ishte rrethuar nga një ushtrime kuaj
dhe kalorës. Atëherë shërbëtori i tij i tha: “Oh, ç’do të bëjmë, imzot?”. 16Ai u
përgjigj: “Mos ki frikë, sepse ata që janë me ne, janë më të shumtë se ata që
janëme ta”. 17Pastaj Eliseu u lut dhe tha: “O Zot, të lutem, hap sytë e tij që të
mund të shohë”. Atëherë Zoti ia hapi sytë të riut dhe ai pa; dhe ja, mali ishte
plot me kuaj dhe me qerre të zjarrta rreth e qark Eliseut. 18Ndërsa Sirët po
zbrisnin në drejtim të Eliseut, ky iu lut Zotit dhe i tha: “Të lutem, goditi këta
njerëzme verbëri”. Dhe ai i verboi sipas fjalës së Eliseut. 19Atëherë Eliseu u
tha atyre: “Nuk është kjo rruga dhe nuk është ky qyteti; ejani pas meje dhe
unë do t’ju çoj te njeriu që kërkoni”. I çoi pastaj në Samari. 20Kur arritën në
Samari, Eliseu tha: “O Zot, hapua sytë që të shohin”. Zoti ua hapi sytë dhe
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ata panë; ja, ndodheshin brenda në Samari. 21Kurmbreti i Izraelit i pa, i tha
Eliseut: “Oati im, duhet t’i vras? Aduhet t’i vras? 22Aiupërgjigj: “Mos i vrit! A
do të vrisje, vallë ata që ke zënë robërme shpatën dheme harkun tënd? Vëru
përpara bukë dhe ujë, që të hanë dhe të pinë dhe pastaj të kthehen te zotit të
tyre”. 23Atëherë ai përgatiti për ta një banket tëmadh. Pasi hëngrën dhe pinë,
undame tadheataukthyenpërsëri te zotit të tyre. Kështubandat eSirëvenuk
erdhën më të bëjnë sulme në territorin e Izraelit. 24Mbas këtyre ngjarjeve
ndodhi që Ben Hadadi, mbret i Sirisë, mblodhi tërë ushtrinë e tij dhe u nis
kundër Samarisë për ta rrethuar. 25Në Samari ra një zi e madhe; rrethimi
i Sirëve qe aq i fortë sa një kokë gomari shitej tetëdhjetë sikla argjendi dhe
një çerek kabi glasash pëllumbi pesë sikla argjendi. 26Kurmbreti i Izraelit po
kalonte mbi muret, një grua i bërtiti dhe i tha: “Ndihmë, o mbret, o imzot!”.
27Ai iupërgjigj: “Nërast senuk tëndihmonZoti, kumund tagjej unëndihmën
për ty? Mos vallë me prodhimet e lëmit dhe të troullit?”. 28 Pastaj mbreti
shtoi: “Çfarë ke?”. Ajo u përgjigj: “Kjo grua më tha: “Më jep djalin tënd që
ta hamë sot; djalin tim do ta hamë nesër”. 29Kështu e gatuam djalin tim dhe
e hëngrëm. Të nesërmen i thashë: “Më jep djalin tënd që ta hamë”. Por ajo e
fshehu djalin e saj”. 30Kur mbreti dëgjoi këto fjalë të gruas, grisi rrobat e tij.
Ndërsa kalonte mbi muret, populli shikoi, dhe ja, ai kishte një grathore mbi
lëkurë. 31Atëherë mbreti tha: “Perëndia të më bëjë këtë dhe më keq, në qoftë
se sot kokaeEliseut, birit të Shafatit, kapër tëmbeturakomambi supet e tij!”.
32 Eliseu po rrinte ulur në shtëpinë e tij dhe me të ishin ulur pleqtë. Mbreti
dërgoi para tij një njeri; por para se lajmëtari të arrinte tek ai, ai u tha pleqve:
“A e shikoni se ky bir vrasësi ka dërguar një person për të më prerë kokën?
Kini kujdes, kur të arrijë lajmëtari, mbyllni portën dhe bllokojeni te porta.
A nuk dëgjohet prapa tij vallë, zhurma e hapave të zotit të tij?”. 33Ndërsa ai
vazhdonte të fliste akomame ta, ja ku zbriti tek ai lajmëtari. Atëherë mbreti
tha: “Ja, kjo fatkeqësi vjen nga Zoti; çfarë mund të shpresoj akoma unë nga
Zoti?”.

7
1AtëherëEliseu tha: “Dëgjoni fjalën eZotit! Kështu thotë Zoti: “Nesërnëkëtë

orë,nëportën e Samarisë njëmasëmajemielli do të kushtojë një sikëldhedy
masa elbi do të kushtojnë gjithashtunjë sikël””. 2Porkapiteni, në krahune të
cilit mbështetejmbreti, iu përgjigj njeriut të Perëndisë: “Ja, edhe sikur Zoti të
bënte dritare në qiell, a do të ndodhte, vallë një gjë e tillë?”. Eliseu u përgjigj:
“Mirë, pra, ke për ta parë me sytë e tu, por nuk do t’i hash”. 3 Kishte katër
lebrozë në hyrje të portës, të cilët i thanë njeri tjetrit: “Pse po rrimë ulur këtu
duke pritur vdekjen? 4Në rast se themi: “Le të hyjmë në qytet”, atje sundon
uria dhe aty kemi për të vdekur; në rast sembetemi këtu, do të vdesimnjëlloj.
Prandaj ejani, të shkojmë të paraqitemi te kampi i Sirëve; po të jetë se na lënë
të gjallë, do të jetojmë; po të jetë se na vrasin, do të vdesim”. 5 Në muzg u
ngritën për të vajtur në kampin e Sirëve; kur arritën në skajin e kampit të
Sirëve, atje nuk kishte njeri. 6 Perëndia në të vërtetë kishte bërë që ushtria e
Sirëve të dëgjonte një zhurmë qerresh dhe kuajsh, zhurmën e një ushtrie të
madhe, dhe ata i kishin thënë njeri tjetrit: “Ja, mbreti i Izraelit ka rekrutuar
kundër neshmbretin e Hitejve dhembretin e Egjiptasve për të na sulmuar”.
7 Prandaj ata, në muzg, ishin ngritur dhe kishin ikur duke braktisur çadrat,
kuajt dhe gomarët e tyre, tërë kampin siç ishte; kishin ikur kështu për të
shpëtuar kokën. 8 Kur arritën në skajin e kampit, këta lebrozë hynë në një
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çadër, ku hëngrën e pinë; morën me vete argjend, ar dhe rroba, dhe shkuan
t’i fshehin. Pastaj u kthyen dhe hynë në një çadër tjetër; edhe andej morën
shumëgjëradhe shkuan t’i fshehin. 9Pastaj thanëmidis tyre: “Nukveprojmë
mirë kështu; kjo është ditë sihariqi, por ne nuk hapim as gojën. Në rast se
presim deri në mëngjes, mund të pësojmë ndonjë ndëshkim. Prandaj tani të
nxitojmë dhe të shkojmë të njoftojmë shtëpinë e mbretit”. 10Kështu shkuan
dhe thirrën rojet e qytetit, jua njoftuan gjendjen duke thënë: “Kemi shkuar
në kampin e Sirëve dhe ja, nuk kishte njeri dhe as nuk dëgjohej zë njeriu; aty
kishte vetëm kuaj dhe gomarë të lidhur dhe çadra të paprekura”. 11Atëherë
rojet thirrën dhe e çuan lajmin brenda shtëpisë së mbretit. 12Kështu mbreti
u ngrit natën dhe u tha shërbëtorëve të tij: “Do t’ju them unë ç’na kanë bërë
Sirët. Duke ditur që ne jemi të uritur dolën nga kampi për t’u fshehur në
fushë,duke thënë: “Si tëdalim 13Njënga shërbëtorëte tij iupërgjigj: “Të lutem,
lejo që disa njerëz të marrin pesë nga kuajt që akoma mbeten në qytet. Ja,
ata do të jenë e shumta si shumica e Izraelit që ka mbetur në qytet, ose si
shumica e Izraezlit që tashmë ka vdekur; t’i çojmë, pra, të shohin”. 14Morën,
pra, dy qerre me kuajt e tyre dhe mbreti i dërgoi në gjurmët e ushtrisë së
Sirëve, duke thënë: “Shkoni dhe shikoni”. 15 Kështu ata shkuan prapa tyre
deri në Jordan; por ja, tërë rruga ishte plot me rroba dhe me armë që sirët i
kishin hedhur rrugës gjatë ikjes së tyre të nxituar. Pastaj lajmëtarët u kthyen
dhe ia njoftuan gjendjen mbretit. 16Atëherë populli doli jashtë dhe plaçkiti
kampin e Sirëve; një masë maje mielli kushtonte një sikël, dhe dy masa elbi
kushtonin gjithashtu një sikël, sipas fjalës së Zotit. 17Mbreti kishte vënë si
roje të portës kapitenin në krahun e të cilit mbështetej; por populli e shkeli
pranë portës dhe ai vdiq, ashtu si kishte thënë njeriu i Perëndisë, kur i foli
mbretit që kishte zbritur për ta takuar. 18Ndodhi pikërisht ashtu siç i kishte
folurmbretit njeriu i Perëndisë, duke i thënë: “Nesër, në këtë orë, në portën e
Samarisë dymasa elbi do të kushtojnë një sikël dhe një masëmaje mielli do
të kushtojë gjithashtu një sikël”. 19Kapiteni i ishte përgjigjur pastaj njeriut të
Perëndisë,duke i thënë: “Ja, edhe sikur Zoti të hapëdritarenëqiell, a kapër të
ndodhur një gjë e tillë?”. Eliseu i kishte dhënë këtë përgjigje: “Mirë, pra, do ta
shohëshme sytë e tua, por nuk do të hash”. 20 I ndodhi pikërisht kjo: populli
e shkeli me këmbë pranë portës dhe ai vdiq.

8
1 Eliseu i tha gruas, djalin e së cilës e kishte ringjallur: “Çohu dhe shko

jashtë, time gjithë familjen tënde, për të banuar ku tëmundesh, sepse Zoti ka
vendosur të pllakosë zia, që do të zgjasë shtatë vjet në vend”. 2Kështu gruaja
u ngrit dhe veproi sipas fjalës së njeriut të Perëndisë; iku me familjen e saj
dhe banoi në vendin e Filistejve shtatë vjet. 3 Si kaluan shtatë vjet, gruaja u
kthye nga vendi i Filistejve dhe shkoi te mbreti për t’i kërkuar shtëpinë dhe
tokat e veta. 4Mbreti ishte duke folur me Gehazin, shërbëtorin e njeriut të
Perëndisë, dhe i thoshte: “Tregomë, të lutem, tërë veprat e mëdha që ka bërë
Eliseu”. 5Pikërisht, ndërsa ai i tregontembretit se si Eliseu e kishte ringjallur
të vdekurin, ja ku u paraqit gruaja, së cilës ai i kishte ringjallur të birin, për
t’i kërkuarmbretit shtëpinë dhe tokat e veta. Atëherë Gehazi tha: “Ombret, o
imzot, kjo është gruaja dhe ky është biri që Eliseu ka ringjallur”. 6Mbreti e
pyeti gruan dhe ajo i tregoi ngjarjen; atëherëmbreti ngarkoi një funksionar,
të cilit i tha: “Ktheja tërë atë që i përkasin dhe të gjitha të ardhurat e tokave,
nga dita e largimit të saj nga vendi ynë derimë tani”. 7Pastaj Eliseu shkoi në
Damask. Ben-Hadadi, mbret i Sirisë, ishte i sëmurë dhe e njoftuan: “Njeriu i
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Perëndisëkaardhurderi këtu”. 8Atëherëmbreti i thaHazaelit: “Merrmevete
një dhuratë dhe shko të takosh njeriun e Perëndisë, dhe këshillohu nëpërmjet
tij me Zotin, duke thënë: “A do të shërohem nga kjo sëmundje?””. 9 Kështu
Hazaeli shkoi të takohet me Eliseun duke sjellë si dhuratë gjëratmë të mira
të Damaskut: një ngarkesë prej dyzet devesh. Pastaj ai vajti, u paraqit tek
ai dhe i tha: “Biri yt Ben-Hadadi, mbret i Sirisë, më ka dërguar te ti për të
pyetur: “A do të shërohem nga kjo sëmundje?””. 10 Eliseu iu përgjigj: “Shko
t’i thuash: “Do të shërohesh me siguri”. Por Zoti më bën të shoh se ai ka
për të vdekur me siguri”. 11 Pastaj ai e ngurtësoi fytyrën me një shikim të
ngulëtderi sa u skuq; pastaj njeriu i Perëndisëfilloi të qajë. 12AtëherëHazaeli
pyeti: “Pse po qan zoti im?”. Ai u përgjigj: “Sepse e di të keqen që do t’u
bësh bijve të Izraelit: do t’u vësh flakën fortesave të tyre, do të vrasësh me
shpatë të rinjtë e tyre, do t’i bësh copë-copë fëmijëte tyredhedo t’i çashbarkun
grave me barrë”. 13Hazaeli tha: “Por ç’është, vallë shërbëtori yt, një qen, që
të bëj këtë hata?”. Eliseu u përgjigj: “Zoti më bën të shoh që ti do të bëhesh
mbret i Sirisë”. 14Pastaj Hazaeli u largua nga Eliseu dhe u kthye te zoti e tij,
që e pyeti: “Çfarë të tha Eliseu?”. Ai u përgjigj: “Më tha që do të shërohesh
me siguri”. 15 Të nesërmen Hazaeli mori një batanije e zhyti në ujë dhe e
shtriu mbi fytyrën e mbretit që vdiq. Kështu Hazaeli mbretëroi në vend të
tij. 16Vitin e pestë të Joramit, birit të Ashabit, mbret i Izraelit, Jehorami, bir
i Jozafatit, mbret i Judës, filloi të mbretërojëmbi Judën. 17Ai ishte tridhjetë e
dyvjeç kurfilloi tëmbretërojë,dhembretëroi tetë vjet në Jeruzalem. 18Ndoqi
rrugën e mbretërve të Izraelit, ashtu si kishte bërë shtëpia e Ashabit, sepse
gruaja e tij ishte një bijë e Ashabit, dhe bëri atë që është e keqe në sytë e
Zotit. 19Megjithatë Zoti nuk deshi ta shkatërronte Judën, për hir të dashurisë
që kishte për Davidin, shërbëtorin e tij, sepse i kishte premtuar t’u jepte një
llambë për gjithnjë atij dhe bijve të tij. 20 Gjatë ditëve të mbretërimit të tij,
Edomi ngriti krye kundër pushtetit të Judës dhe zgjodhi edhe një mbret.
21Atëherë Jorami shkoi nëTsairmegjithëqerret e tij; pastaj natënungrit dhe
mundiEdomitëtqëekishin rrethuardhekapitenët eqerreve, ndërsanjerëzit
mundën të ikin në çadrat e tyre. 22Kështu Edomi ka qenë i panënshtruar ndaj
pushtetit të Judës deri më ditën e sotme. Në atë kohë edhe Libnahu ngriti
krye. 23 Pjesa tjetër e bëmave të Joramit dhe të gjitha ato që bëri a nuk janë
të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Judës? 24 Kështu Joramin
e zuri gjumi bashkë me etërit e tij dhe u varros bashkë me ta në qytetin e
Davidit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Ashaziahu. 25Në vitin e dymbëdhjetë
të Joramit, birit të Ashabit, mbreti i Izraelit, filloi të mbretërojë Ashaziahu,
bir i Jerohamit, si mbret i Judës. 26Ashaziahu ishte njëzet e dy vjeç kur filloi
të mbretërojë, dhe mbretëroi një vit në Jeruzalem. E ëma quhej Athaliah,
ishte mbesa e Omrit, mbretit të Izraelit. 27 Ai vazhdoi rrugën e shtëpisë
së Ashabit dhe bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, ashtu si shtëpia e
Ashabit, sepse ishte i lidhurmemarrëdhënie krushqieme shtëpinë eAshabit.
28Me Joramin, birin e Ashabit, ai shkoi të luftojë kundërHazaelit, mbretit të
Sirisë, në Ramoth të Galaadit; por Sirët plagosën Joramin; 29 atëherë mbreti
Joram u kthye në Jezreel për të mjekuar plagët që kishte marrë nga Sirët në
Ramah, kur luftonte kundërHazaelit, mbretit të Sirisë. Dhe Ashaziahu, bir i
Jerohamitmbret i Judës, zbriti në Jezreel për të parë Joramin, birin eAshabit,
sepse ky ishte i sëmurë.

9
1 Atëherë profeti Eliseu thirri një nga dishepujt e profetëve dhe i tha:
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“Ngjesh brezin,merrmevete këtë enë të vogëlmevaj dhe shkonëRamoth të
Galaadit. 2Kur të arrish aty, kërko të takosh Jehun, birin e Jozafatit, që është
bir i Nimshit; hyrë në dhomë, merre nga mesi i vëllezërve të tij dhe çoje në
një dhomë të veçantë. 3Do të marrësh pastaj enën e vogël me vaj dhë do ta
derdhëshmbi kokën e tij, duke thënë: Kështu thotë Zoti: “Unë të vajos mbret
të Izraelit”. Pastaj hape portën dhe mbathja pa humbur kohë”. 4 Atëherë i
riu, shërbëtori i profetit, u nis për në Ramoth të Galaadit. 5 Kur arriti aty,
i gjeti kapitenët e ushtarët të ulur bashkë dhe tha: “Kam një kumtesë për
ty, o kapiten”. Jehu e pyeti: “Për cilin prej nesh?”. Ai u përgjigj: “Për ty,
kapiten”. 6Atëherë u ngrit dhe hyri në shtëpi; i riu i derdhi vajin mbi kryet,
duke i thënë: “Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: “Unë të vajos mbret të
popullit të Zotit, të Izraelit. 7 Ti do të godasësh shtëpinë e Ashabit, zotit sate,
kështu do të marr hak për gjakun që kanë derdhur profetët, shërbëtorë të
mi, dhe për gjakun e tërë shërbëtorëve të Zotit, që është derdhur nga dora
e Jezebelit. 8 Tërë shtëpia e Ashabit do të shuhet dhe unë do të shfaros nga
kjo shtëpi tërë meshkujt, skllevër apo të lirë, që janë në Izrael. 9 Kështu do
ta katandis shtëpinë e Ashabit si shtëpinë e Joreboamit, birit të Nebatit, dhe
si atë të Baashas, birit të Ahijahut. 10Qentë do të hanë Jezebelin në fushën e
Jezreelit, dhe nukdo të ketë njeri që ta varrosë””. Pastaj i riu hapi portëndhe
ikume vrap. 11Kur Jehu doli nga shërbëtorët e zotit të tij, një nga këta e pyeti:
“A shkon çdo gjë mirë? Pse ai i marrë erdhi te ty?”. Ai u përgjigj: “Ju e njihni
njeriun dhe fjalët e tij!”. 12Por ata thanë: “S’është e vërtetë! Na e thuaj, pra!”.
Jehu u përgjigj: “Ai më tha kështu e ashtu, duke deklaruar: Kështu thotë Zoti:
“Unë të vajos mbret të Izraelit””. 13Atëherë ata shpejtuan të merrnin secili
manteline tij dhe ta shtrijnëposhtë tij nëpoato shkallëza;pastaj i ranëborisë
dhe thanë: “Jehu është mbret!”. 14Kështu Jehu, bir i Josafatit, që ishte i biri i
Nimshit, kurdisi një komplot kundër Joramit. (Por Jorami, me tërë Izraelin,
ishte dukembrojtur Ramothin e Galaadit kundërHazaelit, mbretit të Sirisë;
15 pastaj mbreti Joram ishte kthyer nga Jezreeli për të shpëtuar plagët që i
kishin shkaktuar Sirët ndërsa luftonte kundër Hazaelit, mbretit të Sirisë).
Jehu tha: “Në rast se mendoni në të njëjtën mënyrë, asnjeri të mos dalë nga
qyteti për tënjoftuar Jezreelin”. 16Pastaj Jehuhipimbinjëqerredheunispër
në Jezreel, sepse aty ndodhej i sëmurë Jorami, dhe Ashaziahu, mbret i Judës,
kishte zbritur për të vizituar Joramin. 17Roja që rrintembi kullën e Jezreelit
vuri re ushtrinë e madhe të Jehut që vinte dhe tha: “Shoh një grumbull të
madh!”. Jorami urdhëroi: “Merr një kalorës dhe çoje t’i takojë për t’i pyetur:
“A sillni paqen?””. 18Atëherë një njeri i hipur mbi kalë u doli përpara dhe u
tha: “Kështu pyet mbreti: “A sillni paqe?””. Jehu u përgjigj: “Ç’të hyn në punë
paqja? Kalo prapa dhe ndiqmë”. Roja njoftoi duke thënë: “Lajmëtari arriti
tek ata, por nuk po kthehet”. 19 Atëherë Jorami dërgoi një kalorës të dytë, i
cili me të arritur tek ata, tha: “Kështu pyet mbreti: “A sillni paqen?”. Jehu u
përgjigj: “Ç’të hyn në punë paqja? Kalo prapa dhe ndiqmë”. 20 Roja njoftoi
duke thënë: “Lajmëtari ka arritur tek ata, por nuk po kthehet. Mënyra e të
ngarit të qerres është ajo e Jehut, birit të Nimshit, sepse e nget si i çmëndur”.
21Atëherë Jorami tha: “Përgatitni qerren!”. Kështu i përgatitën qerren. Pastaj
Jorami, mbret i Izraelit dhe Ashaziahu, mbret i Judës, dolën secili me qerren
e vet për t’i dalë përpara Jehut dhe e gjetën në fushën e Nabothit të Jezreelit.
22Kur Jorami pa Jehun, i tha: “A sjell paqen, Jehu?”. Jehu u përgjigj: “Ç’paqe
mund të ketë deri sa vazhdojnë kurvëritë e nënës sate Jezebel dhe magjitë e
shumta të saj?”. 23Atëherë Jorami e ktheudrejtimin eqerres dhe ikumevrap
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duke i thënë Ashaziahut: “Tradhëti, Ashaziah!”. 24 Por Jehu e ndau harkun
me të gjithë forcën e tij dhe e goditi Joramin midis shpatullave; shigjeta i
shpoi zemrën dhe ai u plandos në qerren e tij. 25 Pastaj Jehu i tha Bidkarit,
ndihmësit të tij: “MerredhehidhenëkampineNabothit të Jezreelit sepsemë
kujtohet, kur ti dhe unë shkonim me kalë bashkë me suitën e Ashabit, atit
të tij, Zoti shqiptoi kundër tij këtë orakulli: 26 “Dje me siguri pashë gjakun
e Nabothit dhe gjakun e bijve të tij”, thotë Zoti, “dhe unë do të të shpërblej
në po këtë fushë”, thotë Zoti! Kape, pra, dhe hidhe në fushë, sipas fjalës së
Zotit”. 27Duke parë këtë,Ashaziahu,mbret i Judës, ikume vrap nëpër rrugën
e shtëpisë me kopsht, por Jehu, iu ndjek prapa dhe tha: “Bjerini, edhe atij
me qerre”. Dhe e gjuajtën në të përpjetën e Gurit, që është afër Ibleamit.
Por ai iku në Megido, ku vdiq. 28 Atëherë shërbëtorët e tij e çuan mbi një
qerre në Jeruzalem dhe e varrosën në varrin e tij bashkë me etërit e tij, në
qytetin e Davidit. 29Ashaziahu kishte filluar tëmbretërontembi Judë, vitin e
dymbëdhjetë të Joramit, birit të Ashabit. 30Kur Jehu arriti në Jezreel, Jezebeli
emori vesh. Atëherë filloi të zbukurojë sytë, rregulloi flokët e doli në dritare
për të parë. 31Ndërsa Jehu po hynte në portë, ajo i tha: “A sjell paqen, Zimri,
vrasës i zotit sate?”. 32 Jehu ngriti sytë nga dritarja dhe tha: “Kush është me
mua? Kush?”. Dy ose tre eunikë dolën në dritare duke shikuar nga ai. 33Ai
tha: “Hidheni poshtë!”. Ata e hodhën poshtë, dhe pak gjak i saj rambimurin
dhembi kuajt; dhe Jehukaloimbi të. 34Pastaj hyri brenda, hëngridhepiu; në
fund tha: “Shkoni të shihni atë grua të mallkuar dhe varroseni, sepse është
bijë mbreti”. 35 Shkuan, pra, ta varrosin, por gjetën prej saj vetëm kafkën,
këmbëtdhepëllëmbëteduarve. 36Ukthyen t’i tregoningjendjen Jehut, që tha:
“Kjo është fjala e Zotit e shqiptuar me anë të shërbëtorit të tij Elia, Tishbitit,
kur tha: “Qentë kanë për të ngrënë mishin e Jezebelit në fushën e Jezreelit;
37 kufoma e Jezebelit do të jetë në fushën e Jezreelit si pleh në sipërfaqen e
tokës; kështu nuk do të mundin të thonë: Këtu prehet Jezebeli””.

10
1Ashabi kishte në Samari shtatëdhjetë bij. Jehu shkroi letra dhe ua dërgoi

në Samari krerëve të qytetit, pleqve dhe tutorëve të bijve të Ashabit; në to
thoshte: 2 “Sa t’ju arrijë kjo letër, me qenë se keni me vete bijtë e zotit suaj
dhe keni qerre dhe kuaj, një qytet të fortifikuar dhe armë, 3 zgjidhni birin
më të mirë dhe më të përshtatshëm të zotit suaj, vendoseni mbi fronin e atit
të tij dhe luftoni për shtëpinë e zotit suaj”. 4 Por ata patën shumë frikë dhe
thanë: “Ja, dy mbretër nuk mundën ta përballojnë; si mund ta përballojmë
ne?”. 5 Prandaj prefekti i pallatit, qeveritari i qytetit, pleqtë dhe tutorët e
bijve të Ashabit dërguan t’i thonë Jehut: “Ne jemi shërbëtorët e tu dhe do të
bëjmë të gjitha ato që do të na urdhërosh; nukdo të zgjedhimasnjëmbret; bëj
atë që të duket më e mirë”. 6Atëherë ai u shkroi një letër të dytë, në të cilën
thoshte: “Në rast se mbani anën time dhe doni t’i bindeni zërit tim, merrni
kokat e atyre njerëzve, të bijve të zotit suaj dhe ejani tek unë në Jezreel,
nesër në këtë orë”. Bijtë e mbretit, gjithsej shtatëdhjetë, rrinin me fisnikët e
qytetit, që i edukonin. 7Me të marrë letrën, ata morën bijtë e mbretit dhe
i therën të shtatëdhjetët; pastaj i vunë në shporta kokat e tyre dhe ia çuan
Jehut në Jezreel. 8 Kështu erdhi një lajmëtar për t’i njoftuar ngjarjen dhe i
tha: “Kanë sjellë kokat e bijve të mbretit”. Jehu u përgjigj: “Vendosini në dy
grumbuj në hyrje të portës deri nesër nëmëngjes”. 9Të nesërmen ai doli dhe,
duke qëndruar në këmbë, i tha tërë popullit: “Ju jeni të drejtë; ja, unë kam
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komplotuar kundër zotërisë sime dhe e kam vrarë; po kush i ka vrarë tërë
këta? 10 Pranoni, pra, që nuk ka rënë për tokë asnjë nga fjalët e Zotit që ky
ka shqiptuar kundër shtëpisë të Ashabit; Zoti në të vërtetë ka kryer atë që
kishte thënë me anë të shërbëtorit të tij Elia”. 11Kështu Jehu bëri që të vdesin
tërë ata që kishin mbetur nga shtëpia e Ashabit në Jezreel, tërë të mëdhenjtë,
miqtë dhe priftërinjtë e tij, pa lënë asnjë prej tyre. 12Pastaj u ngrit dhe shkoi
në Samari. Gjatë rrugës, me të arritur në Beth-Eked, 13 Jehu takoi vëllezërit
e Ashaziahut, mbretit të Judës, dhe tha: “Kush jeni?”. Ata u përgjigjën: “Jemi
vëllezërit e Ashaziahut dhe po zbresimpër të përshëndetur bijtë embretit dhe
bijtë embretëreshës”. 14Atëherë ai urdhëroi: “Kapini të gjallë!”. Kështu i zunë
të gjallë dhe i therën pranë pusit të Beth-Ekedit, gjithsej dyzet e dy veta; nuk
kursyen as edhe një. 15Unis që andej dhe gjeti Jehonadabin, birin e Rekabit,
që iu kishte dalë para; e përshëndeti dhe i tha: “A është zemra jote e drejtë
ashtu siç është imja ndaj teje?”. Jehonadabi u përgjigj: “Éshtë”. 16 “Eja me
muadhedo të shohësh zellin timpërZotin!”. Pastaj emorimevete nëqerren
e tij. 17Me të arritur në Samari, vrau tërë ata që kishin mbetur nga shtëpia
e Ashabit në Samari, deri në shkatërimin e plotë të saj, sipas fjalës që Zoti i
kishte thënë Elias. 18 Pastaj Jehu mblodhi tërë popullin dhe i tha: “Ashabi i
ka shërbyer pak Baalit, por Jehu do t’i shërbejë shumëmë tepër. 19Tani thirri
pranëmeje tërë profetët e Baalit, tërë shërbëtorët dhe priftërinjtë e tij; tëmos
mungojë asnjë prej tyre, sepse duhet t’i bëj një flijim tëmadh Baalit; ai që do
të mungojë, nuk do mbetet i gjallë”. Por Jehu vepronte me mashtrim për të
shkatërruar adhuruesit e Baalit. 20 Pastaj Jehu urdhëroi: “Shpallni një festë
solemne për nder të Baalit!”. Festa u shpall. 21 Pastaj Jehu dërgoi lajmëtarë
nëpër gjithë Izraelin; kështu tërë adhuruesit e Baalit erdhën dhe nukmungoi
asnjë prej tyre; hynë në tempullin e Baalit dhe tempulli u mbush plot nga
një anë në anën tjetër. 22 Jehu i tha rojtarit të rrobave: “Nxirri jashtë rrobat
për të gjithë adhuruesit e Baalit”. Kështu ai i nxori rrobat për ta. 23Atëherë
Jehu, bashkëme Jehonadabin, birin e Rekabit, hyri në tempullin e Baalit dhe
u tha adhuruesve të Baalit: “Kërkoni mirë dhe shikoni që këtu të mos ketë
asnjë shërbëtor të Zotit, por vetëm adhurues të Baalit”. 24Kështu ata hynë për
të ofruar flijime dhe olokauste. Jehu kishte vënë jashtë tempullit tetëdhjetë
burra, të cilëve u kishte thënë: “Në rast se dikush lë të ikë një njeri të vetëm
nganjerëzitqë kam lënënë duart tuaja, do ta paguajëme jetën e tij jetën e atij
që ka ikur”. 25Kështu, sa mbaroi oferta e olokaustit, Jehu u dha këtë urdhër
rojeve dhe kapitenëve: “Hyni, vritni dhe mos lini që asnjë t’ju ikë!”. Prandaj
ata i kaluannëmajë të shpatës,pastaj rojet dhekapitenët i hodhën jashtëdhe
depërtuan në pjesën e brendshme të tempullit të Baalit; 26 pastaj çuan jashtë
shtyllat e shenjta të tempullit të Baalit dhe i dogjën. 27 Pastaj shkatërruan
statujën e Baalit dhe shembën tempullin e tij, duke e katansdisur nënjë vend
ku grumbullohen plehrat e kështumbetet edhe sot e kësaj dite. 28Kështu Jehu
bëri që të zhduket Baali nga Izraeli; 29megjithatë ai nuk u tërhoq ngamëkatet
e Jeroboamit, birit të Nebatit, me të cilët e kishte bërë të kryente mëkate
Izraelin, domethënëngaviçat eartëqë ishinnëBethel dhenëDan. 30Prandaj
Zoti i tha Jehut: “Me qenë se ke vepruarmirë, duke bërë atë që është e drejtë
në sytë emi, dhe i ke bërë shtëpisë së Ashabit të gjitha atë që kisha në zemër,
bijtë e tu do të ulenmbi fronin e Izraelit deri në brezin e katërt”. 31Por Jehu
nuk u kujdesua të ndiqte me gjithë zemër ligjin e Zotit, Perëndisë së Izraelit;
në fakt ai nuk u largua nga mëkatet e Jeroboamit, me të cilat e kishte bërë
Izraelin tëmëkatonte. 32NëatëkohëZotifilloi t’i presëdisapjesë të Izraelit; në
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fakt Hazaeli i mundi Izraelitët gjatë gjithë kufirit të tyre: 33nga Jordani drejt
lindjes, pushtoi tërëvendineGalaadit, Gaditët,RubenitëtdheManasitët;nga
Aroeri, që është afër përroit të Amonit, deri në Galaad dhe Bashan. 34 Pjesa
tjetër e bëmave të Jehut, tërë ato që bëri dhe të gjitha trimëritë e tij a nuk janë
të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit? 35 Pastaj Jehun
e zuri gjumi bashkë me etërit e tij dhe e varrosën në Samari. Në vend të tij
mbretëroi i biri Jehoahazi. 36 Jehumbretëroimbi Izraelin në Samari njëzet e
tetë vjet.

11
1 Kur Athaliah, e ëma e Ashaziahut, pa që i biri kishte vdekur, u ngrit

dhe zhduku tërë pasardhësit mbretërorë. 2 Por Jehosheba, bija e mbretit
Joram dhe e motra e Ashaziahut, mori Joasin, birin e Ashaziahut, e nxorri
fshehurazi nga mesi i bijve të mbretit që ishin vrarë dhe e vuri me tajën në
dhomëne shtretërve; kështu ia fshehënAthaliahutdhenukuvra. 3Mbeti, pra,
i fshehur gjashtë vjet në shtëpinë e Zotit me të, ndërsa Athaliah mbretëronte
mbi vendin. 4 Vitin e shtatë Jehojada dërgoi të thërrasë komandantët e
qindsheve të rojeve personale dhe të rojeve dhe i solli pranë vetes në
shtëpinë e Zotit; ai lidhi një besëlidhje me ta, i vuri të betohen në shtëpinë e
Zotitdheu tregoibirinembretit. 5Pastaj iurdhëroi,duke thënë: “Kjoështëajo
që judo tëbëni: njëe tretaeatyreprej jushqëhyjnënëshërbimditëne shtunë,
ka për të ruajtur shtëpinë embretit; 6një e treta portën e Surit dhe një e treta
portën prapa rojeve. Ju do të ruani shtëpinë, duke ndaluar hyrjen në të. 7Dy
pjesët e tjera prej jush, domethënë tërë ata që e lënë shërbimin ditën e shtunë,
kanë për të ruajtur shtëpinë e Zotit rreth mbretit. 8 Ju do të viheni rreth
mbretit, secili me armët e tij në dorë; dhe kushdo që do të kërkojë të futet
në radhët tuaja, do të vritet. Ju do të jenimembretin qoftë kur del, qoftë kur
hyn”. 9 Kështu komandantët e qindsheve vepruan pikërisht ashtu si kishte
urdhëruar prifti Jehojada. Secili mori njerëzit e tij, ata që hynin në shërbim
ditën e shtunë dhe ata që linin shërbimin ditën e shtunë, dhe shkuan te prifti
Jehojada. 10 Prifti u dha komandantëve të qindshëve shtizat dhe mburojat
që i kishte pasur mbreti David dhe që ishin në shtëpinë e Zotit. 11 Rojet,
secili me armën e tij në dorë, u vendosën në krahun jugor të tempullit deri
në krahun e tij verior, pranë altarit dhe tempullit, rreth mbretit. 12 Pastaj
Jehojada e çoi jashtë birin e mbretit, i vuri mbi kokë diademën dhe i dorëzoi
ligjin. E shpallën mbret dhe e vajosën; pastaj duartrokitën dhe thirrën:
“Rroftë mbreti!”. 13 Kur Athaliahu dëgjoi zhurmën e rojeve dhe të popullit,
shkoi në drejtim të popullit në shtëpinë e Zotit. 14Vështroi dhe e pa mbretin
në këmbë mbi podiumin, sipas zakonit; kapitenët dhe borizanët ishin afër
mbretit, ndërsa tërë populli i vendit ishte në festë dhe u binte borive. Atëherë
Athaliahu grisi rrobat e saj dhe bërtiti: “Tradhëti, tradhëti!”. 15 Por prifti
Jehojada urdhëroi komandantët e qindshëve, që komandonin ushtrinë, dhe
u tha atyre: “Nxirreni jashtë nga rreshtat dhe kushdo që i shkon pas të
vritet me shpatë!”. Në fakt prifti kishte thënë: “Mos lejoni që ajo të vritet në
shtëpinëeZotit”. 16Kështuekapëndhe, sapoarriti në shtëpinëembretitnëpër
rrugën e portës së kuajve, aty e vranë. 17 Pastaj Jehojada bëri një besëlidhje
midis Zotit, mbretit dhe popullit, me qëllim që Izraeli të ishte populli i Zotit;
lidhi gjithashtu një besëlidhje midis mbretit dhe popullit. 18 Atëherë tërë
populli i vendit shkoi në tempullin e Baalit dhe e shkatërroi; i bëri copë-
copë tërë altarët dhe shëmbëlltyrat e tij, vrau para altarëve Matanin, priftin
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e Baalit. Pastaj prifti Jehojada vendosi roje rreth shtëpisë së Zotit. 19 Pastaj
mori komandantët e qindsheve të rojeve personale të mbretit dhe të rojeve
dhe tërë popullin e vendit; këta bënë që mbreti të zbresë nga shtëpia e Zotit
dhe, duke ndjekur rrugën e portës së rojeve e çuan në shtëpinë e mbretit, ku
ai u ul në fronin e mbretërve. 20Kështu populli i vendit bëri festë dhe qyteti
mbeti i qetë, sepse kishin vrarëme shpatë Athaliahun në shtëpinë embretit.
21 Joasi ishte shtatë vjeç kur filloi të mbretërojë.

12
1 Në vitin e shtatë të Jehut, Joasi filloi të mbetërojë dhe mbretëroi dyzet

vjet në Jeruzalem. Nëna e tij quhej Tsibiah, ishte nga Beer-Sheba. 2 Joasi
bëri atë që ishte e drejtë në sytë e Zotit për tërë kohën që udhëhiqej nga prifti
Jehojada. 3Megjithatë vendet e larta nuk u ndryshuan; populli vazhdonte të
bënte flijime dhe të digjte temjan në vendet e larta. 4 Joasi u tha priftërinjve:
“Tërë paratë e gjërave të shenjtëruara që çohen në shtëpinë e Zotit, paratë e
vëna mënjanë, paratë e caktuara për shpengimin e vetes dhe tërë paratë që
secili e ndjen në zemër t’ia çojë shtëpisë së Zotit, 5 t’i marrin priftërinjtë, secili
nga i njohuri i tij, dhe të ndreqin dëmtimet që ka pasur tempulli kudo që
të ndodhen”. 6 Por në vitin e njëzetetretë të mbretit Joas priftërinjtë nuk
kishin ndrequr akoma dëmtimet e tempullit. 7 Atëherë mbreti Joas thirri
priftin Jehojada dhe priftërinjtë e tjerë dhe u tha: “Pse nuk i keni ndrequr
dëmtimet e tempullit? Prandaj mos merrni më para nga të njohurit tuaj,
por u jepni për të ndrequr dëmtimet e tempullit”. 8 Priftërinjtë pranuan të
mosmerrninmë para nga populli, as edhe të ndreqnin dëmtimet e tempullit.
9Pastaj prifti Jehojada mori një arkë, hapi një vrimë në kapakun e saj dhe e
vendosi përbri altarit, në krahun e djathtë të atij që hyn në shtëpinë e Zotit;
priftërinjtë që ruanin hyrjen vendosën aty tërë paratë e sjella në shtëpinë e
Zotit. 10Kurata shihninqënëarkëkishte shumëpara, atëherëvinin sekretari
i mbretit dhe kryeprifti që i vinin paratë në qese dhe numëronin paratë e
gjetura në shtëpinë e Zotit. 11 Pastaj paratë që ishin peshuar i dorëzonin në
duart e atyre që kryenin punë, të cilëve u ishte besuar mbikqyrja e shtëpisë
së Zotit; dhe këta ua kalonin marangozëve dhe ndërtuesve që punonin në
shtëpinë e Zotit, 12muratorëve dhe gdhëndësve, për të blerë dru dhe gurë të
latuar, të nevojshëm për të ndrequr dëmtimet e shtëpisë së Zotit dhe për të
mbuluar të gjitha shpenzimet e bëra për ndreqjen e tempullit. 13 Por me
paratë e sjella në shtëpinë e Zotit nukubënë, për shtëpinë e Zotit, as kupaprej
argjendi, as pastrues, as enë, as bori, asnjë send ari ose asnjë send argjendi;
14paratë u jepeshin vetëm atyre që kryeninpunimet, të cilët i përdorninpër të
restauruar shtëpinë e Zotit. 15 Përveç kësaj nuk u kërkohej asnjë llogari atyre
që u ishin dorëzuar paratë, të cilat duhet t’u jepeshin zbatuesve të punimeve,
sepse këta punonin me përpikmëri. 16 Paratë e flijimeve të shlyerjes dhe
ato të flijimeve për mëkatet nuk çoheshin në shtëpinë e Zotit; ato ishin për
priftërinjtë. 17Në atë kohë Hazaeli, mbret i Sirisë, doli për të luftuar kundër
Gathit dhe e pushtoi; pastaj Hazaeli u përgatit të sulmonte Jeruzalemin.
18Atëherë Joasi,mbret i Judës,mori tërë sendet e shenjtaqëetërite tij Jozafati,
Jehorami dhe Ashaziahu, mbretër të Judës kishin shenjtëruar, ato që kishte
shenjtëruar ai vetë dhe tërë arin që gjendej në thesarët e shtëpisë së Zotit dhe
në shtëpinë e mbretit, dhe i dërgoi të gjitha Hazaelit, mbretit të Sirisë, që u
tërhoqnë Jeruzalem. 19Pjesa tjetër ebëmave të Joasit dhe tërëatoqëbërianuk
janë të shkruara në librin e Kronikave tëmbretërve të Judës? 20Shërbëtorët e
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Joasit ngritën krye, kurdisën një komplot dhe e vranë në shtëpinë eMilos, në
tatëpjetënnëdrejtim tëSilas. 21 Jozakari, bir i Shimeathit, dhe Jehozabadi, bir
i Shomerit, shërbëtorë të tij, e goditën dhe ai vdiq. E varrosën pastaj bashkë
me etërit e tij në qytetin e Davidit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Amatsiahu.

13
1 Në vitin e njëzretetretë të Joasit, birit të Ashaziahut, mbret i Judës,

Jehohazi, bir i Jehut, filloi tëmbretërojëmbi Izrael në Samari, dhembretëroi
shtatëmbëdhjetë vjet. 2 Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit dhe vijoi
mëkatet e Jeroboamit, birit të Nebatit, me të cilët e kishte bërë Izraelin të
kryente mëkate, dhe nuk u largua nga kjo rrugë. 3 Atëherë zemërimi i Zotit
shpërtheu kundër Izraelit dhe i dorëzoi në duart e Hazaelit, mbretit të Sirisë,
dhenëduart eBen-Hadadit, birit tëHazaelit, për tërëatëkohë. 4Por Jehohazi
iu lut Zotit dhe Zoti e kënaqi, sepse pa shtypjen e Izraelit dhe se si mbreti i
Sirisë i shtypte. 5 Prandaj Zoti i dha një çlirues Izraelit, dhe kështu banorët
e tij mundën t’i shpëtojnë pushtetit të Sirëve; kështu bijtë e Izraelit mundën
të banojnë në çadrat e tyre si në të kaluarën. 6 Megjithatë nuk u larguan
nga mëkatet e shtëpisë së Jeroboamit me të cilat e kishin bërë të kryente
mëkate Izraelin, por vazhduan në këtë rrugë; bile edhe Asherahu mbeti më
këmbë në Samari. 7Nga të gjitha trupat e Jehoahazit Zoti la vetëm pesëdhjetë
kalorës, dhjetë qerre dhe dhjetëmijë këmbësorë, sepsembreti i Sirisë i kishte
shkatëruar dhe katandisur në pluhur për t’u shkelur. 8Pjesa tjetër e bëmave të
Jehoahazit, tërë atë që bëri dhe tërë trimëritë e tij a nuk janë të shkruara në
librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit. 9Kështu Jehoahazin e zuri gjumi
me etërit e tij dhe u varros në Samari. Në vend të tij mbretëroi i biri, Joasi.
10Në vitin e tridhjetë e shtatë të Joasit, mbretit të Judës, bir i Jehoahazit, filloi
të mbretërojë mbi Izraelin në Samari, dhe mbretëroi gjashtëmbëdhjetë vjet.
11 Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit dhe nuk u largua nga mëkatet
e Jeroboamit, birit të Nebatit, me të cilat e kishte bërë të kryente mëkate
Izraelin, por vazhdoi në këtë rrugë. 12Pjesa tjetër e bëmave të Joasit, tërë atë
që bëri dhe trimëriame të cilën luftoi kundër Amatsiahut, mbretit të Judës, a
nuk janë të shkruara në librin e Kronikave tëmbretërve të Izraelit? 13Kështu
Joasin e zuri gjumi me etërit e tij dhe Jeroboami u ul mbi fronin e tij. Pastaj
Joasi u varros në Samari me mbretërit e Izraelit. 14 Eliseu u sëmur nga ajo
sëmundje prej së cilës duhet të vdiste; prandaj Joasi, mbret i Izraelit, erdhi ta
shohë dhe qau mbi të, duke thënë: “O ati im, o ati im, qerrja e Izraelit dhe
kalorësia e tij!”. 15 Atëherë Eliseu i tha: “Merr një hark dhe disa shigjeta”,
ai mori një hark dhe disa shigjeta. 16 Eliseu i tha pastaj mbretit të Izraelit:
“Rroke harkun”; ai e rroku dhe Eliseu vuri duart e tij mbi duart e mbretit.
17 Pastaj tha: “Hape dritaren nga lindja!”. Ai e hapi. Atëherë Eliseu tha:
“Gjuaj!”. Ai gjuajti. Pas kësaj Eliseu i tha: “Shigjeta e fitores së Zotit dhe
shigjeta e fitores kundër Sirëve, sepse ti do t’i mundësh Sirët në Afek deri sa
t’i shfarosësh”. 18 Pastaj tha: “Merri shigjetat!”, dhe ai i mori. Eliseu i tha
pastajmbretit të Izraelit: “Rrihe tokën”; ai e rrahu tri herë dhe pastaj u ndal.
19 Por njeriu i Perëndisë u zemërua me të dhe i tha “Duhet ta kishe rrahur
pesë ose gjashtë herë; atëherë do t’i kishe mundur Sirët deri sa t’i zhdukje
fare; tani përkundrazi do t’i mundësh Sirët vetëm tri herë”. 20 Pastaj Eliseu
vdiq dhe e varrosën. Në fillim të vitit vijues disa bandaMoabitësh pushtuan
vendin. 21 Por ndodhi që, ndërsa disa varrosnin një njeri, panë një bandë
plaçkitësish; kështu e hodhën njeriun në varrin e Eliseut. Sa arriti ai të prekë
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kockat e Eliseut, u ringjall dhe u ngrit më këmbë. 22Hazaeli, mbret i Sirisë,
e shtypi Izraelin gjatë tërë jetës së Jehoahazit; 23 por Zoti i fali ata, i erdhi
keq dhe u kthye me ta për shkak të besëlidhjes që kishte me Abrahamin,
me Isakun dhe me Jakobin; dhe këtë radhë nuk deshi t’i shkatërrojë apo t’i
largojë nga prania e tij. 24Pastaj vdiq Hazaeli, mbret i Sirisë, dhe në vend të
tij mbretëroi i biri, Ben-Hadadi. 25Atëherë Joasi, bir i Jehoahazit rimori nga
duart e Ben-Hadadit, birit të Hazaelit, qytetet që ai kishte marrë me luftë
kundër Jehoahazit, atit të tij. Tri herë të mira Joasi e mundi dhe ripushtoi
kështu qytetet e Izraelit.

14
1 Vitin e dytë të Joasit, birit të Jehoahazit, mbret i Izraelit, filloi të

mbretërojë Amatsiahu, bir i Joasit, mbret i Judës. 2 Kur filloi të mbretërojë
ishte njëzet e pesë vjeç, dhembretëroi njëzet e nëntë vjet në Jeruzalem. E ëma
quhej Jehoadan, ishte nga Jeruzalemi. 3Ai bëri atë që është e drejtë në sytë
e Zotit, por jo si Davidi, ati i tij; bëri gjithçka ashtu siç kishte vepruar Joasi,
ati i tij. 4Megjithatë vendet e larta nuk u hoqën; populli vazhdonte të bënte
flijimedhe tëdigjte temjannëvendet e larta. 5Safilloi tëushtrojënjëkontroll
të rreptë mbi mbretërinë, ai i vrau shërbëtorët e tij që kishin vrarë të atin,
mbretin; 6por nuk vrau bijtë e vrasësve, sipas asaj që është shkruar në librin
e ligjit të Moisiut, në të cilin Zoti ka urdhëruar duke thënë: “Etërit nuk do të
dënohenme vdekje për bijtë e tyre, as bijtë nuk do të vriten për etërit e tyre;
secili do të dënohetmevdekje përmëkatin e vet”. 7Ai vraudhjetëmijë Idumej
në luginën e Kripës; dheme luftë pushtoi Selën dhe i vuri emrin Joktheel, që
ka mbetur deri më sot. 8Atëherë Amatsiahu i dërgoi lajmëtarë Joasit, birit të
Jehoahazit, birit të Jehut,mbret i Izraelit, për t’i thënë: “Eja, tëndesheminjeri
me tjetrin në betejë”. 9 Joasi, mbret i Izraelit, dërgoi t’i thonë Amatsiahut,
mbretit të Judës: “Gjembi i Libanit i dërgoi fjalë kedrit të Libanit: “Jepi tët
bijë për grua birit tim”. Por andej kaloi një kafshë e egër e Libanit dhe e
shkeli gjembin. 10 Ti ke mundur Edomin dhe zemra jote të ka bërë krenar.
Lavdërou megjithatë, por rri në shtëpinë tënde. Pse dëshiron një fatkeqësi,
dukemarrë më qafë veten dhe Judën bashkëme ty?”. 11Por Amatsiahu nuk
e dëgjoi. Kështu Joasi mbret i Izraelit, doli; prandaj ai dhe Amatsiahu, mbret
i Judës, u ndeshën njeri me tjetrin në Beth-Shemesh, që ishte pronë e Judës.
12 Juda umundnga Izraeli, dhe secili prej tyre iku në çadrën e vet. 13NëBeth-
Shemesh Joasi, mbret i Izraelit, kapi Amatsiahun, mbretin e Judës, birin e
Joasit, që ishte bir i Ashaziahut. Pastaj shkoi në Jeruzalem ku bëri një të çarë
prej katërqind kubitësh në muret e Jeruzalemit, nga porta e Efraimit deri te
porta eQoshes. 14Gjithashtumori tërë arin dhe argjendin dhe tërë sendet që
ndodheshin në shtëpinë e Zotit dhe në thesaret e shtëpisë së mbretit, bashkë
me njerëzit peng, dhe u kthye në Samari. 15 Pjesa tjetër e bëmave të Joasit,
trimëria e tij dhe si luftoi kundër Amatsiahut mbretit të Judës, a nuk janë
të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit? 16 Kështu Joasin
e zuri gjumi bashkë me etërit e tij dhe u varros në Samari me mbretërit e
Izraelit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Jeroboami. 17Amatsiahu, bir i Joasit
dhe mbret i Judës, jetoi edhe pesëmbëdhjetë vjet mbas vdekjes së Joasit, birit
të Jehoahazit dhe mbret i Izraelit. 18 Pjesa tjetër e bëmave të Amatsiahut a
nuk është e shkruar në librin e Kronikave të mbretërve të Judës? 19Kundër
tij u kurdis një komplot në Jeruzalem dhe ai iku në Lakish; por e ndoqën
deri në Lakish, ku e vranë. 20 Pastaj e mbartën me kuaj dhe e varrosën në
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Jeruzalem bashkë me etërit e tij në qytetin e Davidit. 21Atëherë tërë populli
i Judës mori Azariahun, që ishte gjashtëmbëdhjetë vjeç, dhe e bëri mbret në
vend të atit të tij Amatsiah. 22Mbasi mbretin e zuri gjumi bashkë me etërit
e tij, ai rindërtoi Elathin dhe ripushtoi Judën. 23Në vitin e pesëmbëdhjetë të
Amatsiahut, birit të Joasit dhe mbret i Judës, filloi të mbretërojë në Samari
Jeroboami, bir i Joasit, mbret i Izraelit, dhe e mbajti fronin dyzet e një vjet.
24 Ai bëri atë që është e keqe për sytë e Zotit; nuk u largua nga asnjë prej
mëkateve të Jeroboamit, birit të Nebatit, që kishte bërë të kryente mëkate
Izraelin. 25 Ai rivendosi kufijtë e Izraelit nga hyrja e Hamathit në detin e
Arahahut, sipas fjalës të Zotit, Perëndisë të Izraelit, të shqiptuar nga profeti
Jona, birit të Amitait, që ishte nga Gath-Heferi. 26Në fakt Zoti kishte parë që
dëshpërimi i Izraelit ishte shumë i thellë; nuk kishte më as skllevër as të lirë,
dhe nuk kishte as edhe një që t’i vinte në ndihmë Izraelit. 27 Zoti nuk kishte
thënë akoma të zhdukej emri i Izraelin poshtë qiellit; prandaj e shpëtoi me
anë të Jeroboamit, birit të Joasit. 28 Pjesa tjetër e bëmave të Jeroboamit, tërë
atë që kreu, trimëria e tij në luftë dhe si i ripushtoi Izraelit Damaskun dhe
Hamathin që kishin qenë pronë e Judës, a nuk janë të shkruara në librin e
Kronikave të mbretërve të Izraelit? 29 Kështu Jeroboamin e zuri gjumi me
etërit e tij, mbretërit e Izraelit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Zakaria.

15
1 Në vitin e njëzeteshtatë të Jeroboamit, mbretit të Izraelit, filloi të

mbretërojë Azariahu, bir i Amatsiahut dhe mbret i Judës. 2 Ishte
gjashtëmbëdhjetë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi pesëdhjetë e dy
vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jekoliah dhe ishte nga Jeruzalemi. 3 Ai
bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte vepruar i
ati, Amatsiahu. 4Megjithatë vendet e larta nuk u hoqën nga vendi, populli
vazhdonte të bënte flijime dhe të digjte temjan në vendet e larta. 5 Pastaj
Zoti goditi mbretin, që u bë lebroz deri në ditën e vdekjes së tij dhe banoi
në një shtëpi të izoluar; Jothami, bir i mbretit ishte mbikqyrësi i pallatit
mbretëror dhe i siguronte drejtësinë popullit të vendit. 6Pjesa tjetër e bëmave
të Azariahut dhe tërë ato që bëri anuk janë të shkruaranë librin eKronikave
të mbretërve të Judës? 7 Kështu Azariahun e zuri gjumi me etërit e tij dhe e
varrosën bashkëme etërit e tij në qytetin e Davidit. Në vend të tij mbretëroi i
biri, Jotham. 8 Vitin e tridhjetetetë të Azariahut, mbretit të Judës, Zakaria,
bir i Jeroboamit, filloi të mbretërojë mbi Izraelin në Samari, dhe e mbajti
fronin gjashtë muaj. 9 Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, ashtu si
kishinbërë etërit e tij; nuku larguangamëkatet e Jeroboamit, birit tëNebatit,
që e kishte çuar në mëkat Izraelin. 10 Pastaj Shalumi, bir i Jabeshit, kurdisi
një komplot kundër tij; e goditi dhe e vrau përpara popullit, dhe mbretëroi
në vend të tij. 11 Pjesa tjetër e bëmave të Zakarisë a nuk është shkruar në
librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit? 12 Kjo ishte fjala e Zotit që i
kishte thënë Jehut: “Bijtë e tu do të ulen në fronin e Izraelit deri në brezin
e katërt”. Dhe kështu ndodhi. 13 Shalumi, bir i Jabeshit, filloi të mbretërojë
vitin e tridhjetenëntë të Uziahut, mbretit të Judës, dhe mbretëroi plot një
muaj në Samari. 14 Pastaj Menahemi, bir i Gadit, doli nga Titrtsahu dhe
hyri në Samari; në Samaria goditi Shalumin, birin e Jabeshit, e vrau dhe
mbretëroi në vend të tij. 15 Pjesa tjetër e bëmave të Shalumit dhe komploti
që ai kurdisi a nuk janë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të
Izraelit? 16PastajMenahemi, dukeunisurngaTirtsahu, goditi Tifsahun, tërë
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ata që gjendeshin aty dhe territorin e tij, sepse nuk i kishin hapur portat;
kështu i goditi dhe u çau barkun grave me barrë. 17 Vitin e tridhjetenëntë
të mbretërisë së Azariahut, mbretit të Judës, Menahemi, bir i Gadit, filloi të
mbretërojëmbi Izraelin, dhe embajti fronin dhjetë vjet në Samari. 18Ai bëri
atë që është e keqe për sytë e Zotit; nuk u largua nga mëkatet e Jeroboamit,
birit të Nebatit, që e kishte bërë Izraelin të kryente mëkate. 19 Puli, mbret
i Sirisë, erdhi kundër vendit. Atëherë Menahemi i dha Pulit një mijë talenta
argjendimeqëllimqë tandihmontepër tabërëmë tëqëndrueshmembretërinë
nëduart e tij. 20Menahemibëriqëkëto tëholla tëpaguheshinnga Izraeli, nga
të gjithë njerëzit e pasur, në masën pesëdhjetë sikla argjendi për frymë, për
t’ia dhënë mbretit të Asirisë. Kështumbreti i Asirisë u kthye dhe nuk qëndroi
në vend. 21 Pjesa tjetër e bëmave të Menahemit dhe tërë ato që bëri a nuk
janë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Izraelit? 22 Kështu
Menahemin e zuri gjumi me etërit e tij. Në vend të tij mbretëroi i biri,
Pekahiahu. 23Nëvitënepesëdhjetë tëAzariahut,mbretit të Judës,Pekahiahu,
bir i Menahemit, filloi të mbretërojë mbi Izraelin në Samari; dhe mbretëroi
dy vjet. 24Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit; nuk u largua ngamëkatet
e Jeroboamit, birit të Nebatit, që e kishin bërë Izraelin të kryente mëkate.
25Pastaj Pekahu, bir iRemaliahut, kapitenit të tij, kurdisinjëkomplotkundër
tij dhe e goditi në Samari, në kullën e pallatit mbretëror, bashkëme Argobin
dhe Ariehun, duke pasur me vete pesëdhjetë burra të Galaadit. Ai vrau dhe
mbretëroi në vend të tij. 26 Pjesa tjetër e bëmave të Pekahiahut dhe tërë
ato që bëri a nuk janë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të
Izraelit? 27Vitin e pesëdhjetedytë të Azariahut, mbretit të Judës, Pekahu, bir i
Remaliahut, filloi tëmbretërojëmbi Izraelin në Samari, dhembretëroinjëzet
vjet. 28Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit; nuk u largua nga mëkatet e
Jeroboamit, birit të Nebatit, që e kishte bërë Izraelin të kryentemëkate. 29Në
kohën ePekahiahut,mbretit të Izraelit erdhi Tiglath-Pileseri,mbret i Asirisë,
dhe pushtoi Ijonin, Abel-Keth-Maakahun, Janoahun, Kedeshin, Hatsorin,
Galaadin, Galilenë dhe tërë vendin e Neftalit; dhe i internoi tërë banorët
e tyre në Asiri. 30 Pastaj Hosea, bir i Elahut, kurdisi një komplot kundër
Pekahut, birit të Remaliahut, e goditi dhe e vrau; kështumbretëroi në vendin
e tij, vitin e njëzetë të mbretërimit të Jothamit, birit të Uziahut. 31Pjesa tjetër
e bëmave të Pekahut dhe tërë ato që bëri a nuk janë të shkruara në librin e
Kronikave të mbretërve të Izraelit? 32Vitin e dytë të mbretërisë së Pekahut,
birit tëRemaliahut,mbret i Izraelit, filloi tëmbretërojë Jothami, bir iUziahut,
mbret i Judës. 33Kur filloi të mbretërojë ishte njëzet e pesë vjeç, dhe mbajti
fronin gjashtëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jerusha; ishte bijë e
Tsadokut. 34Aibëriatëqëështëedrejtënë sytëeZotit; ashtu si kishtevepruar
Uziahu, i ati. 35Megjithatë vendet e larta nuk u hoqën nga vendi; populli
vazhdonte të bënte flijime dhe të digjte temjan në vendet e larta. Ai ndërtoi
portën e sipërme të shtëpisë të Zotit. 36 Pjesa tjetër e bëmave të Jothmit dhe
tërë ato që bëri a nuk janë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të
Judës? 37Në atë kohë Zoti dërgoi kundër Judës, Retsinin, mbretin e Sirisë dhe
Pekahun, birin e Remaliahut. 38Kështu Jothamin e zuri gjumi me etërit e tij
dhe u varros me ta në qytetin e Davidit, atit të tij. Në vend të tij mbretëroi i
biri, Ashazi.

16
1 Në vitin e shtatëmbëdhjetë të Pekahiahut, birit të Remaliahut, filloi të
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mbretërojë Ashazi, biri i Jothamit, mbret i Judës. 2 Kur filloi të mbretërojë,
Ashazi ishte njëzet vjeç dhe qëndroi në fron gjashtëmbëdhjetë vjet në Jeruza-
lem. Ai nuk bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit, Perëndisë të tij, ashtu
si kishte bërë Davidi, ati i tij; 3 por ndoqi rrugën e mbretërve të Izraelit dhe
bëri madje të kalojë nëpër zjarr edhe të birin, sipas riteve të neveritshme
të kombeve që Zoti kishte dëbuar para bijve të Izraelit; 4 përveç kësaj bënte
flijime dhe digjte temjan në vendet e larta, në kodrat dhe poshtë drurëve që
gjelbëronin. 5 Atëherë Retsini, mbret i Sirisë, dhe Pekahu, bir i Remaliahut,
dolën për të luftuar kundër Jeruzalemit; rrethuan aty Ashazin, por nuk
arritën ta mundin. 6 Në atë kohë Retsini, mbret i Sirisë, ripushtoi Elathin
dhe përzuri Judenjtë nga Elathi; kështu Sirët hynë në Elath dhe kanë mbetur
atje deri ditën e sotme. 7Ashazi i dërgoi lajmëtarë Tiglath-Pileserit, mbretit
të Asirëve, për t’i thënë: “Unë jam shërbëtori dhe biri yt; dil dhe më çliro nga
duart e mbretit të Sirisë dhe të mbretit të Izraelit, që janë ngritur kundër
meje”. 8 Ashazi mori pastaj argjendin dhe arin që ndodhej në shtëpinë e
Zotit dhe në thesaret e pallatit mbretëror dhe ia dërgoi si dhuratë mbretit të
Asirisë. 9Atëherëmbreti i Asirisë e dëgjoi; pastaj mbreti i Asirisë doli kundër
Damaskut, e pushtoi dhe internoi banorët e tij në Kir, dhe vrau Retsinin.
10 Atëherë mbreti Ashaz shkoi në Damask për të takuar Tiglath-Peleserin,
mbretin e Asirisë; pasi pa altarin që ishte në Damask, mbreti Ashaz i dërgoi
priftit Uria vizatimin dhemodelin e altarit, me gjitha hollësitë për ndërtimin
e tij. 11 Kështu prifti Uria ndërtoi një altar, sipas porosive që mbreti Ashaz
i kishte dërguar nga Damasku; prifti Uria e ndërtoi para se mbreti Ashaz
të kthehej nga Damasku. 12 Kur u kthye nga Damasku, mbreti pa altarin;
pastaj mbreti iu afrua altarit dhe ofroi flijime mbi të. 13 Pastaj dogji mbi
të olokaustin e tij dhe ofertën e tij ushqimore, derdhi libacionin e tij dhe
spërkatimbi altarin gjakun e flijimeve të tij të falenderimit. 14 Sa për altarin
prej bronzi që ishte përballë Zotit, e hoqi nga vendi i tij përballë tempullit
midis altarit dhe shtëpisë të Zotit dhe e vendosi në veri të altarit. 15 Pastaj
mbreti Ashaz urdhëroi priftin Uria dhe i tha: “Bëj që të tymoset mbi altar
olokausti i madh i mëngjesit dhe blatimi ushqimor i mbrëmjes, olokausti i
mbretit dhe blatimi i tij ushqimor, olokaustet e tërë popullit të vendit dhe
libacionet e tij; dhe do të spërkatë mbi to tërë gjakun e olokausteve dhe
tërë gjakun e flijimeve; sa për altarin prej bronzi, do të merrem unë me të.
16Kështuprifti Uria bëri tërë ato qëmbreti Ashaz i kishte urdhëruar. 17Mbreti
Ashaz hoqi gjithashtu panelet nga qerret dhe enët e vogla, hoqi detin nga
demat prej bronzi që e mbanin dhe e vendosi mbi një dysheme prej gurësh.
18 Për shkak të mbretit të Asirisë, ai hoqi portikun e së shtunës, që kishin
ndërtuarnë tempull, edhenga shtëpia eZotit hoqi gjithashtuhyrjene jashtme
të mbretit. 19 Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Ashazi a nuk është vallë e
shkruar në librin e Kronikave tëmbretërve të Judës? 20KështuAshazin e zuri
gjumi me etërit e tij dhe u varros me ta në qytetin e Davidit. Në vend të tij
mbretëroi i biri, Ezekia.

17
1Në vitin e dymbëdhjetë të Ashazit, mbretit të Judës, Hosea, bir i Elahut,

filloi të mbretërojë mbi Izraelin dhe e mbajti fronin nëntë vjet. 2Ai bëri atë
që është e keqe në sytë e Zotit, por jo si mbretërit e Izraelit që qenë para tij.
3 Shalmaneseri, mbret i Asirisë, doli kundër tij; Hosea u bë kështu shërbëtor
i tij dhe i paguante një haraç. 4 Por mbreti i Asirisë zbuloi një komplot te
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Hosea, sepse ky kishte dërguar lajmëtarë te So,mbret i Egjiptit dhe nuk i sillte
më haraçin mbretit të Asirisë, siç bënte zakonisht çdo vit. Prandaj mbreti i
Asirisë e futi në burg dhe embante të lidhur. 5Pastajmbreti i Asirisë pushtoi
tërë vendin, doli kundër Samarisë dhe e rrethoi gjatë tre vjetve. 6Në vitin
e nëntë të Hoseas, mbreti i Asirisë pushtoi Samarinë, i shpërnguli Izraelitët
në Asiri dhe i vendosi në Halah dhe mbi Haborin, lumë i Gozanit, si dhe
në qytetet e Medit. 7 Kjo ndodhi sepse bijtë e Izraelit kishin kryer mëkate
kundër Zotit, Perëndisë të tyre, që i kishte nxjerrë nga vendi i Egjiptit duke i
çliruarnga pushteti i Faraonit,mbretit të Egjiptit, dhe kishin nderuar perëndi
të tjera; 8kështu ata kishin ndjekur zakonet e kombeve që Zoti i kishte dëbuar
përpara bijve të Izraelit dhe ato të futura nga mbretërit e Izraelit. 9 Bijtë e
Izraelit kishin kryer gjithashtu në mënyrë të fshehtë kundër Zotit, Perëndisë
të tyre, gjëra jo të drejta dhe kishin ndërtuar vende të larta në të gjitha qytetet
e tyre, nga kullat e rojes deri në qytetet e fortifikuara. 10 Kishin ndërtuar
për veten e tyre shtylla të shenjta dhe Asherime mbi çdo kodër të lartë dhe
poshtë çdo druri gjelbërues; 11 dhe aty, në tërë vendet e larta, kishin djegur
temjan, ashtu si kishin bërë kombet që Zoti kishte dëbuar përpara tyre, dhe
kishin kryer veprime të liga, duke shkaktuar zemrimin e Zotit; 12 u kishin
shërbyer gjithashtu idhujve, për të cilët Zoti u pat thënë: “Mos bëni një gjë
të tillë!”. 13 Megjithatë Zoti e kishte paralajmëruar Izraelin dhe Judën me
anë të të gjithë profetëve dhe të shikuesve, duke thënë: “Kthehuni prapa nga
rrugët tuaja të këqija dhe respektoni urdhërimet dhe statutet emia, sipas tërë
ligjit që u caktova etërve tuaj dhe që ju dërgovame anë të shërbëtorëve të mi,
profetëve”. 14Por ata nuk dëgjuan çfarë thuhej dhe u bënë edhemë kokëfortë,
si kishin vepruar etërit e tyre, që nuk patën besim tek Zoti, Perëndia i tyre.
15 Dhe hodhën poshtë statutet dhe besëlidhjen që ai kishte lidhur me etërit
e tyre dhe paralajmërimet që u kishte dhënë. Prandaj ndoqën gjëra të kota
duke u bërë ata vetë mendjelehtë dhe shkuan pas kombeve që i rrethonin,
që Zoti i kishte ndaluar t’i imitonin. 16Kështu ata braktisën tërë urdhërimet e
Zotit, Perëndisë të tyre; bënë dy viça prej metali të shkrirë, bënë një Asherah,
adhuruan tërë ushtrinë e qiellit dhe u vunë në shërbim të Baalit; 17 kaluan
nëpërzjarrbijtëdhebijat e tyre, praktikuanshortarinë, interpretuanshenjat
e këqijadhebënëatëqë është ekeqenë sytë eZotit, duke shkaktuar zemërimin
e tij. 18 Prandaj Zoti u zemërua shumë me Izraelin dhe e largoi nga prania
e tij; mbeti vetëm fisi i Judës. 19 As Juda nuk i respektoi urdhërimet e Zotit,
Perëndisë të tij, por ndoqi zakonet e futura nga Izraeli. 20Prandaj Zoti hodhi
poshtë tërë fisin e Izraelit, i poshtëroi dhe i braktisi në duart e cubave, deri
sa i përzuri nga prania e tij. 21Kur ai e shkëputi Izraelin nga shtëpia e Davidit,
ata shpallënmbret Jeroboamin, birin eNebatit; pastaj Jeroboami e shmangu
Izraelin nga rruga e Zotit dhe e bëri të kryente një mëkat të madh. 22Kështu
bijtë e Izraelit ndoqën tërë mëkatet e kryera prej Jeroboamit dhe nuk u
larguan prej tyre, 23 deri sa Zoti e largoi Izraelin nga prania e tij, ashtu si
kishte thënë me anë të tërë profetëve të tij, shërbëtorëve të tij; dhe Izraeli u
shpërngul kështu me dhunë në vendin e Asirisë, ku ndodhet sot e kësaj dite.
24 Pastaj mbreti i Asirisë solli njerëz nga Babilonia, nga Kuthahu, nga Ava,
nga Hamathi dhe nga Sefarvaimi dhe i vendosi në qytetet e Samarisë në
vend të bijve të Izraelit; kështu ata futën në dorë Samarinë dhe banuan në
qytetet e saj. 25Por në fillim të ngulimit të tyre atje, ata nuk kishin frikë nga
Zoti; prandaj Zoti dërgoinëmes të tyre, disa luanë, të cilët vranë disa banorë.
26Atëherë i thanë mbretit të Asirisë: “Njerëzit që ti i ke kaluar dhe vendosur
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në Samari nuk njohin ligjin e Perëndisë të vendit; prandaj ai ka dërguar në
mes tyre luanë që i vrasin ata, sepse nuk njohin ligjin e Perëndisë të vendit”.
27Atëherë mbreti i Asirisë dha këtë urdhër, duke thënë: “Bëni që të kthehet
një nga priftërinjtë që keni internuar që andej; ai të shkojë të vendoset pranë
tyre dhe t’u mësoj ligjin e Perëndisë të vendit”. 28Kështu një nga priftërinjtë,
që ishin internuar nga Samaria, shkoi dhe u vendos në Bethel dhe u mësoi
atyre si duhet t’i druheshin Zotit. 29Megjithatë, tërë këto kombe vazhduan
të bëjnë perënditë e tyre dhe i vendosën në tempujt e vendeve të larta që
kishin ndërtuar Samaritanët, çdo komb në qytetin ku banonte. 30 Ata të
Babilonisë bënë Sukoth-Benothin, ata të Kuthit Nergalin, ata të Hamathit
Ashiman; 31ata të Avas bënë Nibhazin dhe Tartakun; dhe ata të Sefarvaimit
i digjnin bijtë e tyre për nder të Adramelekut dhe të Anamelekut, perëndi të
Sefarvaimit. 32Ata kishin frikë nga Zoti, por zgjodhën priftërinj të vendeve
të larta të ardhur nga çdo klasë dhe që ofronin flijime për ta në tempujt e
vendeve të larta. 33Kështu ata kishin frikë nga Zoti dhe u shërbenin perëndive
të tyre, sipas zakoneve të kombevenga të cilat qenë shpërngulur. 34Edhe sot e
kësaj dite vazhdojnë të ndjekin zakonet e vjetra; nuk kanë frikë nga Zoti dhe
nuk veprojnë sipas statuteve dhe urdhërimeve të tij dhe as sipas ligjeve dhe
urdhërimeve që Zoti u kishte dhënë bijve të Jakobit, të quajtur prej tij Izrael.
35Me ta në fakt Zoti kishte vendosur dhe u kishte urdhëruar: “Mos kini frikë
nga perëndi të tjera, mos bini përmbys para tyre, mos u shërbeni dhe mos u
ofroni flijime, 36por kini frikë nga Zoti, që ju bëri të dilni nga vendi i Egjiptit
me fuqi të madhe dhe me krahun e tij të shtrirë; para tij bini përmbys dhe
atij i ofroni flijime. 37Kini kujdes të zbatoni gjithnjë statutet, dekretet, ligjin
dhe urdhërimet që ai shkroi për ju; por mos kini frikë nga perënditë e tjera.
38Mosharronibesëlidhjenqëkamlidhurme judhemoskini frikëngaperëndi
të tjera; 39por kini frikë nga Zoti, Perëndia juaj, dhe ai do t’ju çlirojë nga duart
e tërë armiqve tuaj”. 40 Por ata nuk e dëgjuan dhe vazhduan përkundrazi të
ndjekin zakonet e tyre të lashta. 41Kështu këto kombe kishin frikë nga Zoti
dhe u shërbenin idhujve të tyre. Edhe bijtë e tyre dhe bijtë e bijve të tyre kanë
vazhduar të veprojnë deri më sot siç kanë vepruar etërit e tyre.

18
1 Në vitin e tretë të Hoseas, birit të Elahut, mbret i Izraelit, filloi të

mbretërojë Ezekia, bir i Ashazit, mbret i Judës. 2 Ishte njëzet e pesë vjeç
kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi njëzet e nëntë vjet në Jeruzalem. E
ëma quhej Abi; ishte bijë e Zakarias. 3 Ai bëri atë që ishte e drejtë në sytë
e Zotit, sipas tërë atyre që kishte bërë Davidi, ati i tij. 4 I hoqi nga vendi
vendet e larta, bëri copë-copë shtyllat e shenjta, rëzoi Asherahun dhe bëri
copë-copë gjarpërin prej bronzi që e pat bërë Moisiu, sepse deri në atë kohë
bijtë e Izraelit i kishin ofruar temjan dhe e quajti Nehushtan. 5Ai pati besim
tek Zoti, Perëndia i Izraelit; dhe mbas tij, midis tërë mbretërve të Judës, nuk
pati asnjë si ai, as edhe midis atyre që kishin qenë para tij. 6Mbeti i lidhur
me Zotin, nuk pushoi së ndjekuri gjurmët e tij dhe respektoi urdhërimet që
Zoti i kishte dhënë Moisiut. 7 Kështu Zoti mbeti pranë tij, dhe atij i dilnin
mbarë të gjitha ndërmarrjet e tij. Ngriti krye kundër mbretit të Asirisë dhe
nuk iu nënshtrua më; 8 mundi Filistejtë deri në Gaza dhe aty ku arrinte
territori i tyre, nga kulla e rojes deri në qytetin e fortifikuar. 9Vitin e katërt
të mbretit Ezekia, që ishte viti i shtatë i Hoseas, birit të Elahut, mbret i
Izraelit, Shalmaneseri, mbret i Asirisë, doli kundër Samarisë dhe e rrethoi.
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10 Dhe pas tre vjetve e pushtoi; vitin e gjashtë të Ezekias, që ishte viti i
nëntë i Hoseut, mbretit të Izraelit, Samaria u pushtua me forcë. 11Mbreti
i Asirisë i shpërnguli pastaj Izraelitët në Asiri dhe i vendosi në Halah dhe
mbi Haborin, lumë i Gozanit, dhe në qytetet e Medasve, 12 sepse nuk i ishin
bindur zërit të Zotit, Perëndisë të tyre, dhe kishin shkelur besëlidhjen e tij;
tërë ato që Moisiu, shërbëtor i Zotit, kishte urdhëruar ata as e kishin dëgjuar,
as e kishin vënë në praktikë. 13 Vitin e katërmbëdhjetë të mbretit Ezekia,
Senasheribi,mbret i Asirisë,doli kundër tërëqyteteve të fortifikuara të Judës
dhe i pushtoi. 14 Atëherë Ezekia, mbret i Judës, dërgoi t’i thotë mbretit të
Asirisë në Lakish: “Kammëkatuar; tërhiqu prej meje dhe kam për të pranuar
të gjitha ato që do të më caktosh”. Mbreti i Asirisë i caktoi Ezekias, mbretit
të Judës, treqind talenta argjendi dhe tridhjetë talenta ari. 15Kështu Ezekia
dha tërë argjendin që gjendej në shtëpinë e Zotit dhe në thesaret e pallatit të
mbretit. 16Në atë kohë Ezekia hoqi nga portat e tempullit të Zotit dhe nga
shtalkat arin me të cilin Ezekia, mbret i Judës, i kishte veshur dhe ia dha
mbretit të Asirisë. 17Atëherëmbreti i Asirisë i dërgoi Ezekias, nga Lakishi në
Jeruzalem, Tartanin, Rabsarisin dhe Rabshakehun me një ushtri të madhe.
Ata dolën dhe arritën në Jeruzalem. Kur arritën në Jeruzalem, shkuan
18Kur thërritënmbretin, u ndalën përballë Eliakimi, bir i Hilkiahut, prefekti
i pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joahu, bir i Asafit, arkivisti. 19 Atëherë
Rabshakehu u tha atyre: “Shkoni t’i thoni Ezekias: Kështu thotë i madhi,
mbret i Asirisë: Ku e gjen gjithë këtë besim? 20 A mendon vallë që këshilla
dhe forca për të bërë luftë janë vetëm fjalë të kota? Te kush ke besim kur ke
ngritur krye kundërmeje? 21 Ja tani, ti ke besim në përkrahjen e këtij kallami
të thyer, që është Egjipti, që çan dorën e atij që mbështetet në të dhe e shpon.
I tillë është pikërisht Faraoni, mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim
tek ai. 22Ndofta do të më thoni: “Ne kemi besim tek Zoti, Perëndia ynë”. A
nuk është, vallë, po ai për të cilin Ezekia ka hequr vendet e larta dhe altarët,
duke i thënë Judës dhe Jeruzalemit: “Ju do të adhuroni vetëm përpara këtij
altari në Jeruzalem”? 23Tani vër një bast me zotërinë tim, mbretin e Asirisë!
Unë do të jap dy mijë kuaj, në rast se ti je në gjendje të gjesh kalorësit që u
hipin. 24 Si mund ta bësh të tërhiqet qoftë edhe një kapiten të vetëm midis
shërbëtorëve më të vegjël të zotërisë sime? Megjithatë ke besim tek Egjipti
për të pasur qerre dhe kalorës. 25 Tani, a kam dalë, vallë, pa Zotin kundër
këtij vendi për ta shkatërruar? Zoti më ka thënë: “Dil kundër këtij vendi dhe
shkatërroje”. 26Atëherë Eliakimi, bir i Hilkiahut, Shebna dhe Joashi i thanë
Rabshakehut: “Të lutem, folu shërbëtorëve të tu në gjuhën aramaike, se ne
e kuptojmë; por mos na fol në gjuhën hebraike, sepse populli që është mbi
muret dëgjon”. 27Por Rabshakehu iu përgjigj atyre në këtë mënyrë: “Amë ka
dërguar vallë zotëria im t’i them këto gjëra zotërisë sate dhe ty, apo më tepër
njerëzve që qëndrojnë mbi muret, të dënuar të hanë jashtëqitjet e tyre dhe të
pinë shurrën e tyre bashkëme ju?”. 28Atëherë Rabshakehuungrit dhe bërtiti
me zë të lartë në gjuhën hebraishte, duke thënë: “Dëgjoni fjalën e të madhit,
mbretit të Asirisë! 29 Kështu thotë mbreti: “Mos u mashtroni nga Ezekia,
sepse ai nuk mund t’ju shpëtojë nga duart e mia; 30 të mos ju shtyjë Ezekia
të keni besim tek Zoti, duke thënë: Me siguri Zoti do të na çlirojë dhe ky qytet
nuk do t’i dorëzohetmbretit të Asirisë”. 31Mos dëgjoni Ezekian, sepse kështu
thotë mbreti i Asirisë: “Bëni paqe me mua dhe dorëzohuni në duart e mia,
kështu secili do të hajë frutat e vreshtit dhe të fikut të tij dhe do të pijë ujin
e sternës së tij, 32 deri sa të vijë unë dhe t’ju çoj në një vend të ngjashëm me
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vendin tuaj, një vendqë jep grurë dhe verë,një vendqëkabukëdhe vreshta,
një vend me ullinj, vaj dhe mjaltë; dhe ju do të jetoni dhe nuk do të vdisni”.
Mos dëgjoni fjalët e Ezekias, që kërkon t’ju mashtrojë, duke thënë: “Zoti do
të na çlirojë”. 33 A ka çliruar ndonjë prej perëndive të fiseve vendin e tij nga
duart embretit tëAsirisë? 34Ku janëperënditëeHamathit dhe tëArpadit? Ku
janë perënditë e Sefarvaimit, të Henas dhe të Ivahut? E kanë çliruar ata vallë
Samarinë nga duart emia? 35Kushmidis tërë perëndive të këtyre vendeve ka
çliruar vendin e tij nga duart e mia, që Zoti të çlirojë Jeruzalemin nga duart e
mia?”. 36Por populli heshti dhe nuk u përgjigj as edhe një fjalë, sepse urdhri
i mbretit ishte: “Mos i jepni përgjigje”. 37 Atëherë Eliakimi, bir i Hilkiahut,
prefekt i pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joahu, bir i Asafit, arkivisti, shkuan
tek Ezekia me rroba të grisura dhe i referuan fjalët e Rabshekahut.

19
1 Kur mbreti Ezekia dëgjoi këto gjëra, grisi rrobat e tij, u mbulua me një

thesdhehyrinë shtëpinëeZotit. 2Pastaj dërgoiEliakimin, prefektinepallatit,
Shebnan, sekretarin, dhepleqtë epriftërinjve, tëmbuluarme thasë, teprofeti
Isaia, bir i Amotsit. 3 Ata i thanë: “Kështu thotë Ezekia: “Kjo është një ditë
ankthi, ndëshkimesh dhe turpi, sepse bijtë janë duke lindur, por nuk ka forcë
për t’i pjellë. 4Ndofta Zoti, Perëndiayt, kadëgjuar tërë fjalët eRabshakehut, që
mbreti i Asirisë, zotëria e tij, ka dërguarpër të fyer Perëndinë e gjallë,dhedo ta
dënojë për shkak të fjalëve që Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar. Larto, pra, një lutje
për atë që mbetet akoma””. 5Kështu shërbëtorët e mbretit Ezekia shkuan tek
Isaia. 6Dhe Isaia u tha atyre: “Këtëdo t’i thoni zotërisë suaj: Kështu thotë Zoti:
“Mos u trembnga fjalët që dëgjove,me të cilat shërbëtorët embretit të Asirisë
më kanë fyer. 7 Ja, unë do të dërgojmbi të një frymë dhe sa të dëgjojë ndonjë
lajm, do të kthehet në vendin e tij; dhenë vendin e tij unë do ta bëjqë të bjerë
nga shpata””. 8Kështu Rabshakehu u kthye dhe e gjeti mbretin e Asirisë që
rrethonte Libnahun, sepse kishte mësuar që ai qe nisur nga Lakishi. 9Por ai
mori lajmengaTirhakahu,mbret i Etiopisë, të cilat thonin: “Ja, ai lëvizipër të
luftuar kundër teje”. Atëherë i dërgoi përsëri lajmëtarë Ezekias, duke i thënë:
10 “Do t’i flisni kështu Ezekias, mbretit të Judës, duke i thënë: “Mos e lër që
Perëndia yt, tek i cili ke besim, të të mashtrojë duke thënë: Jeruzalemi nuk
do të jepet në duart e mbretit të Asirisë. 11 Ja, ti ke dëgjuar atë që mbretërit e
Asirisë u kanë bërë tërë vendeve, duke vendosur shkatërrimin e tyre. A do të
shpëtoje ti vetëm? 12A i kanë çliruar, vallë perënditë e kombeve ata që etërit e
mi kanë shkatërruar: Gozanin, Haranin, Retsefin dhe bijtë e Edenit që ishin
nëTelasar? 13Ku janëmbreti iHamathit,mbret i Arpadit dhembreti i qytetit
të Sefarvaimit, të Henas dhe të Ivahut?”. 14 Ezekia e mori letrën nga duart
e lajmëtarëve dhe e lexoi; pastaj shkoi në shtëpinë e Zotit dhe e shtriu para
Zotit. 15 Pastaj Ezekia filloi të lutet para Zotit duke thënë: “O Zot, Perëndia i
Izraelit, që ulesh mbi kerubinët, ti je Perëndia, i vetmi, i të tërambretërive të
tokës. Ti ke bërë qiejtë dhe tokën. 16 Vër veshin, o Zot, dhe dëgjo; hap sytë,
o Zot, dhe shiko! Dëgjo fjalët e Senakeribit, që ka dërguar këtë njeri për të
fyer Perëndinë e gjallë! 17 Éshtë e vërtetë, o Zot, që mbretërit e Asirisë kanë
shkatërruar kombet dhe vendet e larta, 18 kanë hedhur në zjarr perënditë e
tyre, sepse ato ishin perëndi, por vepër e duarve të njerëzve, dru dhe gur;
prandaj i shkatërruan. 19 Por tani, o Zot, na shpëto, të lutem, nga duart e tij,
me qëllim që tërë mbretëritë e tokës të dinë që ti vetëm, o Zot, je Perëndia”.
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20Atëherë Isaia, bir i Amotsit, dërgoi t’i thotëEzekias: “Kështuflet Zoti, Perëndi
i Izraelit: “Dëgjova lutjenqë timedrejtovepërSenakeribin,mbretin eAsirisë.
21 Kjo është fjala që Zoti ka shqiptuar kundër atij: Bija e virgjër e Sionit të
përbuz dhe tallet me ty; bija e Jeruzalemit tund kokën prapa teje. 22 Cilin
ke fyer dhe poshtëruar? Kundër kujt ke ngritur zërin dhe sytë me arogancë?
Kundër të Shenjtit të Izraelit! 23Me anë të lajmëtarëve të tu ke fyer Zotin dhe
ke thënë: “Memorinëeqerreve tëmiakamhipurnëmajë tëmalevenëskutat
e Libanit. Do të rrëzoj kedrat e tij më të larta dhe qiparisat e tij më të bukur;
do të arrij në strehimin e tij më të thellë, në pjesën më të harlisur të pyllit.
24 Unë kam gërmuar dhe kam pirë ujëra të huaja; me shputën e këmbëve të
mia kam tharë tërë lumenjtë e Egjiptit”. 25A nuk ke dëgjuar, vallë, që prej një
kohe të gjatë kampërgatiturkëtëgjëdheprej kohërave të lashta ekamhartuar
planin? Dhe tani e solla punën që të ndodhë kjo: që ti t’i katandisësh në një
grumbull gërmadhashqytetet e fortifikuara. 26Prandaj banorët e tyre të cilëve
umungonte forca, ishin tmerruardhe ekishinhumbur torruan; ishin si bari
i fushave, si bari i blertë, si bari mbi çatitë, që digjet para se të rritet. 27 Por
unë e di se si ulesh, si del dhe si hyn dhe bile tërbimin tënd kundërmeje. 28Me
qenë se tërbimi yt kundër meje dhe arroganca jote kanë arritur në veshët e
mi, do të të vë unazën time në fejzat e hundës, frerin tim te goja, dhe do të të
kthej në rrugën nëpër të cilën ke ardhur”. 29Kjo ka për të qenë shenja për ty:
Sivjet do të hani atë që rritet vetë, vitin e dytë atë që prodhon ai; por vitin e
tretëdo tëmbillni dhedo tëkorrni, do tëmbillni vreshtadhedo tëhani frytin
e tyre. 30 Pjesa tjetër e bëmave e shtëpisë së Judës që do të shpëtojë, ka për
të vazhduar të lëshojë rrënjë poshtë dhe të prodhojë fryte lart. 31 Sepse nga
Jeruzalemikapër tëdalënjëpakicëdhengamali i Sionit ataqëkanëshpëtuar.
Zelli i Zotit tëushtrivedo tabëjëkëtë. 32Prandaj kështu thotëZoti përmbretin
eAsirisë: “Ainukkapër tëhyrënëkëtëqytet askapër tëhedhur shigjeta, nuk
ka për t’i dalë përparamemburoja as ka për të ndërtuar ndonjë ledh kundër
tij. 33 Ai do të kthehet nëpër rrugën që ndoqi kur erdhi dhe nuk ka për të
hyrë në këtë qytet, thotë Zoti. 34Unë do ta mbroj këtë qytet për ta shpëtuar,
për dashurinë që kam ndaj vetes dhe për dashurinë e Davidit, shërbëtorit
tim”. 35Atë natë ndodhi që engjëlli i Zotit doli dhe vrau në kampin e Asirëve
njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë njerëz; kur njerëzit u ngritën nëmëngjes, ja të
gjithë ishin bërë kufoma. 36Atëherë Senakeribi, mbret i Asirisë, ngriti çadrat,
u nis e u kthye në shtëpi, dhe mbeti në Ninivë. 37Dhe ndodhi që, ndërsa ai
po adhuronte në shtëpinë e perëndisë së tij Nisrok, bijtë e tij Adrameleku
dhe Sharetseri e vranë me goditje të shpatës; pastaj u strehuan në vendin
e Araratit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Esarhadoni.

20
1Në ato ditë Ezekia u sëmur për vdekje. Atëherë profeti Isaia, bir i Amotsit,

shkoi tek ai dhe i tha: “Kështu flet Zoti: “Rregullo shtëpinë tënde, sepse ke për
të vdekur dhe nuk ke për t’u shëruar””. 2Atëherë ai ktheu fytyrën nga muri
dhe iu lut Zotit, duke thënë: 3 “Të lutem shumë, o Zot, mos harro si kam ecur
para teje me besnikëri dheme zemër të pastër, duke bërë atë që është e mirë
për sytë e tu”. Pastaj Ezekia shpërtheunëvaj. 4 Isaianukkishte arritur akoma
në oborrin qendror, kur fjala e Zotit iu drejtua, duke i thënë: 5 “Kthehu prapa
dhe i thuajEzekias, princit tëpopullit tim: “KështufletZoti, Perëndia iDavidit,
atit tënd: Kamdëgjuar lutjen tëndedhe kamparë lotët e tu; ja, unë po të shëroj;
ditën e tretë do të ngjitesh në shtëpinë e Zotit. 6Do t’i shtoj pesëmbëdhjetë vjet
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jetës sate, do të të çliroj ty dhe këtë qytet nga duart e mbretit të Asirisë dhe
do ta mbroj këtë qytet për dashurinë që kam ndaj vetes dhe ndaj Davidit,
shërbëtorit tim””. 7 Pastaj Isaia tha: “Merrni një jaki fiqsh”. Kështu ata e
morën dhe e vunë mbi ulçerën, dhe mbreti u shërua. 8 Por Ezekia i tha Isait:
Cila është shenja që Zoti do të më shërojë dhe që ditën e tretë do të ngjitem
në shtëpinë e Zotit?”. 9Atëherë Isaia iu përgjigj: “Kjo është për ty shenja nga
ana e Zotit që Zoti do të plotësojë atë që ka thënë: Adëshironqë hieja të shkojë
përpara dhjetë shkallëza ose të kthehet prapa dhjetë shkallëza?”. 10 Ezekia u
përgjigj: “Éshtë lehtë për hijen të shkojë përpara dhjetë shkallëza. Jo! Mëmirë
hieja të shkojë prapa dhjetë shkallëza”. 11Atëherë profeti Isai kërkoindihmën
e Zotit, që bëri hijen të kthehej prapa dhjetë shkallëzat që i kishte zënë në
shkallën e Ashazit. 12Në atë kohë Berodak-Baladani, bir i Baladanit, mbret
i Babilonisë, i dërgoi letra dhe një dhuratë Ezekias, sepse kishte dëgjuar që
Ezekia kishte qenë i sëmurë. 13 Ezekia priti në audiencë të dërguarit dhe u
tregoi tërë shtëpinë e thesarit të tij: argjendin, arin, aromat, vajrat shumë
të mira, arsenalin e tij dhe të gjitha gjërat që ndodheshin në magazinat e
tij. Nuk pati asgjë në shtëpinë e tij dhe në të gjitha pronat e tij që Ezekia
nuk ua tregoi atyre. 14Atëherë profeti Isaia shkoi te mbreti Ezekia dhe i tha:
“Çfarë thanë ata njerëz dhe nga kanë ardhur te ti?”. Ezekia iu përgjigj: “Kanë
ardhur nga një vend i largët, nga Babilonia”. 15 Isaia i tha: “Çfarë kanë parë
në shtëpinë tënde?”. Ezekia u përgjigj: “Kanë parë të gjitha ato që ka shtëpia
ime; u tregova edhe ato gjëra që janë në magazinat e mia”. 16Atëherë Isaiai
i tha Ezekias: “Dëgjo fjalën e Zotit: 17 “Ja, do të vijnë ditët, kur tërë ato që ka
shtëpia jote dhe tërë ato që etërit e tu kanë grumbulluar deri më sot, do të
çohen në Babiloni; asgjë nuk do të lihet, thotë Zoti. 18 Përveç kësaj, disa nga
bijtë e tu, që kanë dalë nga ti dhe që të kanë lindur, do të bëhen eunukë në
pallatin e mbretit të Babilonisë””. 19 Ezekia iu përgjigj pastaj Isaias: “Fjala
e Zotit që ti ke shqiptuar është e mirë”. Në fakt ai mendonte: “A nuk është
një gjë e bukur që të ketë paqe dhe siguri gjatë jetës sime?”. 20 Pjesa tjetër
e bëmave të Ezekias dhe të gjitha trimëritë e tij, ndërtimi i rezervuarit dhe i
ujësjellësit,me anën e të cilëve pruri ujin në qytet, a nuk janë të shkruara në
librin e Kronikave të mbretërve të Judës? 21 Pastaj Ezekian e zuri gjumi me
etërit e tij dhe në vend të tij mbretëroi i biri, Manasi.

21
1Manasi ishtedymbëdhjetëvjeçkurfilloi tëmbretërojë,dheembajti fronin

pesëdhjetë e pesë vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Eftsibah. 2 Ai bëri atë që
ishte ekeqenë sytë eZotit, sipas zakoneve tëneveritshme tëkombeveqëZoti
kishte dëbuar para bijve të Izraelit. 3Ai rindërtoi vende të larta që Ezekia, i
ati, kishte shkatërruar; ngriti altarin e Baalit, bëri një Asherah ashtu si kishte
bërë Ashabi, mbret i Izraelit; dhe adhuroi tërë ushtrinë e qiellit dhe u vu në
shërbim të tij. 4Aingriti gjithashtualtarenë shtëpinëeZotit, lidhurme të cilën
Zoti kishte thënë: “Në Jeruzalem do të vë emrin tim”. 5 I ngriti altare tërë
ushtrisë së qiellit në dy oborret e shtëpisë të Zotit. 6 Kaloi edhe nëpër zjarr
të birin, u muarr me magji dhe shortari dhe u këshillua me mediume dhe
magjistarë. Bëri atë që është plotësisht e keqe në sytë e Zotit, duke shkaktuar
zemërimin e tij. 7Vuri madje një shëmbëlltyrë të gdhendur të Asherahut, që
kishte bërë, në tempull, lidhur me të cilin Zoti i kishte thënë Davidit dhe
Salomonit, birit të tij: “Në këtë tempull dhe në Jeruzalem, që kam zgjedhur
ndër gjithë fiset e Izraelit, do të vendos emrin tim përjetë; 8 dhe nuk do të
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bëj që këmba e Izraelit të endet larg vendit që u kam dhënë etërve të tyre,
me kusht që ata të kujdesen të zbatojnë në praktikë atë që kam urdhëruar
dhe gjithë ligjin që Moisiu, shërbëtori im, u ka urdhëruar”. 9 Por ata nuk
e dëgjuan dhe Manasi i shtyu të vepronin më keq se kombet që Zoti kishte
shkatërruar para bijve të Izraelit. 10Atëherë Zoti foli me anë të shërbëtorëve
të tij, profetëve, duke thënë: 11 “Meqenëse Manasi, mbret i Judës, ka kryer
këto gjëra të neveritshme (ka bërë një të keqe më të madhe se ajo që kanë
bërë Amorejtë, që ishin para tij, dhe me anë të idhujve të tij e ka bërë edhe
Judën të kryejë mëkate), 12kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: “Ja, unë do të
sjell mbi Jeruzalemin dhembi Judën një fatkeqësi të tillë, sa që kushdo që ta
dëgjojë do t’i tronditen veshët. 13Do të zgjas mbi Jeruzalem rripin matës të
Samarisë dheplumbçen e shtëpisë sëAshabit, dhe do ta pastrojë Jeruzalemin
si pastrohet një pjatë e cila, pasi të jetë pastruar, kthehet përmbys. 14Kështu
do të braktis mbetjen e trashëgimisë sime dhe do ta jap në duart e armiqve
të tyre, dhe ata do të bëhen preja dhe plaçka e gjithë armiqve të tyre, 15 sepse
kanë bërë atë që është e keqe në sytë emi dhe kanë shkaktuar zemërimin tim
nga dita që etërit e tyre dolën nga Egjipti e deri më sot”. 16Manasi derdhi
gjithashtu shumë gjak të pafajshëm, duke e mbushur Jeruzalemin nga njeri
skaj në tjetrin, përveçmëkatit të tij që e shtyu Judën tëmëkatojë, duke bërë atë
që është e keqe në sytë e Zotit. 17 Pjesa tjetër e veprave të Manasit, tërë ato
që kreu dhe mëkatet që bëri a nuk janë të shkruara në librin e Kronikave
të mbretërve të Judës? 18 Kështu Manasin e zuri gjumi me etërit e tij dhe
e varrosën në kopshtin e pallatit të tij, në kopshtin e Uzas. Në vend të tij
mbretëroi i biri, Amoni. 19Amoni ishtenjëzetedyvjeçkurfilloi tëmbretërojë,
dhe mbajti fronin dy vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Meshulemeth, ishte e
bija eHarutsit nga Jotbahu. 20Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, ashtu
si kishte vepruar i ati, Manasi. 21Ndoqi plotësisht rrugën e ndjekur nga i ati,
u shërbeu idhujve të cilëve u kishte shërbyer i ati dhe i adhuroi. 22 Braktisi
Zotin, Perëndinë e etërve të tij, dhe nuk eci në rrugën e Zotit. 23 Shërbëtorët
e Amonit kurdisën një komplot kundër tij dhe e vranë mbretin në pallatin
e tij. 24 Por populli i vendit vrau tërë ata që kishin marrë pjesë në komplot
kundërmbretit Amondhe në vend të tij u bëmbret i biri, Josia. 25Pjesa tjetër
e bëmave të kryera nga Amoni a nuk janë të shkruara në librin e Kronikave
tëmbretit të Judës? 26aaa add Ai u varros në varrin e tij, në kopshtin e Uzas.
Në vendin e tij mbretëroi i biri, Josia.

22
1 Josia ishte tetëvjeçkurfilloi tëmbretërojë,dhembajti fronine tij tridhjetë

vjet në Jeruzalem. E ëmaquhej Jedidah, ishte e bija eAdajahut ngaBotskathi.
2 Ai bëri atë që ishte e drejtë në sytë e Zotit dhe vazhdoi tërësisht rrugën
e Davidit, atit të tij, duke mos devijuar as më të djathtë as më të majtë.
3Në vitin e tetëmbëdhjetë të mbretit Josia, mbreti dërgoi në shtëpinë e Zotit
Shafanin, sekretarin, birin e Atsaliahut, që ishte bir i Meshulamit, duke
thënë: 4 “Shko te kryeprifti Hilkiah dhe i thuaj që tëmbledhë paratë që kanë
sjellë në shtëpinë e Zotit dhe ato që derëtarët kanë mbedhur nga populli.
5 T’u jepet në dorë atyre që kryejnë punën, që u është besuar mbikqyrja e
shtëpisë të Zotit; dhe këta t’ua japin punëtorëve që ndodhen në shtëpinë e
Zotit për tëmeremetuardëmtimet e tempullit; 6marangozave, ndërtuesvedhe
muratorëve, për të blerë lëndën e drurit dhe gurë të latuar, të cilat nevojiten
për tëndrequr tempullin. 7Pormoskërkoni fare llogaripërparatëedorëzuara
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në duart e tyre, sepse ata veprojnë me ndershmëri”. 8 Atëherë kryeprifti
Hilkiah i tha Shafanit, sekretarit: “Gjeta në shtëpinë e Zotit librin e ligjit”.
Hilkiahu ia dha pastaj librin Shafanit që e lexoi. 9Kështu Shafani, sekretari,
shkoi te mbreti për t’i njoftuar ngjarjen, duke i thënë: “Shërbëtorët e tu kanë
mbledhurparatë e gjeturanë tempull dhe i kanëdorëzuarnëduart e atyreqë
bëjnëpunën, të cilëveuështëbesuarmbikqyrja e shtëpisë të Zotit”. 10Shafani,
sekretari, i tha gjithashtu mbretit: “Prifti Hilkiah më ka dhënë një libër”.
Dhe Shafani e lexoi në prani të mbretit. 11 Kur mbreti dëgjoi fjalët e ligjit,
ai grisi rrobat e tij. 12Pastajmbreti urdhëroi priftin Hilkiah, Ahikamin, birin
e Shafanit, Agborin, birin e Mikajahut, Shafanin, sekretarin, dhe Asajahun,
shërbëtorin e mbretit: 13 “Shkoni dhe konsultohuni me Zotin për mua për
popullindhepër tërë Judën, lidhurmefjalëtekëtij libriqëugjet; sepse imadh
është zemërimi i Zotit kundër nesh, sepse etërit tanë nuk iu bindën fjalëve të
këtij libri dhenukkanë vepruar nëpërshtatjeme të gjitha ato që janë shkruar
për ne”. 14 Atëherë prifti Hilkiah, Ahikami, Akbori, Shafani dhe Asajahu
shkuan te profetesha Huldah, bashkëshorte e Shalumit të Tikvahut, që ishte
i biri i Harahsit, ruajtësit të rrobave, (ajo banonte në Jeruzalem, në lagjen e
dytë) dhe folënme të. 15Ajo u përgjigj: “Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit:
njoftojani atij që ju dërgoi tek unë: 16 “Kështu thotë Zoti: Ja, unë do të sjell një
fatkeqësi mbi këtë vend dhe mbi banorët e tij, tërë fjalët e librit që mbreti
i Judës ka lexuar, 17 sepse ata më kanë braktisur dhe u kanë djegur temjan
perëndive të tjera për të më zemëruar me të gjitha veprat e duarve të tyre.
Prandaj zemërimi im u ndez kundër këtij vendi dhe nuk do të shuhet”. 18Por
mbretit të Judës, që ju ka dërguar për t’u konsultuar me Zotin, do t’i thoni
kështu: “Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit, lidhur me fjalët që ti ke dëgjuar,
19 sepse zemra jote u mallëngjye dhe ti u përule përpara Zotit kur dëgjove atë
që kam thënë kundër këtij vendi dhe banorëve të tij, që do të bëheshin një
dëshpërimdhenjëmallkim, dhegrise rrobat dheqavepërparameje, edheunë
të dëgjova”, tha Zoti. 20 “Prandaj, ja, unë do të të bashkoj me etërit e tu dhe ty
do të të vendosin në paqe në varrin tënd; dhe sytë e tu nuk kanë për të parë
tërë të keqen që unë do t’i sjell këtij vendi””. Dhe ata ia njoftuanmbretit këtë
mesazh.

23
1 Atëherë mbreti dërgoi njerëz për të mbledhur pranë vetes tërë pleqtë e

Judës dhe të Jeruzalemit. 2Mbreti u ngjit pastaj në shtëpinë e Zotit dheme të
ungjitën tërënjerëzit e Judës, tërë banorët e Jeruzalemit, priftërinjtë,profetët
dhe tërë populli, nga më i madhi deri te më i vogli; dhe ai lexoi në prani të
tyre tërë fjalët e librit të besëlidhjes, që ishte gjetur në shtëpinë e Zotit. 3Pastaj
mbreti, duke qëndruar më këmbë mbi podium, lidhi një besëlidhje përpara
Zotit, duke u zotuar të ndiqte Zotin, të respektonte porositë dhe statutet e
tij me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, për të zbatuar në praktikë fjalët e
kësaj besëlidhje, të shkruara në atë libër. Tërë populli e pranoi besëlidhjen.
4 Mbreti urdhëroi pastaj kryepriftin Hilkiah, priftërinjtë e rangut të dytë
dhe derëtarët të çonin jashtë tempullit të Zotit objektet që ishin ndërtuar për
Baalin, për Asherahun dhe për ushtrinë e qiellit; 5 Ai zhduku gjithashtu
priftërinjtë idhujtarëqëmbretërit e Judëskishin caktuarpër të djegur temjan
në vendet e larta të qyteteve të Judës e në rrethinat e Jeruzalemit, dhe ata
që i digjnin temjan Baalit, diellit, hënës, shenjave të zodiakut dhe gjithë
ushtrisë së qiellit. 6 E çoi Asherahun nga shtëpia e Zotit jashtë Jeruzalemit
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në përruan e Kidronit; e dogji pranë përroit Kidron, e bëri hi dhe hirin e tij
e hodhi mbi varret e njerëzve të popullit. 7 Shembi edhe shtëpitë e njerëzve
qëmerreshinme kurvërinë e shenjtë dhe që ndodheshin në shtëpinë e Zotit,
ku gratë endnin çadra për Asherahun. 8 Solli tërë priftërinjtë nga qytetet e
Judës dhe përdhosi vendet e larta ku priftërinjtë kishin djegur temjan, nga
Gebaderi nëBeer-Sheba. Rrëzoi gjithashtu vendet e larta të portave, që ishin
në hyrje të portës së Jozueut guvernator i qytetit, që ishin në të majtë të atij
që hyn në portën e qytetit. 9Megjithatë priftërinjtë e vendeve të larta nuk u
ngjitënnëaltarin e Zotit në Jeruzalem, porhëngrënbukë tëndormenëmes të
vëllezërve të tyre. 10 Përveç kësaj ai përdhosi Tofethin, që ndodhej në luginën
e bijve të Hinomit, me qëllim që asnjëri të mos kalonte birin apo bijën e tij
nëpër zjarr për nder të Molekut. 11Pastaj ai hoqi kuajt që mbretërit e Judës i
kishin kushtuar diellit në hyrje të shtëpisë të Zotit, pranë dhomës së eunekut
Nethan-Melek, që ndodhej në oborr; dhe u vuri flakën qerreve të diellit.
12Mbreti shembi altarëtqë ishinmbi terracën edhomës së sipërme tëAshazit
dhe qëmbretërit e Judës kishin ndërtuar, si dhe altarët qëManasi kishte bërë
në dy oborret e shtëpisë të Zotit, i bëri copë-copë dhe hodhi pluhurin e tyre
në përruan e Kidronit. 13Mbreti përdhosi gjithashtu vendet e larta që ishin
përballë Jeruzalemit; në jug të malit të korruptimit, që Salomoni, mbret i
Izraelit, kishte ndërtuar për Ashtorethin, të neveritshmin e Sidonitëve, për
Kemoshin, të neveritshmin e Moabit dhe për Milkomin, të neveritshmin e
bijve tëAmonit. 14Ai ibëri copë-copëedheshtyllat e shenjta, rrëzoiAsherimet
dhembushi vendet e tyre me kocka njerëzore. 15Rrëzoi gjithashtu altarin që
ishte në Bethel dhe vendin e lartë të ndërtuar nga Jeroboami, bir i Nebatit që
e kishte bërë Izraelin të mëkatonte; e dogji vendin e lartë sa e bëri pluhur;
dogji edhe Asherahun. 16 Ndërsa Josia po kthehej, pa varrezat që ishin
atje mbi mal; atëherë ai dërgoi njerëz që të merrnin kockat nga varrezat
dhe i dogji mbi altar, duke e ndotur, sipas fjalës të Zotit, të shqiptuar nga
njeriu i Perëndisë, që kishte paralajmëruar këto gjëra. 17 Pastaj tha: “Çfarë
momumenti është ai që po shoh?”. Njerëzit e qytetit iu përgjigjën: “Éshtë
varri i njeriut të Perëndisë që erdhi nga Juda dhe që shpalli kundër altarit të
Bethelit këto gjëraqë ti kebërë”. 18Ai tha: “Lëreni; asnjeri tëmosprekëkockat
e tij!”. Kështu ata i lanë kockat e tij së bashkë me kockat e profetit që kishte
ardhur nga Samaria. 19 Josia hoqi gjithashtu tërë tempujt e vendeve të larta
që ishin në qytetin e Samarisë dhe qëmbretërit e Izraelit kishin ndërtuar për
të nxitur zemërimin e Zotit. Ai u bëri pikërisht atë që kishte bërë në Bethel.
20 Flijoi mbi altarët tërë priftërinjtë e vendeve të larta që ishin aty dhe dogji
aty kockanjerëzore. Pastaj u kthyenë Jeruzalem. 21Mbreti i dha tërë popullit
këtë urdhër: “Kremtoni Pashkën për nder të Zotit, Perëndisë tuaj, ashtu siç
është shkruar në këtë libër të besëlidhjes”. 22Me siguri një Pashkë e tillë nuk
ishte kremtuar kështu nga koha e gjyqtarëve që e kishin qeverisur Izraelin,
dhe as në tërë kohën e mbretërve të Izraelit dhe të mbretërve të Judës. 23Por
në vitin e tetëmbëdhjetë të mbretit Josia kjo Pashkë u kremtua për nder të
Zotit në Jeruzalem. 24 Josia eliminoi edhemediumët dhemagjistarët, hyjnitë
familjare dhe idhujt, si dhe të gjitha shkeljet e neveritshme që shiheshin në
vendin e Judës dhe në Jeruzalem, për të zbatuar në praktikë fjalët e ligjit, të
shkruara në librin që prifti Hilkiah kishte gjetur në shtëpinë e Zotit. 25 Para
tij nuk pati asnjë mbret që, si ai, t’i ishte kthyer Zotit me gjithë zemër, me
gjithë shpirt dheme gjithë forcën, sipas tërë ligjit tëMoisiut; as pas tij nuk ka
dalë ndonjë si ai. 26Megjithatë Zoti nuk e fashiti zemërimin e tij të zjarrtë që
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e kishte përfshirë kundër Judës, për shkak të gjithë provokimeve të kryera
nga Manasi. 27 Kështu Zoti tha: “Do ta largoj edhe Judën nga prania ime,
ashtu si largova Izraelin, dhe do ta flak këtë qytet, Jeruzalemin, që e unë
kisha zgjedhur, dhe tempullin për të cilin kisha thënë: “Aty do të jetë emri
im””. 28 Pjesa tjetër e bëmave të Josias dhe tërë ato që ka bërë a nuk janë të
shkruara në librin e Kronikave të mbretërve të Judës? 29Gjatë mbretërisë së
tij, Faraoni Neko, mbret i Egjiptit, doli kundër mbretit të Asirisë në lumin
Eufrat. Mbreti Josia marshoi kundër tij, por Faraoni e vrau në Meghido që
në ndeshjen e parë. 30Atëherë shërbëtorët e tij e çuan të vdekurmbi një qerre
nga Meghido deri në Jeruzalem, ku e varrosën në varrin e tij. Pastaj populli
i vendit mori Jehoahazin, birin e Josias, e vajosi dhe e bëri mbret në vend
të atit të tij. 31 Jehoahazi ishte njëzet e tre vjeç kur filloi të mbretërojë dhe
e mbajti fronin tre muaj në Jeruzalem. E ëma quhej Hamutal, ishte bija e
JeremiasngaLibnahu. 32Ai bëri atë që është e keqenë sytë e Zotit, në të gjitha
ashtu si kishin vepruar etërit e tij. 33 Faraoni Neko e lidhi me zinxhira në
Riblah, në vendin e Hamathit, që të mos mbretërontemë në Jeruzalem, dhe
i imponoi vendit një haraç prej njëqind talentesh argjendi dhe një talent ari.
34 Pastaj Faraoni Neko bëri mbret Eliakimin, birin e Josias, në vend të atit
të tij Josia, dhe e ndërroi emrin e tij në Jehojakimi. Pastaj mori Jehoahazin
dhe shkoi në Egjipt, ku vdiq. 35 Jehojakimi i dha Faraonit argjendin dhe
arin; por për të paguar paratë sipas urdhërit të Faraonit i vuri taksa vendit.
Për të paguar Faraonin Neko, ai mblodhi argjendin dhe arin nga populli i
vendit nga secili në bazë të vlerësimit të pronave të tij. 36 Jehojakimi ishte
njëzet e pesë vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi njëmbëdhjetë vjet në
Jeruzalem. E ëma quhej Zebidah, ishte bija e Pedaijahut të Rumahut. 37 Ai
bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit në të gjitha ashtu si kishin vepruar
etërit e tij.

24
1 Gjatë mbretërimit të tij erdhi Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, dhe

Jehojakimi u bë shërbëtor i tij për tre vjet; pastaj ngriti krye kundër tij.
2 Atëherë Zoti dërgoi kundër tij banda Kaldeasish, Sirësh, Moabitësh dhe
Amonitësh; i dërgoi kundër Judës për ta shkatërruar, sipas fjalës që Zoti kishte
shqiptuarme anë të shërbëtorëve të tij, profetëve. 3Kjo ndodhi në Judë vetëm
meurdhër të Zotit, që donte ta largonte nga prania e tij për shkak tëmëkateve
të Manasit, për të gjitha ato që kishte bërë, 4 por edhe për shkak të gjakut të
pafajshëm të derdhurprej tij, sepse ai e kishtembushur Jeruzaleminmegjak
të pafajshëm. Për këtë arësye Zoti nuk deshi ta falë. 5Pjesa tjetër e bëmave të
Jehojakimit dhe tërë atë që bëri a nuk janë të shkruara në librin e Kronikave
të mbretërve të Judës? 6 Kështu Jehojakimin e zuri gjumi me etërit e tij dhe
në vend të tij mbretëroi i biri, Jehojakini. 7 Por mbreti i Egjiptit nuk doli më
nga vendi i tij, sepse e mbreti i Babilonisë kishte shtënë në dorë tërë ato që
ishin pronë e mbretit të Egjiptit, nga përroi i Egjiptit deri në lumin Eufrat.
8 Jehojakini ishte tetëmbëdhjetë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi
tre muaj në Jeruzalem. E ëma quhej Nehushta, ishte bija e Elnathanit nga
Jeruzalemi. 9Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, në të gjitha, ashtu si
kishte vepruar ati i tij. 10Në atë kohë shërbëtorët e Nebukadnetsarit, mbretit
të Babilonisë, u vërsulën kundër Jeruzalemit dhe qyteti mbeti i rrethuar.
11Nebukadnetsari,mbret i Babilonisë, arriti paraqytetit ndërsa shërbëtorët e
tij po e rrethonin. 12Atëherë Jehojakini,mbret i Judës, i doli përparambretit të
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Babilonisë bashkë me nënën e tij, me shërbëtorët,me krerët dhe me eunikët
e tij. Kështu mbreti i Babilonisë e bëri rob vitin e tetë të mbretrimit të tij.
13 Pastaj, ashtu siç e kishte thënë Zoti, mori që andej tërë thesaret e shtëpisë
të Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror, i bëri copë-copë të gjitha veglat prej
ari që Salomoni,mbret i Izraelit, kishte bërë për tempullin e Zotit. 14 Internoi
pastaj tërë Jeruzalemin, tërë krerët, tërë njerëzit trima, gjithsej dhjetë mijë
robër, si dhe të gjithë artizanët dhe farkëtarët; mbetën vetëm njerëzit më të
varfër të vendit. 15Kështu ai internoi Jehojakinin në Babiloni; çoi gjithashtu
në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni nënën e mbretit, bashkëshortet e tija,
eunukët e tij dhe fisnikët e vendit, 16gjithë njerëzit e aftë që ishin shtatëmijë
veta, artizanëtdhe farkëtarët,njëmijë veta, tërënjerëzit trimadhe të aftë për
luftë. Mbreti i Babilonisë i internoi në Babiloni. 17Në vendin e Jehojakinit,
mbreti i Babilonisë, bëri mbret Mataniahun, ungjin e tij, të cilit i ndërroi
emrin në Sedekia. 18 Sedekia ishte njëzet e një vjeç kur filloi të mbretërojë
dhe e mbajti fronin në Jeruzalem njëmbëdhjetë vjet. E ëma quhej Hamutal,
ishte bija e Jeremias nga Libnahu. 19Ai bëri atë që është e keqenë sytë e Zotit,
në të gjitha, ashtu si kishte vepruar Jehojakimi. 20Kjo ndodhi në Jeruzalem
dhe në Judë për shkak të zemërimit të Zotit, i cili në fund i dëboi nga prania e
tij. Më vonë Sedekia ngriti krye kundërmbretit të Babilonisë.

25
1Vitin e nëntë të mbretërisë së tij në muajin e dhjetë,më dhjetë të muajit,

ndodhi që Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, erdhime gjithë ushtrinë e tij
kundër Jeruzalemit, ngriti kampin e tij kundër tij dhe ndërtoi përreth vepra
rrethonjëse. 2 Kështu qyteti mbeti i rrethuar deri në vitin e njëmbëdhjetë të
mbretit Sedekia. 3 Ditën e nëntë të muajit të katërt, uria ishte aq e madhe
në qytet sa që nuk kishte bukë për popullin e vendit. 4 Atëherë u hap një e
çarë në muret e qytetit dhe tërë luftëtarët ikën natën, nëpër rrugën e portës
midis dymureve, qëndodhej pranë kopshtit tëmbretit,megjithëseKaldeasit
ishin rreth qytetit. Kështu mbreti mori rrugën e Arabahut. 5 Por ushria
e Kaldeasve e ndoqi mbretin dhe e arriti në fushën e Jerikos, ndërsa tërë
ushtria e tij shpërndahej larg tij. 6 Kështu ata e zunë mbretin dhe e çuan te
mbreti i Babilonisë në Riblah, ku u shqiptua vendimi kundër tij. 7 Vranë
pastaj bijtë e Sedekias në sytë e tij; pastaj i nxorën sytë Sedekias, e lidhënme
zinxhira prej bronzi dhe e çuannëBabiloni. 8Ditën e shtatë tëmuajit të pestë
(ishte viti i nëntëmbëdhjetë i Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë) arriti
në Jeruzalem Nebuzaradani, kapiteni i rojes personale, shërbëtor i mbretit
të Babolonisë. 9Ai dogji shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror, i vuri flakën
tërë shtëpive të Jeruzalemit, domethënë tërë shtëpive të fisnikëve. 10 Kështu
tërë ushtria e Kaldeasve, që ishte me kapitenin e rojeve, shembi muret që
rrethonin Jeruzalemin. 11 Pastaj Nebuzaradani, kapiteni i rojeve, internoi
pjesën tjetër tëpopullit qëkishtembeturnëqytet, dezertorëtqë ishinhedhur
nga ana embretit të Babilonisë dhe ata qëmbetennga turma. 12Por kapiteni
i rojeve la disa nga më të varfërit e vendit të merreshin me punimin e
vreshtave dhe të arave. 13Kaldeasit i bënë copë-copë shtyllat prej bronzi që
ishin në shtëpinë e Zotit, qerret dhe detin prej bronzi që ishin në shtëpinë e
Zotit, dhe e çuan bronzin në Babiloni. 14Atamuarrën edhe tiganët, lopatëzat,
thikat, kupat dhe të gjitha veglat prej bronzi, që përdoreshin gjatë shërbimit
të tempullit. 15 Kapiteni i rojes mori gjithashtu mangallët dhe kupat, ato
gjëra që ishin prej ari dhe argjendi të pastër. 16 Sa për dy shtyllat, detin dhe
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qerret që Salomoni kishte ndërtuar për shtëpinë e Zotit, bronzi i tërë këtyre
objekteve kishte një peshë që nukmund të llogaritej. 17Lartësia e një shtylle
ishte tetëmbëdhjetë kubitë; mbi të kishte një kapitel prej bronzi. Lartësia e
kapitelit ishte tre kubitë; rreth e qark kapitelit kishte një rrjetëz dhe disa
shegë tërësisht prej bronzi. Shtylla tjetër, me rrjetëzën ishte njëlloj si kjo.
18Kapiteni i rojes mori Serajahun, kryepriftin, Sofonien, priftin e dytë dhe
tre derëtarët. 19Nga qyteti mori edhe një eunuk që komandonte luftëtarët;
pesë nga këshilltarët personalë të mbretit që i gjetën në qytet; sekretarin e
komandantit të ushtrisë që rekrutonte popullin e vendit, dhe gjashtëdhjetë
veta nga populli i vendit që u gjetën në qytet. 20 Kështu Nebuzaradani,
kapiten i rojes, imori dhe i çoi tembreti i Babilonisë në Riblah; 21dhembreti
i Babilonisë urdhëroi që të vriten në Riblah, në vendin e Hamathit. Kështu
Juda u internua larg vendit të tij. 22 Sa për popullin që mbeti në vendin e
Judës, që e kishte lënëNebukadnetsari, mbret i Babilonisë, ky vuri në krye të
tij Gedaliahun, birin e Ahikamit, që ishte bir i Shafanit. 23Kur tërë kapitenët
e trupave dhe njerëzit e tyre dëgjuan që mbreti i Babilonisë kishte caktuar
Gedaliahun si qeveritar, shkuan teGedaliahunëMitspah; ata ishin Ishmaeli,
bir i Nethaniahut, Johanani, bir i Kareahut, Serajahu, bir i Tanhumethit
nga Netofahu, Jaazaniahu, bir i një Maakathitit, së bashku me njerëzit e
tyre. 24 Gedaliahu iu betua atyre dhe njerëzve të tyre, duke thënë: “Mos
kini frikë nga shërbëtorët e Kaldeasve; qëndroni në vend, i shërbeni mbretit
të Babilonisë dhe do ta ndjeni veten mirë”. 25Por muajin e shtatë, Ishmaeli,
bir i Nethaniahut, që ishte bir i Elishamit, nga familja mbretërore, erdhi
bashkë me dhjetë njerëz; këta goditën dhe vranë Gedaliahun si edhe Judejtë
dhe Kaldeasit që ishin me të në Mitspah. 26 Atëherë tërë populli, nga më
i vogli deri te më i madhi, dhe kapitenët e trupave u ngritën dhe shkuan
në Egjipt, sepse kishin frikë nga Kaldeasit. 27 Në vitin e tridhjetë e shtatë
të robërisë së Jehojakinit, mbretit të Judës, në muajin e dymbëdhjetë, ditën
e njëzeteshtatë të muajit, Evilmerodaku, mbret i Babilonisë, pikërisht vitin
që filloi të mbretërojë, fali Johajakinin, mbretin e Judës, dhe e nxori nga
burgu. 28 I folimedashamirësidhe i ofroi një fronmë të lartë se ata që kishin
mbretërit që ishin me të në Babiloni. 29Kështu Jehojakini ndërroi rrobat e tij
prej të burgosurit dhe hëngri gjithnjë në prani të mbretit për të gjithë ditët e
jetës së tij. 30Ushqimi i tij ishte siguruar rregullisht ngambreti, një racionnë
ditë, për të gjitha ditët e jetës së tij.
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1 i Kronikave
1 Adami, Sethi, Enoshi, 2 Kenani, Mahalaleeli, Jaredi, 3 Enoku,

Methusalehu, Lameku, 4 Noeu, Semi, Kami dhe Jafeti. 5 Bijtë e Jafetit
ishin Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mesheku dhe Tirasi. 6 Bijtë
e Gomerit ishin Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu. 7 Bijtë e Javanit ishin
Elishami, Tarshishi, Kitimi dhe Dodanimi. 8 Bijtë e Kamit ishin Kushi,
Mitsraimi, Puti dhe Kanaani. 9 Bijtë e Kushit ishin Seba, Havilahu,
Sabtahu, Raamahu dhe Sabtekahu. Bijtë e Raamahut ishin Sheba dhe
Dedani. 10 Kushit i lindi Nimrodi, që filloi të jetë një njeri i fuqishëm mbi
tokë. 11 Mitsraimit i lindën: Ludimët, Anamimët, Lehabimët, Naftuhimët,
12 Pathrusimët, Kasluhimët (prej të cilëve dolën Filistejtë) dhe Kaftorimët.
13 Kanaanit i lindi Sidoni, i parëlinduri i tij, dhe Hethi, 14 Gebusejtë,
Amorejtë, Girgasejtë, 15 Hivejtë, Arkejtë, Sinejtë, 16 Arvadejtë, Tsemarejtë
dhe Hamathejtë. 17 Bijtë e Semit ishin Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe
Arami, Uzi, Huli, Getheri dhe Mesheku. 18 Arpakshadit i lindi Shelahu dhe
Shelahut i lindiEberi. 19Eberit i lindëndybij: njeriquhejPeleg, sepsenëditët
e tij toka u nda, dhe i vëllai quhej Joktan. 20 Joktanit i lindi Almodali, Shelefi,
Hatsarmavethi, Jerahu, 21 Hadorami, Uzali, Diklahu, 22 Ebali, Abimaeli,
Sheba, 23 Ofiri, Havilahu dhe Jobabi. Të tërë këta ishin bijtë e Joktanit.
24 Semi, Arpakshadi, Shelahu, 25 Eberi, Pelegu, Reu, 26 Serugu, Nahori,
Terahu, 27 Abrami, që është Abrahami. 28 Bijtë e Abrahamit ishin Isaku
dhe Ismaeli. 29 Këta janë pasardhësit e tyre: i parëlinduri i Ismaelit ishte
Nebajothi; pastaj vinin Kedari, Abdeeli, Mibsami, 30 Mishma, Dumahu,
Masa, Hadadi, Tema, 31 Jeturi, Nafishi dhe Kedemahu. Këta ishin bijtë e
Ismaelit. 32Bijtë e Keturahës, konkubinës së Abrahamit: ajo lindi Zimramin,
Jokshanin, Medanin, Madianin, Ishbakun dhe Shuahun. Bijtë e Jokshanit
ishin Sheba dhe Dedani. 33 Bijtë e Madianit ishin Efahu, Eferi, Hanoku,
Abidahu dhe Eldaahu. Të tërë këta ishin bijtë e Keturahut. 34 Abrahamit
i lindi Isaku. Bijtë e Isakut ishin Esau dhe Izraeli. 35 Bijtë e Esaut ishin
Elifazi, Reueli, Jeushi, Jalami dhe Korahu. 36 Bijtë e Elifazit ishin Temani,
Omari, Tsefoi, Gatami, Kenazi, Timna dhe Amaleku. 37 Bijtë e Reuelit ishin
Nahathi, Zerahu, ShamahudheMizahu. 38Bijtë e Seirit ishinLotani, Shobali,
Tsibeoni, Anahu, Dishoni, Etseri dhe Dishani. 39 Bijtë e Lotanit ishin Hori
dhe Hemani; Timna quhej e motra e Lotanit. 40Bijtë e Shobalit ishin Aliani,
Manahathi, Ebali, Shefi dhe Onami. Ajahu dhe Anahu ishin bij të Tsibeonit.
41 Dishoni ishte bir i Anahut. Bijtë e Dishonit ishin Hemdani, Eshbani,
Ithrani dhe Kerani. 42Bijtë e Etserit ishin Bilhani, Zaavani dhe Akani. Bijtë e
Dishanit ishinUtsi dheArani. 43Këta janëmbretëritqëmbretëruannëvendin
e Edomit para se ndonjë mbret të mbretëronte mbi bijtë e Izraelit: Bela, bir
i Beorit; emri i qytetit të tij ishte Dinhabah. 44Kur vdiq Bela, në vend të tij
mbretëroi Jobabi, bir i Zerahut nga Botsrahu. 45 Kur vdiq Jobabi, në vend
të tij mbretëroi Hushami nga vendi i Temanitëve. 46 Kur vdiq Hushami, në
vend të tij mbretëroiHadadi, bir i Bedadit, që mundi Madianitët në fushat e
Moabit; qyteti i tij quhej Avith. 47Kur vdiq Hadadi, në vend të tij mbretëroi
Samlahu nga Masre Kahu. 48 Kur vdiq Samlahu, në vend të tij mbretëroi
Sauli nga Rehobothi mbi Lum. 49 Kur vdiq Sauli, në vend të tij mbretëroi
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Baal-Hanani, bir i Akborit. 50Kur vdiq Baal-Hanani, në vend të tij mbretëroi
Hadabi. Emri i qytetit të tij ishte Pan dhe e shoqja quhej Mehetabeel; ishte
bijë e Matredit, që ishte e bija e Mezahabit. 51 Pastaj vdiq Hadabi. Krerët e
Edomit ishin: shefi Timnah, shefi Avlah, shefi Jetheth, 52 shefi Oholibamah,
shefi Elah, shefi Pinon, 53 shefi Kenaz, shefi Teman, shefi Mibtsar, 54 shefi
Magdiel, shefi Iram. Këta ishin shefat e Edomit.

2
1Këta qenë bijtë e Izraelit: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni,

2Dani, Jozefi, Beniamini, Neftali, Gadi dhe Asheri. 3 Bijtë e Judës ishin Eri,
Onani dhe Shelahu; këta të tre i lindi e bija e Shuas, Kananeasja. Eri, i
parëlinduri i Judës, ishte i keq në sytë e Zotit, i cili e bëri të vdesë. 4 Tamara,
nusja e të birit, i lindi Peretsin dhe Zerahun. Juda pati gjithsej pesë bij.
5Hetsroni dhe Hamuli ishin bijtë e Peretsit. 6Zimri, Ethani, Hemani, Kalkoli
dhe Dara ishin bijtë e Zerahut; gjithsej pesë. 7 I biri i Karmit, Akani,
vuri në rrezik Izraelin, duke kryer një shkelje rreth gjërave të caktuara të
zhdukeshin. 8Ethanit i lindi Arariahu. 9Bijtë që i lindënHetsronit quheshin
Jerahmeel, Ram dhe Kelubai. 10 Ramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i
lindi Nahshoni, princi i bijve të Judës; 11 Nahshonit i lindi Salma; Salmas
i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi. 12 Obedit i lindi Isai. 13 Isait i lindi
Eliabi, i parëlinduri i tij, Abinadabi i dyti, Shemiahu i treti, 14 Nethaneeli,
i katërti, Radai i pesti, 15 Otsemi i gjashti, dhe Davidi i shtati. 16 Motrat
e tyre ishin Tserujah dhe Abigail. Abishai, Joabi dhe Asaheli ishin bij të
Tserujahës; gjithsej tre. 17 Abigaili lindi Amasan, atë i të cilit ishte Jetheri,
Ismaeliti. 18 Kalebi, bir i Hetsronit, pati fëmijë nga gruaja e tij Azubah dhe
nga Jeriotha. Bijtë e saj quheshin Jesher, Shobab dhe Ardon. 19 Pas vdekjes
së Azabahut, Kalebi u martua me Efrathin që i lindi Hurin. 20Hurit i lindi
Uri dhe Urit i lindi Betsaleeli. 21 Pastaj Hetsroni hyri tek e bija e Makirit,
atit të Galaadit, me të cilën që martuar kur ishte shtatëdhjetë vjeç; dhe ajo
i lindi Segubin. 22 Segubit i lindi Jairi, të cilit do t’i përkisnin njëzet e tre
qytete në vendin e Galaadit. 23 (Geshuri dhe Arami u morën atyre fshatrat
e Jairit, Kenathin dhe fshatrat përreth, gjashëdhjetë qytete). Tërë këto ishin
pronë e bijve të Makirit, atit të Galaadit. 24 Mbas vdekjes së Hetsronit në
Kaleb-Efrathah, Abiah, gruaja e Hetsronit i lindi Ashurin, atin e Tekoas.
25 Bijtë e Jerahmeelit, të parëlindurit të Hetsronit, ishin Rami, i parëlinduri,
Bunahu, Oreni, Otsemi dhe Ahijahu. 26 Jerahmeeli pati një grua tjetër, që
quhej Atarah, që u bë nëna e Onamit. 27 Bijtë e Ramit, të parëlindurit të
Jerahmeelit, qenë Maatsi, Jamini dhe Ekeri. 28 Bijtë e Onamit ishin Shamai
dhe Jada. Bijtë e Shamait ishin Nadabi dhe Abishuri. 29Gruaja e Abishurit
quhej Abihail dhe i lindi Ahbanin dhe Molidin. 30 Bijtë e Nadabit ishin
Seledi dhe Apaimi. Seledi vdiq pa lënë fëmijë. 31 I biri i Apaimit ishte Ishi;
i biri i Ishit ishte Sheshani; i biri i Sheshanit ishte Ahlai. 32 Bijtë e Jadait,
vëllait të Shamait, ishin Jetheri dhe Jonathani. Jetheri vdiq pa lënë fëmijë.
33 Pelethi dhe Zaza ishin bijtë e Jonathanit. Këta ishin bijtë e Jerahmeelit.
34 Seshani nuk pati djem por vetëm vajza. Por Seshani kishte një skllav
egjiptas të quajturt Jarha. 35 Seshani e martoi të bijën me Jarhën, skllavin
e tij, dhe ajo i lindi Atain. 36Atait i lindi Nathani dhe Nathanit i lindi Zabadi.
37Zabadit i lindi Eflali; Eflalit i lindi Obedi; 38Obedit i lindi Jehu; Jehut i lindi
Azariahu; 39Azariahut i lindi Heletsi; Heletsit i lindi Eleasahu; 40 Eleasahut
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i lindi Sismai; Sismait i lindi Shallumi; 41 Shallumit i lindi Jekamiahu dhe
Jekamiahut i lindi Elishama. 42 Bijtë e Kalebit, vëllait të Jerahmeelit, ishin
Mesha, i parëlinduri që ishte ati i Zifit, dhe bijtë eMareshahut, ati i Hebronit.
43 Bijtë e Hebronit ishin Korahu, Tapuahu, Rekemi dhe Shema. 44 Shemas
i lindi Rahami, ati i Jorkeamit, dhe Rekemit i lindi Shamai. 45 Shamai pati
si djalë Maonin, i cili ishte ati i Beth-Tsurit. 46 Efah, konkubina e Kalebit,
lindi Haranin, Motsan dhe Gazezin. Haranit i lindi Gazezin. 47 Bijtë e
Jahdait ishin Regemi, Jothami, Geshani, Peleti, Efahu dhe Shaafi. 48Maakah,
konkubina e Kalebit, lindi Sheberin dhe Tirhanahun. 49 Ajo lindi Shaafin,
atin e Madmanahut, Shevan, atin e Makbenës dhe të Gibeut. Vajza e Kalebit
quhej Aksaha. 50 Këta qenë bijtë e Kalebit: i biri i Hurit, të parëlindurit të
Efratahut, Shobali, ati i Kirjath-Jearimit. 51 Salma, ati i Betlemit, dhe Harefi,
ati i Beth-Gaderit. 52 Shobali, ati i Kirjath-Jearimit, pati si fëmijë: Haroehin
dhe gjysmën e Memuhothit. 53 Familjet e Kirjath-Jearimit ishin Ithrejtë,
Puthejtë, Sumathejtë dhe Misharaejtë; prej tyre rrjedhin Tsorathitët dhe
Eshtaolitët. 54Bijtë e Salmës ishin Betlemi dheNetofathei, Atroth-Beth-Joabi,
gjysme e Menathejve, Tsorejtë, 55 dhe familjet e shkruesve që banonin në
Jabets ishin Tirathejtë, Shimeathejtë dhe Sukathejtë. Këta ishin Kenejtë që
rrjedhin nga Hamathi, ati i shtëpisë së Rekabit.

3
1 Këta ishin bijtë e Davidit, që i lindën në Hebron; i parëlinduri ishte Am-

noni, nga Ahinoami, Jezreelitja; i dyti ishte Danieli, nga Abigail, Karmelitja;
2 i treti ishte Absalomi, bir i Maakahut, e bija e Talmait, mbret i Geshurit; i
katërti ishte Adonijahu, bir i Haghithit; 3 i pesti ishte ShefatiahungaAbitali; i
gjashti ishte Ithreami, ngaEglahu, bashkëshortja e tij. 4Këta të gjashtë i lindën
në Hebron. Ai mbretëroi atje shtatë vjet e gjashtë muaj, kurse në Jeruzalem
mbretëroi tridhjetë e tre vjet. 5 Këta përkundrazi i lindën në Jeruzalem;
Shimea, Shobabi, Nathani dhe Salomoni, domethënë katër fëmijë të lindur
nga Bath-Sheba, e bija e Amielit. 6 Ishin përveç tyre Ibhari, Elishama,
Elifeleti, 7 Nogahu, Nefegu, Jafia, 8 Elishama, Eliada dhe Elifeleti, gjithsej
nëntë. 9 Tërë këta ishin bijtë e Davidit, pa llogaritur bijtë e konkubinave të
tij. Tamara ishte motra e tyre. 10 I biri i Salomonit ishte Roboami, bir i të
cilit ishte Abijahu, bir i të cilit ishte Asa, bir i të cilit ishte Jozafati, 11 bir
i të cilit ishte Jorami, bir i të cilit ishte Ahaziahu, bir i të cilit ishte Joasi,
12 bir i të cilit ishte Amatsiahu, bir i të cilit ishte Azariahu, bir i të cilit ishte
Jothami, 13 bir i të cilit ishte Ashazi, bir i të cilit ishte Ezekia, bir i të cilit
ishte Manasi, 14 bir i të cilit ishte Amoni, bir i të cilit ishte Josia. 15 Bijtë
e Josias ishin Johnani, i parëlinduri, i dyti Jehojakimi, i treti Sedekia dhe i
katërti Shalumi. 16 Bijtë e Jehojakimit ishin djali i tij Jekoniahu, bir i të cilit
ishte Sedekia. 17 Bijtë e Jekoniahut, të të burgosurit, ishin i biri Shealtieli,
18 dhe Malkirami, Pedajahu, Shenatsari, Jekamiahu, Hoshama dhe Nedabi-
ahu. 19 Bijtë e Pedajahut ishin Zorobabeli dhe Shimei. Bijtë e Zorobabelit
ishin Meshulami, Hananiahu dhe Shelomith, motra e tyre; 20 pastaj vinin
Hashubahu, Oheli, Berekiahu, Hasadiahu dhe Jushab-Hasedi, gjithsej pesë.
21Bijtë e Hananiahut ishin Pelatisahu dhe Jeshajahu, bijtë e Refajahut, bijtë
e Arnanit, bijtë e Obadiahut, bijtë e Shekaniahut. 22 Biri i Shakaniahut
ishte Shemajahu. Bijtë e Shemajahut ishinHatushi, Igali, Bariahu, Neraiahu
dhe Shafati, gjithsej gjashtë. 23 Bijtë e Neariahut ishin Elioenai, Ezekia
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dhe Azrikami, gjithsej tre. 24 Bijtë e Elioenait ishin Hodaviahu, Eliashibi,
Pelajahu, Akubi, Johanani, Delajahu dhe Anani, gjithsej shtatë.

4
1Bijtë e Judës ishin Peretsi, Hetsroni, Karmi, Huri dhe Shobali. 2Reajahut,

birit të Shobalit, i lindën Ahumai dhe Lahadi. Këto ishin familjet e Tso-
rathejve; 3 Këta ishin bijtë e atit të Etamit: Jezreeli, Ishma dhe Idbashi;
motra e tyre quhej Hatselelponi. 4 Penueli ishte ati i Gedorit; Ezeri ishte
ati i Hushahut. Këta ishin bijtë e Hurit, të parëlindurit të Efratahut, atit të
Betlemit. 5Ashuri, ati i Tekoas, pati dy bashkëshorte,Helahën dhe Naarahën.
6Naaraha i lindi Ahuzamin, Heferin, Tememin dhe Ahashtarin. Këta ishin
bijtë e Naarahës. 7 Bijtë e Helahës ishin Tserethi, Tsohari dhe Ethnani.
8 Kotzit i lindën Anubi, Cobe-Tsobebahu dhe familjet e Aharhelit, birit të
Harumit. 9 Jabetsin e nderonin më tepër se vëllezërit; e ëma i kishte vënë
emrin Jabets, sepse thoshte: “E pollame dhimbje”. 10 Jabetsi kërkoi ndihmën
ePerëndisë të Izraelit, duke thënë: “Oh, sikur tëmëbekojedhezgjerojekufijtë
e mi, dhe dora jote të ishte me mua dhe të më ruante nga e keqja që të
mos vuaj!”. Dhe Perëndia i dha atë që kishte kërkuar. 11 Kelubit, vëllait të
Shulahut, i lindi Mehiti, që ishte ati i Eshtonit. 12 Eshtonit i lindën Beth-
Rafa, Paseahu dhe Tehinahu, ati i Ir-Nahashit. Këta ishin burrat e Rehahut.
13Bijtë eKenazit ishinOthnieli dheSerajahu. Bijtë eOthnielit ishinHathathi,
14 dhe Meonathai prej të cilit lindi Ofrahu. Serajahut i lindi Joabi, ati i
banorëve të luginës së artizanëve, sepse ishin artizanë. 15Bijtë e Kalebit, bir
i Jefunehut, ishin Iru, Elahu dhe Naami. Kenazi ishte bir i Elahut. 16 Bijtë
e Jehaleleelit ishin Zifi, Zifahu, Tiria dhe Asareeli. 17 Bijtë e Ezrahut ishin
Jetheri, Meredi, Eferi dhe Jaloni. Bashkëshortja e Meredit lindi Miriamin,
Shamain dhe Ishbahun, atin e Eshtemoas. 18 (Gruaja e tij Jehudijah lindi
Jeredin, atin e Gedorit, Heberin, atin e Sokohit dhe Jekuthielin, atin e
Zanoahut). Këta qenë bijtë e Bithiahut, e bijës së Faraonit, që Meredi kishte
marrë për grua. 19 Bijtë e gruas së Hodihajut, motër e Nahamit, ishin ati
i Keliahut, Garmeui, dhe Eshtemoa, Maakatheu. 20 Bijtë e Shimonit ishin
Amoni, Rinahu, Benhanani dhe Tiloni. Bijtë e Ishit ishin Zohethi dhe Ben-
Zohethi. 21Bijtë e Shelahut, birit të Judës, ishinEri, ati i Lekahut, Laadahu, ati
i Mareshahut, dhe familjet e shtëpisë së punonjësve të endjes së lirit të Beth-
Ashbeas. 22 Jokimi dhe njerëzia e Kozebës, Joasi dhe Safari, që sunduan në
Moab, dhe Jashubi-Lehemi. Por këto fakte janë të vjetra. 23Ata ishin poçarë
dhe banonin në Netaim dhe në Gederah; banonin aty bashkë me mbretin
dhe ishin në shërbim të tij. 24 Bijtë e Simeonit ishin Jemueli, Jamini, Jaribi,
Zerahu dhe Shauli, 25 bir i të cilit ishte Shalumi, bir i të cilit ishte Mibsami,
bir i të cilit ishte Mishma. 26 Bijtë e Mishmas ishin i biri Hamuel, bir i të
cilit ishte Zakuri, bir i të cilit ishte Shimei. 27 Shimei pati gjashtëmbëdhjetë
djem e gjashtë vajza; por vëllezërit e tij nuk patën shumë fëmijë; dhe fisi i
tyre nuk u shtua si ai i bijve të Judës. 28 Ata u vendosën në Beer-Sheba, në
Moladah, në Hatsar-Shual, 29 në Bilbah, në Etsem, në Tolad, 30 në Bethuel,
nëHormah, në Tsiklag, 31në Beth-Markaboth, nëHatsar-Susim, në Beth-Biri
dhe në Shaaraim. Këto ishin qytetet e tyre, deri në mbretërinë e Davidit.
32Fshatrat e tyre ishin Etami, Aini, Rimoni, Tokeni dhe Ashani: pesë qytete,
33 si dhe tërë fshatrat që ishin rreth këtyre qyteteve, deri në Baal. Këto ishin
banesat e tyre, dhe ata ruajtën gjenealogjinë e tyre; 34Meshobabi, Jamleku,
Joshahi, bir i Amatsiahut, 35 Joeli dhe Jehu, bir i Joshibiahut, bir i Serajahut,



1 i Kronikave 4:36 406 1 i Kronikave 5:21

bir i Asielit, 36Elioneai, Jaakobahu, Jeshohajai, Asajahu, Adieli, Jesimieli dhe
Benajahu, 37 Ziza, bir i Shifit, bir i Alonit, bir i Jedajahut, bir i Shimrit, bir
i Shemajahut. 38 Këta, që u përmendën në emër, ishin princër në familjet e
tyre dhe shtëpitë e tyre atërore u rritën shumë. 39 Shkuan drejt hyrjes së
Gedorit deri në perëndim të luginës për të kërkuar kullota për kopetë e tyre.
40Gjetën kullota të bollshme dhe tëmira, dhe vendi ishte i gjërë, i qetë, sepse
më parë banonin aty pasuesit e Kamit. 41 Ata që u përmendën me emër, në
kohën e Ezekias, mbretit të Judës, erdhën dhe i sulmuan çadrat e tyre dhe
Menuitët, që gjendeshin aty, dhe i shfarosën krejt deri në ditën e sotme;
pastaj u vendosënnë vendin e tyre, sepse aty kishte kullota për kopetë e tyre.
42Pastaj disa prej tyre, pesëqind burra nga bijtë e Simeonit, shkuan nëmalin
Seir të udhëhequrnga Pelatiahu, NeariahudheUzieli, bij të Ishit. 43Pastaj ata
vranë mbeturinat e Amalekitëve që kishin shpëtuar dhe banuar deri ditën e
sotme atje.

5
1 Bijtë e Rubenit, të parëlindurit të Izraelit. Ai ishte me të vërtetë i

parëlinduri, por me qenë se kishte përdhosur shtratin e të atit, parëbirnia iu
dha bijve të Jozefit, birit të Izraelit; kështu gjenealogjia nuk jepet në bazë të
parëbirnisë. 2Ndonëse Judambizotëroimbivëllezërite tij dhengaai rrodhinjë
shef, e drejta e parëbirnisë i takonte Jozefit. 3 Bijtë e Rubenit, të parëlindurit
të Izraelit, ishin Hanoku, Pallu, Hetsroni dhe Karmi. 4 Bijtë e Joelit ishin
Shemejahu, bir i të cilit ishte Gogu, bir i të cilit ishte Shimei, 5 bir i të cilit
ishte Mikahu, bir i të cilit ishte Reajahi, bir i të cilit ishte Baali, 6 bir i të
cilit ishte Beerahu, që u çua në robëri nga Tilgath-Pilneseri, mbret i Asirisë.
Ai ishte princ i Rubenitëve. 7 Vëllezërit e tij, sipas familjeve të tyre, ashtu
siç janë rreshtuar në gjenealogjinë sipas brezave të tyre, ishin i pari Jejeli,
pastaj Zakaria, 8 Bela, bir i Azazit, birit të Shemas, i cili ishte bir i Joelit, që
banonte në Aroer dhe deri në Nebo dhe në Baal-Meon. 9Dhe ata u vendosën
në perëndim duke arritur deri në fillim të shkretëtirës, nga kjo anë e lumit
Eufrat, sepsebagëtia e tyre ishte shumëzuarnëvendineGalaadit. 10Nëkohën
e Saulit ata u shpallën luftë Hagarenëve, të cilët i mundën; pastaj u vendosën
në çadrat e tyre, të ngritura në tërë pjesën në perëndim të Galaadit. 11Bijtë e
Gaditbanoninpërballë tyrenëvendineBashanit, derinëSalkah. 12 Joeli ishte
i pari i tyre, i dyti ishte Shafami, pastaj vinin Janai dhe Shafati në Bashan.
13 Vëllezërit e tyre, sipas shtëpive atërore të tyre, ishin: Mikaeli, Meshulami,
Sheba, Jorai, Jakani, Zia dhe Eberi, gjithsej shtatë. 14Ata ishin bij të Abihailit,
birit të Hurit, birit të Jaroahut, birit të Galaadit, birit të Mikaelit, birit të
Jesishait, birit të Jahdos, birit të Buzit; 15 Ahi, bir i Abdielit, birit të Gunit,
ishte i pari i shtëpisë së tyre prindërore. 16 Ata banonin në Galaad dhe në
Bashan, në fshatrat e tij dhe në të gjitha tokat për kullotë të Sharonit deri atje
ku shtriheshin. 17 Të gjitha këto toka u regjistruan në listat gjenealogjike të
përpiluara në kohën e Jothamit, mbretit të Judës, dhe në kohën e Jeroboamit,
mbretit të Izraelit. 18 Bijtë e Rubenit, Gaditët dhe gjysma e fisit të Manasit
kishin dyzet e katërmijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë njerëz trima, njerëz që
mbanin mburoja dhe shpata, përdornin harkun dhe ishin të stërvitur 19 Ata
u shpallën luftë Hagarenëve, Jeturëve, Nafishëve dhe Nodabëve. 20 Ata u
ndihmuan kundër tyre, sepse gjatë betejës i thirrën Perëndisë, që e dëgjoi
lutjen e tyre, sepse ata kishin pasur besim tek ai; kështu Hagarenët dhe tërë
ata që ishin bashkë me ta u dorëzuan në duart e tyre. 21 Pastaj ata muarrën
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bagëtinë e tyre: pesëdhjetë mijë deve, dyqind e pesëdhjetë mijë dele, dy mijë
gomarë dhe njëqindmijë njerëz. 22Në të vërtetë shumë njerëz ranë të vrarë,
sepse këtë luftë e kishte dashur Perëndia. Ata u vendosën pastaj në vendin e
tyre deri sa ranënë robëri. 23Kështubijtë e gjysmës së fisit tëManasit banuan
në vend; ata u shtrinë nga Bashani deri në Baal-Hermon, në Senir dhe në
malinHermon. 24Këta ishin krerët e shtëpive të tyre atërore: Eferi, Ishi, Elieli,
Azrieli, Jeremia, Hodavia dhe Jahdieli, njerëz të fortë dhe trima, njerëz të
famshëm, krerë të shtëpive të tyre atërore. 25 Por ata u treguan jobesnikë
ndaj Perëndisë të etërve të tyre dhe u kurvëruan, duke shkuar pas perëndive
të popujve të vendit që Perëndia kishte shkatërruar para tyre. 26 Prandaj
Perëndia i Izraelit nxiti frymën e Pulit, mbretit të Asirisë, domethënë frymën
e Tilgath-Pilniserit, mbretit të Asirisë, që internoi Rubenitët, Gaditët dhe
gjysmën e fisit të Manasit, dhe i vendosi në Halah, në Habor, në Hara dhe
pranë lumit të Gozanit, ku gjenden edhe sot.

6
1Bijtë e Levit ishin Gershomi, Kehathi dhe Merari. 2Bijtë e Kehathit ishin

Amrami, Itshari, Hebroni dhe Uzieli. 3Bijtë e Amramit ishin Aaroni, Moisiu
dhe Miriami. Bijtë e Aaronit ishin Nadabi, Abihu, Eleazari dhe Ithamari.
4 Eleazarit i lindi Finehasi; Finehasit i lindi Abishua; 5 Abishuas i lindi
Buki; Bukit i lindi Uzi. 6 Uzit i lindi Zerahiahu; Zerahiahut i lindi Mera-
jothi; 7 Merajothit i lindi Amariahu; Amariahut i lindi Ahitubi; 8 Ahitubit
i lindi Tsadoku; Tsadokut i lindi Ahimaatsi. 9 Ahimaatsit i lindi Azariahu;
Azariahut i lindi Johanani. 10 Johananit i lindi Azariahu (ai shërbeu si
prift në tempullin që Salomoni ndërtoi në Jeruzalem); 11 Azariahut i lindi
Amariahu; Amariahut i lindi Ahitubi; 12Ahitubit i lindi Tsadoku; Tsadokut
i lindi Shalumi; 13 Shalumit i lindi Hilkiahu; Hilkiahut i lindi Azariahu;
14 Azariahut i lindi Serajahu; Serajahut i lindi Jehotsadaku; 15 Jehotsadaku
shkoi në mërgim, kur Zoti çoi në robëri Judën dhe Jeruzalemin me anë të
Nebukadnetsarit. 16Bijtë e Levit ishinGershomi, Kehathi dheMerari. 17Këta
janë emrat e bijve të Gershomit: Libni dhe Shimei. 18 Bijtë e Kehathit ishin
Amrami, Itshari, Hebroni dhe Uzieli. 19 Bijtë e Merarit ishin Mahli dhe
Mushi. Këto janë familjet e Levit, sipas etërve të tyre. 20 Gershomi pati si
djalë Libnin, bir i të cilit ishte Jahathi, bir i të cilit ishte Zimahu, 21 bir i
të cilit ishte Joabi, bir i të cilit ishte Ido, biri të cilit ishte Zerahu, bir i të
cilit ishte Jeatherai. 22 Bijtë e Kehathit ishin Aminadabi, bir i të cilit ishte
Koreu, bir i të cilit ishte Asiri, 23bir i të cilit ishte Elkanahu, bir i të cilit ishte
Ebiasaf, biri të cilit ishte Asiri, 24 bir i të cilit ishte Tahathi, bir i të cilit ishte
Uriel, biri të cilit ishte Uziahu, bir i të cilit ishte Shauli. 25 Bijtë e Elkanahut
ishin Amasai dhe Ahimothi, 26 bir i të cilit ishte Elkanah, bir i të cilit ishte
Cofaj, biri i të cilit ishte Nahathi, 27 biri i të cilit ishte Eliab, bir i të cilit
ishte Jerohami, bir i të cilit ishte Elkanahu. 28 Bijtë e Samuelit ishin Joeli, i
parëlinduri, dhe Abia, i dyti. 29 Bijtë e Merarit ishin Mahli, bir i të cilit ishte
Libni, bir i të cilit ishte Shimei, bir i të cilit ishte Uzahu, 30 bir i të cilit ishte
Shimea, bir i të cilit ishte Haghiah, bir i të cilit ishte Asajahu. 31 Këta janë
ata që Davidi caktoi për shërbimin e këngës në shtëpinë e Zotit, mbasi iu gjet
një vend prehjeje arkës. 32 Ata ushtruan shërbimin e tyre me këngë përpara
tabernakullit të çadrës sëmbledhjes, deri sa Salomoni ndërtoi shtëpinë e Zotit
në Jeruzalem; dhe shërbenin sipas rregullores që u ishte caktuar. 33 Këta
janë ata që kryenin shërbimin dhe këta bijtë e tyre: Nga bijtë e Kehathitit
ishte Hemani, këngëtari, bir i Joelit, bir i Samuelit, 34 bir i Elkanahut, bir
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i Jerohamit, bir i Elielit, bir i Toahut, 35 bir i Tsufit, bir i Elkanahut, bir i
Mahathit, bir i Amasait, 36 bir i Elkanahut, bir i Joelit, bir i Azariahut, bir
i Sofonias, 37 bir i Tahathit, bir i Asirit, bir i Ebiasafit, bir i Koreut, 38 bir i
Itsharit, bir i Kehathit, bir i Levit, bir i Izraelit. 39Pastaj vinte i vëllai Asaf, që
rrintenë tëdjathtë të tij; Asafi, bir iBerekiahut, bir i Shimeut, 40bir iMikaelit,
bir i Baasejahut, bir i Malkijahut, 41bir i Ethnit, bir i Zerahut, bir i Adajahut,
42bir i Ethanit, bir i Zimahut, bir i Shimeit, 43bir i Jahathit, bir i Ghershomit,
bir i Levit. 44Bijtë e Merarit, vëllezërit e tyre, qëndronin në të majtë dhe ishin
Ethsani, bir i Kishit, bir i Abdiut, bir i Mallukut, 45 bir i Hadshabiahut, bir i
Amatsiahut, bir i Hilkiahut, 46 bir i Amtsit, bir i Banit, bir i Shemerit, 47 bir
i Mahlit, bir i Mushit, bir i Merarit, bir i Levit. 48 Vëllezërit e tyre, Levitët,
ishin caktuar për çdo lloj shërbimi në tabernakullin e shtëpisë së Perëndisë.
49PorAaroni dhe bijtë e tij ofronin flijimembi altarin e olokausteve dhembi
altarin e temjanit, duke e bërë gjithë shërbimin në vendin shumë të shenjtë,
dhe për të bërë shlyerjen për Izraelin, sipas gjithë atyre që kishte urdhëruar
Moisiu, shërbëtor i Perëndisë. 50 Këta ishin bijtë e Aaronit: Eleazari, bir i të
cilit ishte Finehasi, bir i të cilit ishte Abishua, 51 bir i të cilit ishte Buki, bir
i të cilit ishte Uzi, bir i të cilit ishte Zerahiah, 52 bir i të cilit ishte Merajothi,
bir i të cilit ishte Amariahu, bir i të cilit ishte Ahitubi, 53 bir i të cilit ishte
Tsadoku, bir i të cilit ishte Ahimaatsi. 54 Këto ishin vendet e banesave të
tyre, sipas ngulimeve të tyre në territoret e tyre, që iu dhanë me short bijve
të Aaronit të familjes së Kehathitëve; 55 atyre iu dha Hebroni në vendin e
Judës me tokat përreth për të kullotur; 56 por arat e qyteti dhe fshatrat e tij
iu dhanë Kalebit, birit të Jefunehut. 57 Bijve të Aaronit iu dha Hebroni, një
ndër qytetet e strehimit, Libnahu me tokat e tij për kullotë, Jatiri, Eshteoma
me tokat e tij për kullotë, 58Hilenime tokat e tij për kullotë,Debirime tokat e
tij për kullotë, 59 Ashani me tokat e tij për kullotë, Beth-Semeshu me tokat
e tij për kullotë. 60 Nga fisi i Beniaminëve morën Gebën me tokat e tij për
kullotë, Alemethin me tokat e tij për kullotë dhe Anathothin me tokat e tij
për kullotë. Të gjitha qytetet që u ndanëmidis familjeve të tyre ishin gjithsej
trembëdhjetë. 61 Pjesës tjetër të bijve të Kehathit iu dhanë me short dhjetë
qytete nga ana e familjes së fisit, që iu morën gjysmës së fisit, domethënë
nga gjysma e fisit të Manasit. 62Bijve të Ghershomit, sipas familjeve të tyre,
iu dhanë trembëdhjetë qytete, që iu morën fisit të Isakar, nga fisi i Asherit,
fisit të Neftalit dhe fisit të Manasët në Bashanit. 63 Bijve të Merarit, sipas
familjeve të tyre, iu dhanë me short dymbëdhjetë qytete, që iu morën fisit të
Rubenit, fisit të Gadit dhe fisit të Zabulonit. 64Kështu bijtë e Izraelit u dhanë
Levitëve këto qytete bashkë me toket e tyre për kullotë. 65Ata ua dhanë me
short këto qytete, që janë përmëndur me emrin dhe që u janë marrë fisit të
bijve të Judës, fisit të bijve të Simeonit dhe fisit të bijve të Beniaminit. 66Disa
familje të bijve të Kehathit patën qytete në territorin që iu caktua atyre dhe
që u morën nga fisi i Efraimit. 67Ata u dhanë atyre edhe Sikemin, një ndër
qytetet e strehimit, me tokat e tij për kullotë në krahinënmalore të Efraimit,
dhe Ghezerin me tokat e tij për kullotë, 68 Jokmeamin me tokat e tij për
kullotë, Beth-Horoninme tokat e tij për kullotë, 69Ajaloninme tokat e tij për
kullotë, Gath-Rimonin me tokat e tij për kullotë. 70Dhe nga gjysma e fisit të
Manasit, Anerinme tokat e tij për kullotë, Bileaminme tokat e tij për kullotë
iu dha pjesës tjetër së familjes së bijve të Kehathit. 71 Bijve të Gershonit iu
dhanë, duke i marrë nga familja e gjysmës së fisit të Manasit, Golanin në
Bashan me tokat e tij për kullotë dhe Ashtarothin me tokat e tij për kullotë.
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72Nga fisi i Isakarit: Kedeshi me tokat e tij për kullotë, Daberathi me tokat e
tij për kullotë, 73Ramothi me tokat e tij për kullotë dhe Anemi me tokat e tij
për kullotë. 74Nga fisi i Asherit: Mashalinme tokat e tij për kullotë, Abdonin
me tokat e tij për kullotë, 75Hukokun me tokat e tij për kullotë dhe Rehobin
me tokat e tij përkullotë. 76Ngafisi iNeftalit: KedeshinnëGalileme tokat e tij
përkullotë,Hamoninme tokat e tij përkullotëdheKirjathaiminme tokat e tij
për kullotë. 77Bijve të tjerë tëMerarit iu dhanë, nga fisi i Zabulonit, Rimonin
me tokat e tij për kullotë dhe Taborin me tokat e tij për kullotë. 78Matanë
Jordanit, pranë Jerikos, në lindje të Jordanit, nga fisi i Rubenit: Betserin në
shkretëtirëme tokat e tij për kullotë dhe Jahatsahume tokat e tij për kullotë,
79Kedemothime tokat e tij përkullotë dheMefaathime tokat e tij përkullotë.
80Nga fisi i Gadit: Ramothi në Galaad me tokat e tij për kullotë, Mahanbim
me tokat e tij për kullotë, 81Heshbonime tokat e tij për kullotë dhe Jazeri me
tokat e tij për kullotë.

7
1Tola, Puvahu, Jashubi, dhe Shimroni, gjithsej katër, ishin bijtë e Isakarit.

2 Bijtë e Tolit ishin Uzi, Refajahu, Jerieli, Jahmai, Jibsami dhe Shemueli, të
parët e shtëpive të tyre atërore. Bijtë e Tolit ishin njerëz të fortë dhe trima në
brezat e tyre, numri i tyre, në kohën e Davidit, arriti në njèzet e dy mijë e
gjashtëqind veta. 3Biri i Uzit ishte Izrahiahu, bijtë e Izrahiahut ishinMikaeli,
Obadiahu, Joeli dhe Ishiahu; që të pesë ishin të parë. 4 Kishin me vete,
sipas brezave të tyre dhe në bazë të shtëpive atërore ushtri gati për luftë
dhe që arrinte në tridhjetë e gjashtë mijë ushtarë, sepse kishin një numër të
madh bashkëshortesh dhe fëmijësh. 5Vëllezërit e tyre, që u përkisnin të gjitha
familjeve të ndryshme të Isakarit dhe që ishin regjistruar në gjenealogjinë e
tyre, ishin gjithsejt tetëdhjetë e gjashtë mijë njerëz të fortë dhe trima. 6Bijtë
e Beniaminit ishin Belahu, Bekeri dhe Jediaeli, gjithsej tre. 7Bijtë e Belahut
ishin Etsboni, Uzi, Uzieli, Jerimothi dhe Iri, pesë të parë të shtëpive të tyre
atërore, njerëz të fortë dhe trima dhe ishin të regjistruar në gjenealogjitë
në një numër prej njëzet e dy mijë e tridhjetë e katër vetash. 8 Bijtë e
Bekerit ishin Zemirahu, Joashi, Eliezeri, Elioneai, Omri, Jeremothi, Abijahu,
Anathothi dhe Alemethi. Të gjithë këta ishin bijtë e Bekerit; 9 Ata ishin të
regjistruar në gjenealogjitë sipas brezave të tyre, si të parë të shtëpive të
tyre atërore, njerëz të fortë dhe trima, gjithsej njëzet mijë e dyqind veta.
10Biri i Jediaelit ishte Bilhani. Bijtë e Bilhanit ishin Jeushi, Beniamini, Ehudi,
Kenaanahu, Zethani, Tarshishi dhe Ahishahari. 11 Tërë këta ishin bij të
Jediaelit, të parë të shtëpive të tyre atërore, njerëz të fortë dhe trima, gjithsej
shtatëmbëdhjetë mijë e dyqind veta gati të nisen për luftë dhe të lufojnë.
12 Shupimi dhe Hupimi ishin bij të Irit; Hushimi ishte bir i Aherit. 13 Bijtë
e Neftalit ishin Jahtsieli, Guni, Jetseri, Shalumi, bijtë e Bilhahut. 14 Bijtë e
Manasit ishin Asrieli, që konkubina e tij siriane i lindi bashkë me Makirin,
atin e Galaadit; 15Makiri mori një grua për Hupimin dhe Shupimin; emri
i motrës së tij ishte Maakah dhe emri i së dytës ishte Zelofehad; Zelofehad
lindi vetëm vajza. 16 (Maakah, gruaja e Makirit, lindi një djalë, të cilit i
vuri emrin Peresh; vëllai i tij përkundrazi quhej Sheresh dhe bijtë e tij Ulam
dhe Rekem. 17 Bedani qe bir i Ulamit. Këta qenë bijtë e Galaadit, birit të
Makirit, bir i Manasit. 18 Motra e tij Hamoleketh lindi Ishodin, Abiezerin
dheMahlahun. 19Bijtë e Shemidas ishin Ahiani, Shekemi, Likhi dhe Aniami.
20Bijtë e Efraimit ishin Shuthelahu, bir i të cilit ishte Beredi, bir i të cilit ishte
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Tahathi, bir i të cilit ishte Eladahu, bir i të cilit ishte Tahathi, 21 bir i të cilit
ishte Zabadi, bij të të cilit ishin Shuthekahu, Ezeri, Eleadi, që u vranë nga
njerëzit e Gathit, të lindur në vend, sepse kishin dalë për të plaçkitur bagëtinë
e tyre. 22Ati i tyre Efraim i qau për një kohë të gjatë dhe vëllezërit e tij erdhën
për ta ngushëlluar. 23Pastaj hyri te bashkëshortja e tij, qëmbeti me barrë dhe
i lindi një djalë; dhe ai e quajti Beriah, sepse shtëpia e tij ishte goditur nga
fatkeqësia. 24Ai pati si vajzë Sheerahën që ndërtoi Beth-Horonin e poshtëm
dhe të sipërm si edhe Uzen-Sheerahun. 25 I biri ishte Refahu, bashkë me
Rescefin, i cili pati si djalè Telahun, që pati si bir Tahanin, 26 bir i të cilit
ishte Ladani, bir i të cilit ishte Amihudi, bir i të cilit ishte Elishami, 27 bir
i të cilit ishte Nuni, bir i të cilit ishte Jozueu. 28 Pronat dhe banesat e tyre
ishin Betheli dhe fshatrat e tij përreth: në lindje Naarani, në perëndimGezeri
me fshatrat e tij përreth dhe Sikemi me fshatrat e tij përreth deri në Gaza
me fshatrat e tij përreth. 29 Gjatë kufijve të Manasit ishin: Beth-Sheani me
fshatrat e tij përreth, Taanaku me fshatrat e tij përreth,Megidou me fshatrat
e tij përreth dhe Dor me fshatrat e tij përreth. Në këto vende banuan bijtë
e Jozefit, birit të Izraelit. 30 Bijtë e Asherit ishin Jimnahu, Ishvahu, Ishvi,
Beriah dhe motra e tyre Serah. 31Bijtë e Beriahut ishin Heberi dhe Malkeli,
që ishte ati i Birzavithit. 32 Heberit i lindi Jafleti, Shomeri, Hothami dhe
motra e tyre Shua. 33Bijtë e Jafletit ishin Pasaku, Bimhali dhe Ashvathi. Këta
ishin bijtë e Jefletit. 34 Bijtë e Shemerit ishin Ahi, Rohagahu, Jehubahu dhe
Arami. 35Bijtë e vëllait të tij Helem ishin Tsofahu, Imna, Sheleshi dhe Amali.
36 Bijtë e Tsofahut ishin Suahu, Harmeferi, Shuali, Beri, Imrahu, 37 Betseri,
Hodi, Shama, Shilshahu, Jithrani dhe Beera. 38Bijtë e Jetherit ishin Jefuneu,
PispahudheAra. 39Bijtë eUla ishinArahu, Anieli dheRitsa. 40Tërë këta ishin
bijtë eAserit, të parët e shtëpive të tyre atërore,njerëz të zgjedhur, të fortë dhe
trima, të parëmidis princërve. Ata ishin të regjistruar sipas gjenealogjisë në
shërbimin ushtarak për të shkuar në luftë; numri i tyre arrinte në njëzet e
gjashtë mijë veta.

8
1 Beniaminit i lindi Balahu, djali i tij i parë, Ashbeli, i dyti, Anbarahu, i

treti, 2Nohahu, i katërti dhe Rafa i pesti. 3Bijtë e Belahut ishin Adari, Gheri,
Abihudi, 4Abishua,Naamani, Ahoahu, 5Ghera, ShefufanidheHurami. 6Këta
ishin bijtë e Ehudit (që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Gebës
që u internuan nëManahath): 7Naamani, Ahijahu dhe Ghera, që i internoi;
atij i lindën Uza dhe Ahihudi. 8 Shaharaimit i lindën fëmijë në tokën e
Moabit, mbasi u nda nga bashkëshortja e tij, 9 lindi Jobabi, Tsibia, Mesha,
Malkami, 10 Jeutsi, Shakia dhe Mirmah. Këta ishin bijtë e tij, të parët e
shtëpive të tyre atërore. 11Nga Hushimi lindën Abitubi dhe Elpaali. 12Bijtë e
Elpaalit ishin Eberi, Mishami, Shemedi, që ndërtoiOnon, Lodin dhe fshatrat
përreth, 13Beria dhe Shema, që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të
Ajalonit dhe që i bënë të ikin me vrap banorët e Gathit. 14Ahio, Shashaku,
Jeremothi, 15 Zebadiahu, Aradi, Ederi, 16Mikaeli, Ishpahu, Joha ishin bijtë
e Beriahut. 17 Zebadiahu, Meshulami, Hizki, Heberi, 18 Ishmerai, Jizliahu
dhe Jobabi ishin bijtë e Elpaalit, 19 Jakimi, Zikri, Zabdi, 20 Elianai, Tsilethaj,
Elieli, 21Adajahu, Berajahu dhe Shimrathi ishin bijtë e Shimeit. 22 Ishpani,
Eberi, Elieli, 23 Abdoni, Zikri, Hanani, 24 Hananiahu, Elami, Anthothijahu,
25 Ifdejahu dhe Penueli ishin bijtë e Shashakut. 26 Shamsherai, Shehariahu,



1 i Kronikave 8:27 411 1 i Kronikave 9:20

Athaliahu, 27 Jaareshiahu, Elijahu dhe Zikri ishin bijtë e Jerohamit. 28 Këta
ishin të parët më të rëndësishëm të shtëpive atërore në brezat e tyre; ata
banonin në Jeruzalem. 29 I ati i Gabaonit banonte në Gabaon dhe gruaja
e tij quhej Maakah. 30 I parëlinduri i tij ishte Abdoni; pastaj i lindën Tsuri,
Kishi, Baali dhe Nadabi, 31Gedori, Ahio, Zekeri, 32dheMiklothi të cilit i lindi
Shimeahu. Edhe këta banuan përballë vëllezërve të tyre në Jeruzalem bashkë
me vëllezërit e tyre. 33 Nerit i lindi Kishi; Kishit i lindi Sauli, Saulit i lindi
Jonathani, Malkishua, Abinadabi dhe Eshbaali. 34 I biri i Jonathanit ishte
Merib-Baali. Merib-Baalit i lindi Mikahu. 35 Bijtë e Mikahut ishin Pitoni,
Meleku, Taarea dhe Ashazi. 36 Ashazit i lindi Jeoadahu; Jeoadahut i lindën
Amekethi, Azmavethi dhe Zimri; Zimrit i lindiMotsa. 37Motsas i lindi Binea,
bir i të cilit ishte Rafahu, bir i të cilit ishte Eleasahu, bir i të cilit ishte Atseli.
38 Atseli pati gjashtë bij, emrat e të cilëve ishin: Azrikam, Bokeru, Ishmael,
Sheariah, ObadiahdheHanan. Tërëkëta ishinbij tëAtselit. 39Bijtë eEshekut,
vëllait të tij, ishin Ulami, djali i parë, Jeushi i dyti, dhe Elifeleti, i treti. 40Bijtë
e Ulamit ishin njerëz të fortë dhe trima, harkëtarë të mirë; ata patën shumë
bij e nipër, njëqind e pesëdhjetë. Tërë këta ishin trashëgimtarë të Beniaminit.

9
1Kështu tërë Izraelitët u regjistruan sipas gjenealogjive dhe u shkruan në

librin e mbretërve të Izraelit. Por Juda u internua në Babiloni për shkak të
mosbesnikërisë së tij. 2Tani banorët e parë që u vendosën rishtas në pronat
e tyre, në qytetet e tyre, ishin Izraelitët, priftërinj, Levitë dhe Nethinej. 3Në
Jeruzalem u vendosën disa nga bijtë e Judës, nga bijtë e Beniaminit dhe nga
bijtë e Efraimit dhe tëManasit: 4Uthai, bir i Amihudit, bir i Omrit, bir i Imrit,
bir i Banit nga pasardhësit e Peretsit, birit të Judës. 5Nga Shilonitët: Asajahu,
djali i parë dhe bijtë e tij. 6 Nga bijtë e Zerahut: Jeueli dhe vëllezërit e tij,
gjithsej gjashtëqind e nëntëdhjetë veta. 7 Nga bijtë e Beniaminit: Salu, bir i
Meshulamit, birit tëHodavias, birit tëHasenahit; 8 Ibnejahu, bir i Jerohamit,
Elahu, bir i Uzit, birit të Mikrit, dhe Meshulami, bir i Shefatiahut, birit të
Reuelit, që ishte bir i Ibnijahut; 9vëllezërit e tyre, sipas brezave të tyre, ishin
nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë veta. Tërë këta ishin të parë të një shtëpie
atërore në shtëpitë e tyre atërore. 10Nga priftërinjtë: Jedajahu, Jehojaribi dhe
Jakini, 11 Azariahu, bir i Hilkiahut, bir i Meshullamit, bir i Tsadokut, bir i
Merajothit, bir i Ahitubit, që ishte oficer në krye të shtëpisë së Perëndisë,
12 Adajahu, bir i Jerohamit, bir i Pashurit, bir i Malkijahut; Maasi, bir i
Adielit, bir i Jahzerahut, bir i Meshulamit, bir i Meshillemithit, bir i Imerit;
13dhe vëllezërit e tyre të parë të shtëpive të tyre atërore, një mijë e shtatëqind
e gjashtëdhjetë veta, njerëz shumë të shkathët në shërbim të shtëpisë së
Perëndisë. 14Nga Levitët: Shemajahu, bir i Hasshubit, bir i Azrikamit, bir i
Hashabiahut, të bijve të Merarit; 15 Bakbakari, Hereshi, Galali, Mataniahu,
bir i Mikahut, bir i Zikrit, bir i Asafit; 16 Obadiahu, bir i Shemajahut, bir i
Galalit, bir i Jeduthunit; Berakiahu, bir i Asas, bir i Elkanahut, që banonte
në fshatrat e Netofathitëve. 17 Derëtarët ishin Shallumi, Akubi, Talmoni,
Ahimani dhe vëllezërit e tyre; Shalumi ishte i pari i tyre. 18Ata kanë mbetur
deri tani derëtarë të kampit të bijve të Levit në portën embretit, në drejtim të
lindjes. 19 Shalumi, bir i Koreut, bir i Ebiasafit, bir i Korahut, dhe vëllezërit e
tij, Korahitët, nga shtëpia e atit të tij, ishin të ngarkuar me punën e shërbimit,
si derëtarë të tabernakullit; etërit e tyre ishin caktuar në kampin e Zotit
si derëtarë. 20 Finehasi, bir i Eleazarit, kishte qenë në të kaluarën i pari i
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tyre; dhe Zotit ishte me të. 21 Zakaria, bir i Meshelemiahut, ishte derëtar në
hyrjen e çadrës së mbledhjeve. 22 Tërë ata që u zgjodhën si derëtarë ishin
dyqind e dymbëdhjetë veta; ata ishin të regjistruar sipas gjenealogjive në
fshatrat e tyre. Davidin dhe Samuelin shikuesi i kishte vendosur në zyrën
e tyre. 23 Ata dhe bijtë e tyre mbanin përgjegjësinë e ruajtjes së portave të
shtëpisë së Zotit, domethënë të shtëpisë së tabernakullit, si derëtarë. 24Kishte
derëtarë në të katër pikat e horizontit: në lindje, në perëndim, në veri dhe
në jug. 25Vëllezërit e tyre, që banonin në fshatrat e tyre, duhet të vinin herë
pas here për të qëndruar me ta shtatë ditë, 26 sepse katër derëtarët kryesorë,
që ishin Levitë, ishin gjithnjë në detyrë. Ata merreshin gjithashtu me
mbikqyrjen e dhomave dhe të thesarëve të shtëpisë së Perëndisë; 27 banonin
në afërsitë e shtëpisë së Perëndisë, sepse atyre u ishte besuar ruajtja e saj,
si dhe hapja e saj çdo mëngjes. 28Disa prej tyre ishin përgjegjës për objektet
që përdoreshin në shërbimin e tempullit, dhe ata i numëronin kur i çonin
brenda dhe kur i çonin jashtë. 29 Të tjerë përkundrazi ishin ngarkuar me
ruajtjen e mobiljeve, të gjithë veglave, të majës së miellit, të verës, të vajit,
të temjanit dhe të aromave. 30Disa bij të priftërinjve përgatisninmelhemin e
aromave. 31Matithiahu, një prej Levitëve, i parëlinduri i Shalumit, Korahiti,
ishte përgjegjës për gjërat që gatuheshin në tigane. 32 Disa nga vëllezërit
e tyre midis Kehathitëve ishin të ngarkuar përkundrazi të përgatisnin çdo të
shtunë bukët e paraqitjes. 33Këta ishin këngëtarë, të parë të shtëpive atërore
të Levitëve, që banonin në dhomat e tempullit; ata ishin të përjashtuar nga
çdo shërbim tjetër, sepse ishin të zënë ditë e natë me punën e tyre. 34 Këta
ishin të parët e shtëpive atërore të Levitëve, të parë sipas brezave të tyre; ata
banonin në Jeruzalem. 35Në Gabaon banonin Jejeli, ati i Gabaonit, gruaja e
të cilit quhej Maakah. 36 I parëlinduri i tij ishte Abdoni, pastaj erdhën Tsuri,
Kishi, Baali, Neri, Nadabi, 37Gedori, Ahio, ZakariadheMiklothi. 38Miklothit i
lindi Shimeami. Edhekëtabanoninpërballë vëllezërve të tyrenë Jeruzalemsë
bashkume vëllezërit e tyre. 39Nerit i lindi Kishi, Kishit i lindi Sauli dhe Saulit
i lindën Jonathani, Malkishua, Abinadabi dhe Eshbaali. 40 Biri i Jonathanit
ishte Merib-Baali dhe Merib-Baalit i lindi Mikahu. 41 Bijtë e Mikahut ishin
Pitoni, Meleku, Tahrea dhe Ashazi. 42Ashazit i lindi Jarahu; Jarahut i lindën
Alemethi, Azmavethi dhe Zimri, Zimrit i lindi Motsa. 43Motsas i lindi Binea,
bir i të cilit ishte Refaihu, bir i të cilit ishte Eleasahu, bir i të cilit ishte Atseli.
44 Atseli pati gjashtë djem, dhe këta ishin emrat e tyre: Azriksani, Bokeru,
Ismaeli, Sheariahu, Obadiahu dhe Hanani. Këta qenë bijtë e Atselit.

10
1 Filistejtë luftuan kundër Izraelit dhe Izraelitët ikën me vrap para Filis-

tejve dhe ranë të vrarë në malin Gilboa. 2 Filistejtë ndoqën nga afër Saulin
dhe bijtë e tij dhe vranë Jonathanin, Abinadabin dhe Malkishuan, bij të
Saulit. 3 Beteja u bë e ashpër kundër Saulit, harkëtarët e goditën dhe ai u
plagos rëndë. 4Atëherë Sauli i tha shqyrtarit të tij: “Nxirr shpatën tënde dhe
më shpo me atë, që këta të parrethprerë të mos vijnë e të tallen me mua”.
Por shqyrtari i tij nuk deshi ta bënte, sepse ishte trembur shumë. Atëherë
Sauli mori shpatën dhe u hodh mbi të. 5 Kur shqyrtari e tij pa që Sauli
kishte vdekur, edhe ai u hodhmbi shpatën e tij dhe vdiq. 6Kështu vdiq Sauli
me tre bijtë e tij; tërë shtëpia e tij u shua tok. 7 Kur të gjithë Izraelitët që
banonin në këtë luginë panë që të tyret kishin ikur dhe që Sauli dhe bijtë e tij
kishin vdekur, ata braktisën qytetet e tyre dhe ikënme vrap. Atëherë erdhën
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Filistejtë dhe u vendosën në vendin e tyre. 8 Të nesërmen Filistejtë erdhën
për të zhveshur të vrarët dhe gjetën Saulin dhe bijtë e tij të rënë mbi malin
Gilboa. 9Ezhveshën Saulin, imorënkokëndhearmaturëndhe çuan lajmëtarë
në të gjithë vendin e Filistejve për të njoftuar lajmin në tempullin e idhujve
të tyre dhe gjithë popullit. 10E vendosën pastaj armaturën e tij në tempullin
e perëndive të tyre dhe gozhduan kokën e tij në tempullin e Dagonit. 11Kur
tërë banorët e Jabeshit të Galaadit mësuan tërë atë që Filistejtë i kishin bërë
Saulit, 12 tërë njerëzit trima u ngritënmë këmbë,morën kufomën e Saulit dhe
kufomat e bijve të tij dhe i çuan në Jabesh; pastaj i varrosën kockat e tyre nën
brukën e Jabeshit dhe agjeruan shtatë ditë. 13 Kështu Sauli vdiq për shkak,
të mosbensikërisë së tij ndaj Zotit, sepse nuk kishte respektuar fjalën e Zotit
dhe njëkohësisht kishte konsultuar një medium për të marrë këshilla prej saj,
14 dhe nuk ishte këshilluar përkundrazime Zotin. Prandaj Zoti e bëri të vdesë
dhe ia kaloi mbretërinë Davidit, birit të Isait.

11
1Atëherë tërë Izraeli u mblodh rreth Davidit në Hebron dhe i tha: “Ja, ne

jemi kocka dhe mishi yt”. 2 Edhe në të kaluarën, kur ishte mbret Sauli, ti
ishe ai që udhëhiqte dhe kthente pas Izraelin; dhe Zoti, Perëndia yt, të pati
thënë: “Ti do të ushqesh popullin tim të Izraelit, ti do të jesh princ mbi
popullin tim të Izraelit””. 3Kështu tërë pleqtë e Izraelit erdhën te mbreti në
Hebron, dhe Davidi lidhi me ta një aleancë në Hebron përpara Zotit; pastaj
ata e vajosën Davidin mbret të Izraelit, sipas fjalës së shqiptuar nga Zoti me
anë të Samuelit. 4Davidi së bashkume tërë Izraelin doli kundër Jeruzalemit,
që është Jebusi, kundodheshin Jebusejtë, banorë të vendit. 5Atëherë banorët
e Jebusit i thanë Davidit: “Nuk do të hysh këtu”. Por Davidi pushtoi qytetin
e fortifikuar të Sionit, që është qyteti i Davidit. 6Davidi kishte thënë: “Ai që
do t’i mundë i pari Jebusejtë do të bëhet kryetar dhe princ”. Doli i pari Joabi,
bir i Tserujahut, që u bë kështu kryetar. 7Davidi u vendos pastaj në kalanë
që u quajt për këtë arsye “qyteti i Davidit”. 8 Pastaj ai bëri ndërtime përreth
qytetit nga Milo dhe në gjithë perimetrin e tij; Joabi meremetoi pjesën tjetër
të qytetit. 9KështuDavidi bëhej gjithnjë emë i madh dhe Zoti i ushtrive ishte
me të. 10 Këta janë komandantët e luftëtarëve trima që ishin në shërbim të
Davidit dhe që i dhanë përkrahje të madhe me gjithë Izraelin në mbretërinë
e tij për ta bërë mbret sipas fjalës të Zotit lidhur me Izraelin. 11 Kjo është
lista e luftëtarëve trima që ishin në shërbim të Davidit: Jashobeami, bir i
një Hakmoniti, komandant i tridhjetë kapedanëve; ai rroku ushtën kundër
treqind njerëzve, që i vrau në një ndeshje të vetme. 12Mbas tij vinte Eleazari,
bir i Dodos, Ahohitit; ishte një nga tre luftëtarët trima. 13Ai ishtemeDavidin
në Pas-Damim, ku ishin mbledhur Filistejtë për të luftuar dhe ku kishte një
arë plotëme elb. Populli ikume vrap përpara Filistejve, 14por ata u vendosën
në mes të arës, e mbrojtën dhe i mundën Filistejtë; kështu Zoti realizoi fitore
të madhe. 15 Tre nga të treqind kapedanët zbritën te shkëmbi drejt Davidit,
në shpellën e Adulamit, ndërsa ushtria e Filistejve kishte fushuar në luginën
e Refaimit. 16 Davidi ndodhej atëherë në kala, kurse në Betlem kishte një
garnizon Filistejsh. 17Davidi pati një dëshirë të madhe dhe tha: “Ah, sikur
dikush të më jepte të pija ujë nga pusi i Betlemit që është pranë portës!”.
18Kështukëta të tre çanënëpërkampin eFilistejve dhembushënujëngapusi i
Betlemit që ndodhej te porta; pastaj e morën dhe ia çuan Davidit. Por Davidi
nuk desh ta pinte, por e derdhi si libacion përpara Zotit, 19 duke thënë: “Të
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më ruajë Perëndia nga kryerja e një gjëje të tillë! A mund ta pij unë gjakun
e këtyre njerëzve, që kanë rrezikuar jetën e tyre? Sepse e kanë sjellë duke
rrezikuar jetëne tyre”. Dhenukdeshi tapinte. Kështuvepruankëta tre trima.
20 Abishai, vëllai i Joabit, ishte i pari i tre të tjerëve. Ai drejtoi ushtën e tij
kundër treqind njerëzve dhe i vrau; kështu u bë i famshëm midis të treve.
21U bë më i njohur midis të treve dhe për këtë arësye u bë i pari i tyre, por
nuk arriti të barazohet me tre të parët. 22 Benajahu, bir i Jehojadit, birit të
një trimi nga Kabtseeli, bëri trimëri të madhe. Ai vrau dy heronjtë e Moabit,
që ishin si luanë. Zbriti edhe në mes të një sterne, ku vrau një luan një
ditë që binte borë. 23 Vrau edhe një Egjiptas vigan, i lartë pesë kubitë, që
kishte në dorë një shtizë të ngjashme me shulin e një endësi; por Benajahu
i doli kundra me një bastun, i rrëmbeume forcë nga duart Egjiptasit shtizën
dhe e vrau me shtizën e tij. 24 Këto gjëra bëri Benajahu, bir i Jehojadit, dhe
u bë i famshëm midis tre trimave. 25 Ishte më i shquari i të tridhjetëve,
por nuk arriti të barazoht me tre të parët. Davidi e vuri në krye të rojeve
të tij personale. 26 Njerëz të tjerë të fortë dhe trima ishin: Asaheli, vëllai i
Joabit, Elhanani, bir i Dodos, nga Betlemi, 27 Shamothi nga Harori, Heletsi
nga Peloni, 28 Ira, bir i Ikeshit nga Tekoa, Abiezeri nga Anathothi, 29 Sibekai
ngaHusha, Ilai, nga Ahoa, 30Maharai nga Netofa, Heledi, bir i Baanahut nga
Netofa; 31 Ithai, bir i Ribait, i Gibeahut të bijve të Beniaminit, Benajahu nga
Pirathoni, 32Hurai nga Nahale-Gaashi, Abieli nga Arbathi, 33Azmavethi nga
Baharumi, Eliahbanga Shaalboni. 34Bijtë eHashemit ngaGizoni, Jonathani,
bir i Shageut ngaHarari, 35Haiami, bir i Sakarit, ngaHarari; Elifali, bir i Urit,
36Heferi ngaMekrea, Ahijahu nga Paloni, 37Hetsro nga Karmeli, Naarai, bir
i Ezbait, 38 Joeli, vëllai i Nathanit, Mibhari, bir i Hagrit, 39 Amoniti Tselek,
Naharai nga Berothi (shqytar i Joabit, birit të Tserujahut), 40 Ira nga Jetheri,
Garebi nge Jetheri, 41Uria, Hiteu, Zabadi, bir i Ahlait, 42Adina, bir i Shizës,
Rubenit (i pari i Rubenitëve)dhe tridhjetë të tjerëbashkëme të, 43Hanani, bir
i Maakahut, Joshafati nga Mithni; 44Uzia nga Ashtarothi, Shama dhe Jejeli,
bij të Hothamit nga Aroeri, 45 Jediaeli, bir i Shimrit dhe Titsiti Joha, vëllai i tij,
46Elieli nga Mahavimi, Jeribai dhe Joshaviahu, bij të Elnaamit, dhe Ithmah,
Moabiti, 47Elieli, Obedi dhe Jaasieli, Metsobaiti.

12
1 Këta janë njerëzit që erdhën te Davidi në Tsiklag, kur ai qendronte larg

pranisë së Saulit, birit të Kishit; ata ishin një pjesë e trimave që e ndihmuan
në luftë; 2 ishin të armatosur me harqe dhe mund të përdornin si dorën e
djathtë ashtuedheatë tëmajtëpër tëhedhurgurëdhepër të gjuajtur shigjeta
me hark; i përkisnin fisit të Beniaminit, vëllezër të Saulit. 3 I pari i tyre ishte
Ahiezeri, pastaj Joasi, bij të Shemaahut, nga Giberahu; Jezieli dhe Peleti, bij
të Azmavethit; Berakahu dhe Jehu ngaAnathothi; 4 IshmajahungaGabaoni,
trim midis të tridhjetëve dhe i pari i tyre; Jeremia, Jahazieli, Johanani,
Jozabadi nga Gedera 5 Eluzai, Jerimothi, Bealiahu, Shemariahu, Shefatiahu
ngaHarufi; 6Elkanahu, Jishshiahu, Azareli, Joezeri dhe Jashobeami, Koraiti;
7 Joelahu dhe Zebadiahu, bij të Jerohamit nga Gedori. 8 Ndër Gaditët disa
njerëz vendosën të bashkohen me Davidin në kalanë e shkretëtirës; ishin
njerëz të fortë dhe trima, të stërvitur për luftë, të shkathët në përdorimin
e mburojës dhe të shtizës; fytyrat e tyre ishin si fytyrat e luanëve dhe në
malet ishin të shpejtë si gazelat. 9 Ezeri ishte i pari i tyre, Obadiahu vinte
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i dyti dhe Eliabi i treti, 10 Mishmanahu i katërti, Jeremia i pesti 11 Atai i
gjashti, Elieli i shtati, 12 Johanani i teti, Elzabadi i nënti, 13 Jeremia i dhjeti,
Makbanai i njëmbëdhjeti. 14 Këta Gaditë ishin komandantë të ushtrisë; më
i vogli komandonte njëqind ushtarë, më i madhi një mijë. 15 Këta janë ata
që kaluan Jordanin në muajin e parë kur ky lumë kishte dalë nga shtrati
i tij, dhe i bënë të ikin me vrap tërë banorët e luginave, në lindje dhe në
perëndim. 16 Edhe disa nga bijtë e Beniaminit e të Judës shkuan te Davidi
në kala. 17 Davidi u doli përpara dhe, duke marrë fjalën, tha: “Në rast se
keni ardhur tek unë me qëllime paqësore për të më ndihmuar, jam gati të
bashkohemme juve, pornë sekeni ardhurpër tëmë tradhëtuardhepër tëmë
dorëzuar në duart e kundërshtarëve të mi, megjithëse unë nuk kam përdorur
fare dhunën, Perëndia i etërve tanë le të shohë dhe le të dënojë”. 18 Atëherë
Fryma e përshkoiAmasain, të parin e të tridhjetëve, që thirri: “Ne jemime ty,
David; jemi me ty, o biri i Isait! Paqe, paqe ty dhe paqe atij që të ndihmon,
sepse Perëndia yt të ndihmon”. Atëherë Davidi i priti dhe i bëri komandantë
të trupave. 19 Edhe nga Manasi disa kaluan me Davidin, kur ky vajti me
Filistejtë për të luftuar kundër Saulit; por këta nuk i dhanë asnjë ndihmë
Filistejve, sepse princat e Filistejve, mbasi u konsultuan, e kthyen prapa
Davidin, duke thënë: “Ai ka për të kaluar me zotërinë e tij Saul duke vënë në
rrezik kokat tona”. 20Ndërsa shkonte në Tsiklag, ata të Manasit që kaluan
me të ishin Adnahu, Jozbadi, Jediaeli, Mikaeli, Jozabadi, Elihu, Tsillethai,
komandantë tëmijësheve që i përkisninManasit. 21Këta e ndihmuan Davidin
kundër bandave të plaçkitësve, sepse ishin të gjithë njerëz të fortë dhe trima
dhe u bënë komandantë në ushtri. 22 Në atë kohë, në të vërtetë, çdo ditë
disa vinin te Davidi për ta ndihmuar deri sa formoi një ushtri të madhe
si ushtria e Perëndisë. 23 Ky është numri i krerëve të armatosur për luftë,
që shkuan te Davidi në Hebron për t’i kaluar atij mbretërinë e Saulit, sipas
fjalës së Zotit. 24 Bijtë e Judës, që mbanin mburoja dhe shtiza ishin gjashtë
mijë e tetëqind veta, të armatosur për luftë. 25 Nga bijtë e Simeonit, njerëz
të fortë dhe trima në luftë, ishin shtatë mijë e njëqind veta. 26 Nga bijtë e
Levit, katërmijë e gjashtëqind veta; 27 përveç Jehojadit, princit të familjes së
Aaronit, qëkishte tremijë e shtatëqindveta, 28dheTsadoku, një i ri i fortëdhe
trim, me njëzet e dy krerë të shtëpisë së tij atërore. 29Nga bijtë e Beniaminit,
vëllezër të Saulit, tre mijë (sepse pjesa më e madhe e tyre i kishte qëndruar
besnike deri atëherë shtëpisë së Saulit). 30 Nga bijtë e Efraimit, njëzet mijë
e tetëqind veta, njerëz të fortë dhe trima, njerëz të famshëm, sipas shtëpive
të tyre atërore. 31Nga gjysma e fisit të Manasit, tetëmbëdhjetë mijë veta, që
u zgjodhën individualisht për të vajtur dhe për ta shpallur mbret Davidin.
32Nga bijtë e Isakarit, që i kuptonin kohrat dhe dinin kështu çfarë duhet të
bënte Izraeli: dyqind krerë dhe tërë vëllezërit e tyre në urdhrat e tyre. 33Nga
Zabuloni, pesëdhjetëmijë,që shkonin të luftonin, të shkathëtpër tuvendosur
në rend beteje me të gjitha armët e luftës dhe të zotë të mbanin pozicionin e
tyreme zemër të vendosur. 34Nga Neftali, njëmijë krerë dheme ta tridhjetë
e shtatëmijënjerëzmemburojadhe shtiza. 35NgaDanitët, të shkathëtpër t’u
radhitur në rend beteje, njëzet e tetë mijë e gjashtëqind veta. 36Nga Asheri,
dyzet mijë, që shkonin të luftonin dhe që ishin të shkathët për t’u vendosur
në rend beteje. 37Nga ana tjetër e Jordanit, nga Rubenitët, nga Gaditët dhe
nga gjysma efisit tëManasit, njëqind e njëzetmijë veta, të pajisurme të gjitha
armët për të luftuar. 38Tërë këta luftëtarë, të zotë tëmbanin pozicionin e tyre
me zemër të vendosur, erdhënnëHebron për ta shpallur Davidinmbretmbi
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tërë Izraelin; edhe pjesa tjetër e Izraelit ishte në njëmëndje për ta bërëmbret
Davidin. 39 Ata qëndruan atje tri ditë me Davidin, duke ngrënë dhe duke
pirë, sepse vëllezërit e tyre kishin siguruar ushqim për ta. 40 Edhe nga ata
që banonin afër tyre, madje edhe nga Isakari, nga Zabuloni dhe nga Neftali
sillnin ushqime me gomarë, me deve, me mushka dhe me qe, furnizime të
mëdha: miell, bukëfiqe dhe rrush të thatë, verë, vaj, lopë dhe dele me bollëk;
sepse Izraeli ishte shend e verë.

13
1Davidi u këshillua me komandantët e mijëshëve e dhe të qindëshëve dhe

me të gjithë princat. 2Pastaj Davidi i tha tërë asamblesë së Izraelit: “Nëqoftë
se kjo ju duket emirë dhe në se na vjen nga Zoti, Perëndia ynë, t’u çojmë fjalë
vëllezërve tanëqëkanëmbeturnë të gjithakrahinat e Izraelit, dheme ta edhe
priftërinjve dhe Levitëve në qytetet e tyre dhe tokat për kullotë të mblidhen
pranë nesh, 3dhe ta sjellim përsëri arkën e Perëndisë tonë te ne, sepse nuk e
kemi kërkuar në kohën e Saulit”. 4Tërë asambleja pranoi të vepronte kështu,
sepse kjo gjë dukej e drejtë në sytë e tërë popullit. 5 Atëherë mblodhi tërë
Izraelin nga Shihori i Egjiptit, deri në hyrje të Hamathit, për ta sjellë përsëri
arkën e Perëndisë nga Kiriath-Jearimi. 6 Pastaj Davidi me tërë Izraelin u nis
në drejtim të Baalahut, domethënë në drejtim të Kirjath-Jearimit që ishte
pronë e Judës, për të mbartur që andej arkën e Perëndisë, të Zotit, që rri mbi
kerubinët, ku përmëndet emri i tij. 7Nga shtëpia e Abinadabit e transportuan
arkën ePerëndisëmbinjë qerre të re. UzadheAhio engisninqerren. 8Davidi
dhe tërë Izraeli e kremtonin këtë ngjarje përpara Perëndisë me tërë forcat e
tyre, me këngë dhe qeste, me harpe, dajre, cembale dhe bori. 9Kur arritën
në lëmin e Kidonit, Uza shtriu dorën për të mbajtur arkën, sepse qetë ishin
penguar. 10Atëherë zemërimi i Zotit shpërtheu kundërUzësdhe e goditi, sepse
kishte shtrirë dorën e tij mbi arkë; ai vdiq atje përpara Perëndisë. 11Davidi u
hidhërua shumë sepse Zoti kishte hapur një të çarë në popull duke goditur
Uzën. Prandaj ky vend quhet edhe sot e Çara e Uzës. 12Atë ditë Davidi pati
frikë nga Perëndia dhe tha: “Si mund ta transportoj arkën e Perëndisë në
shtëpinë time?”. 13 Kështu Davidi nuk deshi ta kishte arkën pranë vetes në
qytetin e Davidit, por e kaloi në shtëpinë e Obed-Edomit nga Gathi. 14Arka
e Perëndisë mbeti tre muaj pranë familjes së Obed-Edomit në shtëpinë e saj;
dhe Zoti bekoi shtëpinë e Obed-Edomit dhe gjithshka që ishte pronë e tij.

14
1Hirami,mbret i Tiros, i dërgoiDavidit lajmëtarë, dru kedri,muratorë, dhe

marangozë për t’i ndërtuar një shtëpi. 2 Atëherë Davidi e pranoi që Zoti e
kishte vendosur mbret të Izraelit, sepse mbretëria e tij qe lavdëruar shumë
për shkak të popullit të tij, Izraelit. 3 Davidi u martua me gra të tjera në
Jeruzalem dhe i lindën djem e vajza. 4Këto janë emrat e bijve që i lindën në
Jeruzalem: Shamua, Shohabi, Salomoni, 5 Ibhari, Elishua, Elpeleti, 6Nagahu,
Nefegu, Jafia, 7 Elishama, Beelida dhe Elifeleti. 8 Kur Filistejtë mësuan që
Davidi ishte vajosurmbret i tërë Izraelit, dolën të gjithë në kërkim të Davidit.
Sa e mësoi këtë, Davidi u doli përballë. 9 Filistejtë arritën dhe u përhapën në
luginën e Refaimit. 10Atëherë Davidi u këshilluame Perëndinë, duke thënë: A
duhet të dal kundër Filistejve? A do të m’i japësh në duart e mia?”. Zoti u
përgjigj: “Dil dhe unë do t’i jap në duart e tua”. 11Ata dolën në Baal-Peratsim,
ku Davidi i mundi dhe tha: “Perëndia ka hapur me duart e mia një kalim
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midis armiqve të mi, si një kalim i hapur nga ujërat”. Prandaj i vunë këtij
vendi emrin e Baal-Peratsimit. 12 Filistejtë braktisën aty perënditë e tyre
dhe Davidi urdhëroi që të digjeshin në zjarr. 13 Më vonë Filistejtë filluan
të shpërndahen nëpër luginë. 14Davidi u këshillua përsëri me Perëndinë, dhe
Perëndia i tha: “Mos u dil prapa, por merru krahët dhe sulu mbi ta përballë
ballsameve. 15 Kur të dëgjosh një zhurmë hapash në majat e ballsameve,
hidhumenjëherë në sulm, sepse Perëndia do të të dalë përpara për tëmundur
ushtrinë e Filistejve”. 16Davidi bëri ashtu siç e kishte urdhëruarPerëndia,dhe
ata mundën ushtrinë e Filistejve nga Gabaoni deri në Gezer. 17Kështu fama
eDavidit u përhapnë të gjitha vendet, dhe Zoti solli tmerrin e tijmbi të gjitha
kombet.

15
1Davidi ndërtoidisa shtëpinëqytetin eDavidit, përgatitinjë vendpër arkën

e Perëndisë dhe ngriti një çadër për atë. 2 Atëherë Davidi tha: “Asnjeri nuk
duhet të mbartë arkën e Zotit përveç Levitëve, sepse Zoti ka zgjedhur ata
për ta mbajtur arkën e Perëndisë dhe për t’i shërbyer atij përjetë”. 3 Davidi
mblodhi tërë Izraelin në Jeruzalem për ta çuar arkën e Zotit në vendin që i
kishte përgatitur. 4 Davidi mblodhi edhe bijtë e Aaronit dhe Levitët. 5 Nga
bijtë e Kehathit, Urielin, të parin, dhe njëqind e njëzet vëllezërit e tij; 6 nga
bijtë e Merarit, Asajahun, të parin, dhe dyqind e njëzet vëllezërit e tij; 7 nga
bijtë e Gershomit, Joelin, të parin, dhe njëqind e tridhjetë vëllezërit e tij; 8nga
bijtë e Elitsafanit, Shemajahun, të parin, dhe dyqind vëllezërit e tij; 9 nga
bijtë e Hebronit, Elielin, të parin, dhe tetëdhjetë vëllezërit e tij; 10 nga bijtë
e Uzielit, Aminadabin, të parin, dhe njëqind e dymbëdhjetë vëllezërit e tij.
11 Pastaj Davidi thirri priftërinjtë Tsadok dhe Abiathar, dhe Levitët Uriel,
Asajahu, Joel, Shemajahu, Eliel dhe Aminadab, 12dhe u tha atyre: “Ju jeni të
parët e shtëpive atërore të Levitëve; shenjtërohuni, ju dhe vëllezëzit tuaj, që të
mund të transportojnë arkën e Zotit, Perëndisë të Izraelit, në vendin që i kam
përgatitur. 13 Sepse herën e parë ju nuk ishit dhe Zoti, Perëndia ynë, hapi një
të çarë midis nesh, sepse nuk e kishim kërkuar sipas rregullave të caktuara”.
14 Kështu priftërinjtë dhe Levitët u shenjtëruan për të transportuar arkën e
Zotit, Perëndisë të Izraelit. 15 Bijtë e Levitëve e mbajtën arkën e Perëndisë
mbi shpatullat e tyre me anë të shufrave, ashtu si kishte urdhëruar Moisiu
sipas fjalës të Zotit. 16 Pastaj Davidi urdhëroi krerët e Levitëve të caktonin
vëllezërit e tyre këngëtarë me vegla muzikore, harpa, qeste dhe cembale për
të pasur tinguj gëzimi. 17 Prandaj Levitët caktuan Hemanin, birin e Joelit,
midis vëllezërve të tij, Asafin, birin e Berakiahut, dhe midis bijve të Merarit,
vëllezërit e tyre, Ethanin, birin e Kushajahut. 18Me ta ishin vëllezërit e tyre
të klasës së dytë: Zakaria, Beni, Jaazieli, Semiramothi, Jehieli, Uni, Eliabi,
Benajahu, Maasejahu, Matithiahu, Elifalehu, Miknejahu, Obed-Edomi dhe
Jeeli, që ishin derëtarë. 19 Këngëtarët Heman, Asaf dhe Ethan përdornin
cembale prej bronzi; 20 Zakaria, Azieli, Shemiramothi, Jehieli, Uni, Eliabi,
Maasejahu dhe Benajahu u binin harpave për zëra sopranoje; 21Matithiahu,
Elifalehu, Miknejahu, Obed-Edomi, Jejeli dhe Azaziahu u binin qesteve
në oktavë për të udhëhequr këngën; 22 Kenaiahu, i pari i Levitëve, ishte i
ngarkuar me këngën; ai drejtonte këngën, sepse ishte kompetent në këtë
fushë. 23Berekiahu dhe Elkanahu ishin derëtarë pranë arkës. 24 Priftërinjtë
Shebarniahu, Joshafati, Nethaneel, Amasai, Zakaria, Benajah dhe Elezieri
u binin borive përpara arkës së Perëndisë, kurse Obed-Edomi dhe Jehijahu
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kryenin detyrën e derëtarit afër arkës. 25 Atëherë Davidi, pleqtë e Izraelit
dhe komandantët e mijëshëve vepruan me gëzim në transportimin e arkës
së besëlidhjes të Zotit nga shtëpia e Obed-Edomit. 26 Kështu, sepse Perëndia
i ndihmoi Levitët që mbanin arkën e besëlidhjes të Zotit, u ofruan si flijime
shtatë dema dhe shtatë desh. 27 Davidi kishte veshur një mantel prej liri
të hollë, ashtu si tërë Levitët që mbanin arkën, këngëtarët dhe Kenianahu,
drejtuesi i këngës së bashku me këngëtarët; Davidi kishte veshur gjithashtu
një efod prej liri. 28 Kështu tërë Izraeli e çoi lart arkën e besëlidhjes të Zotit
me klithma gëzimi nën tingujt e burive, brirëve, cembaleve, qesteve dhe
harpave. 29Por ndodhi që, ndërsa arka e besëlidhjes të Zotit arriti në qytetin
e Davidit, Mikal, e bija e Saulit, duke shikuar nga dritarja, pambretin David
që kërcente dhe hidhej përpjetë, dhe e përçmoi në zemër të saj.

16
1Kështu e prunë arkën e Perëndisë dhe e vendosën nëmes të tabernakullit

që Davidi kishte ngritur për të; pastaj ofruan olokauste dhe flijime falen-
derimi përpara Perëndisë. 2 Kur Davidi mbaroi së ofruari olokaustet dhe
flijimet e falenderimit, ai bekoi popullin në emër të Zotit; 3 pastaj u ndau
tërë Izraelitëve, burra dhe gra, secilit prej tyre një bukë, një racion mish
dhe një sasi rrushi të thatë. 4 Pastaj vendosi përpara arkës të Zotit disa
Levitë për të kryer shërbimin për të kujtuar, për të falenderuar dhe për të
lëvduar Zotin, Perëndinë e Izraelit; 5 Asafi, i pari, Zakaria i dyti mbas tij,
pastaj Jeieli, Shemiramothi, Jehieli, Matithiahu, Eliabi, Benajahu, Obed-
Edomi dhe Jejeli. Ata u binin harpave dhe qesteve, ndërsa Asafi u binte
cembaleve. 6 Priftërinjtë Benajah dhe Jahaziel përkundrazi i binin trombës
vazhdimisht përpara arkës së besëlidhjes së Perëndisë. 7 Atë ditë Davidi u
besoi përherë të parëAsafit dhe vëllezërve të tij detyrënqë të këndonin lëvdata
Zotit. 8 Kremtoni Zotin, kujtoni emrin e tij; bëjini të njohura veprat e tij
midis popujve. 9 Këndojini atij, lëvdoheni, mendoni të gjitha mrekullitë e tij.
10 Lëvdohunime emrin e tij të shenjtë; u gëzofshin zemrat e të gjithë atyre që
kërkojnë Zotin! 11Kërkoni Zotin dhe forcën e tij, kërkoni vazhdimisht fytyrën
e tij! 12Kujtoni mrekullitë që ka bërë, çuditë e tij dhe gjykimet që kanë dalë
nga goja e tij, 13 ju, o stermpa të Izraelit, shërbëtorit të tij, o bij të Jakobit, të
zgjedhurit e tij! 14 Ai është Zoti, Perëndia ynë; gjykimet e tij i gjejmë mbi të
gjithë tokën. 15Mos harroni kurrë besëlidhjen e tij, fjalën e tij të urdhëruar për
një mijë breza, 16 besëlidhjen e lidhur me Abrahamin, betimin që i ka bërë
Isakut, 17 që ia konfirmoi Jakobit si një statut dhe Izraelit si një besëlidhje
të përjetshme, 18 duke thënë: “Unë do t’ju jap vendin e Kanaanit si pjesë e
trashëgimisë suaj”. 19 kur nuk ishin veçse një numër i vogël, fare i pakët dhe
të huaj në vend. 20Kur shkonin nga një komb në një tjetër, nga një mbretëri
në një popull tjetër, 21 ai nuk lejoi që ndokush t’i shtypte; përkundrazi dënoi
disa mbretër për dashurinë që ushqente për ta, 22 duke thënë: “Mos prekni
të vajosurit e mi dhe mos u bëni asnjë të keqe profetëve të mi”. 23Këndojini
Zotit, o banorë të të gjithë tokës, lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij! 24 Shpallni
lavdinë e tij midis kombeve dhemrekullitë e tij midis tërë popujve! 25 Sepse
Zoti është imadhdhe idenjë të lëvdohetnëkulm; ai ështëme friksuësinga tërë
perënditë. 26Sepse tërë perënditë e kombeve janë idhuj, kurse Zoti ka krijuar
qiejtë. 27 Shkëlqimi dhe madhëria janë para tij, forca dhe gëzimi ndodhen
në banesën e tij. 28 Jepini Zotit, o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe
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forcë. 29 Jepini Zotit zulmin që i takon emrit të tij, çojini oferta dhe ejani
para tij. Bini përmbys para Zotit në shkëlqimin e shenjtërisë së tij; 30dridhuni
para tij, o banorë të të gjithë tokës! Po, bota është e qëndrueshme dhe nuk
do të tundet. 31 Le të gëzohen qiejtë dhe toka, dhe le të thonë kombet: “Zoti
mbretëron”. 32 Le të gjëmojë deti dhe tërë ato që janë në të; 33 atëherë tërë
drurët e pyllit do të lëshojnë britma gëzimi përpara Zotit, sepse ai vjen të
gjykojë tokën. 34 Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij
vazhdon përjetë. 35 Thoni: “Shpëtona, o Perëndi i shpëtimit tonë! Na mblidh
dhena çlirongakombet,meqëllimqë të kremtojmëemrin tënd të shenjtë dhe
të mburremi se të kemi lëvduar”. 36 I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit,
nga amshimi në amshim! Dhe tërë populli tha: “Amen”, dhe lëvdoi Zotin.
37 Kështu Davidi la Asafin dhe vëllezërit e tij atje përpara arkës së besëlidhjes
të Zotit, me qëllim që të shërbenin vazhdimisht përpara arkës, sipas nevojave
të çdo dite, 38 la edhe Obed-Edomin dhe të gjashtëdhjetë e tetë vëllezërit e tij
(Obed-Edomi, bir i Jeduthunit dhe Hosahu si derëtarë), 39dhe priftin Tsadok
dhe priftërinjtë vëllezër të tij përpara tabernakullit të Zotit, në vendin e lartë
që ishte në Gabaon, 40meqëllim që ata t’i ofronin Zotit olokaustembi altarin
e olokausteve, vazhdimisht nëmëngjes e nëmbrëmje, sipas tërë atyre që janë
shkruar në ligjin e Zotit, që ai ia kishte imponuar Izraelit. 41Dheme ta ishin
Hemani, Jeduthuni dhe të tjerët që ishin zgjedhur dhe caktuar me emër për
të lëvduar Zotin, sepsemirësia e tij është e përjetshme. 42Me ta ishin gjithashtu
Hemani dhe Jeduthunime bori dhe cembale, për ata që do t’u binin veglave,
dhemeveglamuzikorepër të shoqëruarkëngët ePerëndisë. Bijtë e Jeduthunit
duhet të rrinin te porta. 43Më në fund tërë populli u kthye, secili në shtëpinë
e vet, dhe Davidi u kthye për të bekuar shtëpinë e vet.

17
1Ndodhi qëDavidi,mbasi u vendos në shtëpinë e vet, i tha profetit Nathan:

“Ja, unë banoj në një shtëpi prej kedri, ndërsa arka e besëlidhjes të Zotit
ndodhet nën një çadër”. 2 Nathani iu përgjegj Davidit: “Bëj të gjitha ato që
ke në zemër, sepse Perëndia është me ty”. 3 Por po atë natë fjala e Perëndisë
iu drejtua Nathanit, duke i thënë: 4 “Shko t’i thuash shërbëtorit tim David:
“Kështu thotëZoti: Nukdo të jesh ti aiqëdo tëmëndërtojënjë shtëpinë tëcilën
unë tëmund të banoj. 5Në fakt nuk kambanuar kurrë në një shtëpi nga dita
qëkamnxjerrë IzraelinngaEgjipti derimë sot; por kamshkuarnganjë çadër
te tjetradhenganjëbanesë te tjetra. 6Kudokamshkuarmegjithë Izraelin, a i
kam folur vallë ndonjerit prej gjyqtarëve të Izraelit, të cilët i kisha urdhëruar
të ushqenin popullin tim, duke thënë: “Pse nuk më ndërtoni një shtëpi me
dru kedri?”. 7 Tani do t’i flasësh kështu shërbëtorit tim David: “Kështu thotë
Zoti i ushtrive: Unë të mora nga vatha, kur po shkoje pas deleve, dhe të bëra
princ mbi popullin tim, Izraelin. 8 kam qenë me ty kudo ku ke vajtur, kam
shfarosur përpara teje tërë armiqtë e tu dhe e kam bërë emrin tënd si atë të
njerëzve të mëdhenj që janë mbi dhe. 9 Përveç kësaj do t’i jap popullit tim të
Izraelit një vend ku të banojë në shtëpinë e tij dhe të mos e lëvizin më, dhe
të këqijtë të mos vazhdojnë ta shkretojnë si më parë, 10 qysh prej kohës që
kam vendosur gjyqtarët mbi popullin tim të Izraelit. Do të poshtëroj edhe
tërë armiqtë e tu. Të njoftoj gjithashtu që Zoti do të të ndërtojë një shtëpi.
11Kur tëmbushen ditët e tua dhe të shkosh të bashkoheshme etërit e tu, unë
do të nxjerrë një pasardhësin tënd, që do të jetë një nga bijtë e tu, dhe do ta
konsolidoj mbretërinë e tij. 12Ai do të më ndërtojë një shtëpi dhe unë do ta
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bëj të qëndrueshëm fronin e tij përgjithnjë. 13Unë do të jem për të një atë dhe
ai përmuanjë bir; dhe nuk do t’ia heq përkrahjen time ashtu siç ia kamhequr
atij që të kaparaprirë. 14Unëdo ta bëj të qëndrueshëmpër gjithnjë në shtëpinë
timedhenëmbretërinë time, dhe froni i tij do të jetë i qëndrueshëm gjithnjë””.
15Nathani i foli Davidit duke përdorur tërë këto fjalë dhe sipas gjithë vizionit
të tij. 16Atëherëmbreti David hyri, u ul përballë Zotit dhe tha: “Kush jamunë,
oZot Perëndi, ç’është shtëpia ime, që timëbëre të arrij deri këtu? 17Megjithatë
kjo t’u duk një gjë e vogël para syve të tu, o Perëndi; ti fole edhe për shtëpinë e
shërbëtorit tënd për një të ardhme të largët dhemë konsiderove sikur të isha
një njeri i rangut të lartë, o Zot Perëndi. 18Çfarëmund të thotë akoma Davidi
përnderinqë i kebërë shërbëtorit tënd? Ti enjehnë tëvërtetë shërbëtorin tënd.
19O Zot, për dashurinë e shërbëtorit tënd dhe sipas zemrës sate, ti ke kryer
gjithë këto vepra të fuqishme për t’i bërë të njohura tërë këto gjëra të mëdha.
20OZot, askush nuk është i ngjashëmme ty dhe nuk ka tjetër Perëndi veç teje,
sipas tërë ato që kemi dëgjuarmeveshët tona. 21Dhe kush është si populli yt i
Izraelit, i vetmi kombmbi tokë që Perëndia erdhi për ta çliruar dhe për ta bërë
popullin e tij, për të të dhënë një emërme gjëra të mëdha dhe të tmerrshme,
duke i dëbuar kombet përpara popullit tënd që ti ke çliruar nga Egjipti? 22 Ti
e ke bërë popullin e Izraelit popullin tënd për gjithnjë; dhe ti, o Zot, je bërë
Perëndia i tyre. 23Prandaj fjala që ke shqiptuar, o Zot, përsa i përket shërbëtorit
tënd dhe shtëpisë së tij, të ruajë vlerën e saj për gjithnjë! Bëj siç ke thënë!
24Po, të mbetet e vlefshme, me qëllim që emri yt të shkëlqejë për gjithnjë dhe
të kemi mundësinë të themi: “Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, është me të
vërtetë Perëndia për Izraelin”; dhe shtëpia e shërbëtorit tënd David u bëftë e
qëndrueshme para teje! 25 Ti vetë, o Perëndia im, i ke treguar shërbëtorit tënd
se do t’i ndërtoje një shtëpi. Prandaj shërbëtori yt pati guximin të lutet në
praninë tënde. 26Dhe tani, o Zot, ti je Perëndia dhe i ke premtuar këtë tëmirë
shërbëtorit tënd. 27Ndërkaq le të tëpëlqejë tëbekosh shtëpinëe shërbëtorit tënd,
me qëllim që ajo të qëndrojë gjithnjë para teje, sepse atë që bekon ti, o Zot,
është e bekuar për gjithnjë”.

18
1 Mbas këtyre ngjarjeve, Davidi mundi Filistejtë dhe i poshtëroi, duke

u hequr nga dora Gathin dhe fshatrat përreth tij. 2 Ai mundi gjithashtu
Moabitët;dheMoabitëtubënënënshtetasdheharaçpagues tëDavidit. 3Davidi
mundi përveç tyreHadarezerin,mbretin eTsobahut, deri nëHamath, ndërsa
ai shkonte për të vendosur sundimin e tij gjatë lumit Eufrat. 4 Davidi i
mori një mijë qerre, i kapi shtatë mijë kalorës dhe njëzet mijë këmbësorë.
Davidi preu gjithashtu kërcinjtë e tërë kuajve, por kurseu mjaft për njëqind
qerre. 5Kur Sirët eDamaskut erdhënpër të ndihmuarHadarezerin,mbretin
e Tsobahut, Davidi vrau njëzet e dy mijë Sirë. 6 Pastaj Davidi vendosi
garnizone në Sirinë e Damaskut, dhe Sirët u bënë nënshtetas dhe haraçpagues
të Davidit; dhe Zoti e përkrahte Davidin kudo që ai shkonte. 7 Davidi mori
mburojat e arta që shërbëtorët e Hadarezerit kishin me vete dhe i çoi në
Jeruzalem. 8Davidi mori edhe një sasi të madhe bronzi në Tibhath dhe në
Kun, qytete tëHadarezerit. Me të Salomonindërtoidetinprej bronzi, shtyllat
dhe veglat prej bronzi. 9Kur Tou, mbret i Hamathit, mësoi që Davidi kishte
mundur tërë ushtrinë e Hadarezerit, mbretit të Tsobahut, 10 i dërgoimbretit
David Hadoramin, birin e tij, për ta përshëndetur dhe për ta bekuar, sepse
kishte luftuar kundër Hadarezerit dhe e kishte mundur (Hadarezeri ishte
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gjithnjë në luftë me Toun); dhe Hadorami pruri me vete lloj-lloj enësh ari,
argjendi dhe bronzi. 11 Mbreti David ia shenjtëroi edhe këto Zotit, ashtu
si kishte bërë me argjendin dhe me arin që u kishte marrë tërë kombeve,
domethënë Edomitëve, Moabitëve, Amonitëve, Filistejve dhe Amalekitëve.
12 Përveç kësaj Abishai, bir i Tserujahut, mundi tetëmbëdhjetë mijë Edomitë
në luginën e Kripës. 13Vendosi garnizone edhe në Idumea dhe tërë Edomitët
u bënë nënshtetas të Davidit; dhe Zoti e përkrahte Davidin kudo që shkonte.
14 Kështu Davidi mbretëroi mbi tërë Izraelin, duke shqiptuar gjykime dhe
duke administruar drejtësinë tërë popullit të tij. 15 Joabi, bir i Tserujahut,
ishte komandant i ushtrisë; Jozafati, bir i Ahikudit, ishte arkivist; 16Tsadoku,
bir i Ahitubit, dhe Abimeleku, bir i Abiatharit, ishin priftërinj; Shavsha
ishte sekretar; 17 Benajahu, bir i Jehojadait, ishte kryetar i Kerethejve dhe
i Pelethejve; bijtë e Davidit ishin të parët në krah të mbretit.

19
1Mbas këtyre ngjarjeve ndodhi që Nahashi, mbret i bijve të Amonit, vdiq

dhe i biri mbretëroi në vend të tij. 2 Davidi tha: “Unë dua të përdor me
Hanunin, birin e Nahashit, po atë dashamirësi që i ati ka treguar ndajmeje”.
KështuDavidi dërgoi lajmëtarë për ta ngushëlluar përhumbjen e atit të tij. Por
kur shërbëtorët eDavidit arritënne vendin e bijve tëAmonit teHanuni për ta
ngushëlluar, 3krerët e bijve të Amonit i thanëHanunit: “Ti besonqëDavidi të
ka dërguar ngushëllues për të nderuar atin tënd? Shërbëtorët e tij a nuk kanë
ardhur vallë për të vëzhguar, për të shkatërruar dhe për të spiunuar vendin?”.
4AtëherëHanunimori shërbëtorët eDavidit, i detyroi të rruhen dhe të presin
rrobat për gjysmë deri në mollaqet, pastaj i la të shkonin. 5 Ndërkaq disa
shkuan të njoftojnë Davidin për atë që u kishte ndodhur këtyre njerëzve;
atëherë Davidi dërgoi njerëz për t’i takuar, sepse ata ishin krejt të turpëruar.
Mbreti porositi që t’u thonë atyre: “Qëndroni në Jeriko sa t’ju rritet mjekra,
pastaj do të ktheheni”. 6 Kur bijtë e Amonit e kuptuan se kishin shkaktuar
urrejtjen e Davidit, Hanuni dhe Amonitët dërguan një mijë talenta argjendi
për të rekrutuar në shërbimin e tyre qerre dhe kalorës nga Mesopotamia,
nga Sirët e Maakahut dhe nga Tsobahu. 7 Rekrutuan gjithashtu tridhjetë e
dy mijë qerre dhe mbretin e Maakahut me gjithë popullin tij, që fushuan
përballë Medebas. Ndërkaq bijtë e Amonit ishin mbledhur nga qytetet e tyre
për të marrë pjesë në luftë. 8 Kur Davidi e dëgjoi këtë, dërgoi kundër tyre
Joabin dhe tërë ushtrinë e njerëzve trima. 9 Bijtë e Amonit dolën dhe u
renditën për betejë në portën e qytetit, ndërsa mbretërit që kishin ardhur
në ndihmë të tyre rrinin mënjanë në fushë. 10 Kur Joabi e kuptoi që kishte
kundër tij dy fronte beteje, njeri pëpara dhe tjetri prapa, zgjodhi nga njerëzit
më të mirë të Izraelit dhe i vendosi në rend beteje kundër Sirëve; 11 pjesën
tjetër të popullit e vendosi nën urdhrat e vëllait të tij Abishai; këta u renditën
kundër bijve të Amonit; 12 pastaj i tha: “Në rast se Sirët janë më të fortë se
unë, ti do të më vish në ndihmë; por në rast se bijtë e Amonit janë më të
fortë se ti, atëherë do të vij unë të të ndihmoj. 13 Tregohu trim dhe të jemi
të fortë për popullin tonë dhe për qytetet e Perëndisë tonë; dhe Zoti të bëjë
atë që i pëlqen”. 14 Pastaj Joabi me njerëzit që kishte me vete shkoi përpara
për t’u ndeshurme Sirët; por këta ikën para tij. 15Kur bijtë e Amonit panë që
Sirët kishin ikur, edhe ata ua mbathën para Abishait, vëllait të Joabit, dhe u
kthyen në qytet. Atëherë Joabi u kthye në Jeruzalem. 16 Sirët, duke qenë se
ishinmundur nga Izraeli, dërguan lajmëtarë dhe prunë Sirët që ishinmatanë
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lumit. Në krye të tyre ishte Shofaku, komandanti i ushtrisë të Hadarezerit.
17 Kur Davidi u njoftua për këtë gjë, mblodhi tërë Izraelin, kaloi Jordanin,
marshoi kundër tyre dhe u vendos në rend beteje kundër tyre. Sapo Davidi
u rreshtua në rend beteje kundër Sirëve, këta e filluan menjëherë betejën.
18 Por Sirët ua mbathën para Izraelit; dhe Davidi vrau shtatë mijë kalorës
dhe dyzet mijë këmbësorë Sirë; vrau gjithashtu Shofakun, komandantin e
ushtrisë. 19Kur shërbëtorët e Hadarezerit panë se ishin mundur nga Izraeli,
bënë paqeme Davidin dhe iu nënshtruan atij. Kështu Sirët nuk deshënmë t’u
vinin në ndihmë bijve të Amonit.

20
1Mefillimin e vitit të ri, në kohën kurmbretërit shkojnë të luftojnë, Joabi u

vu në krye të një ushtrie të fuqishme dhe shkretoi vendin e bijve të Amonit;
pastaj shkoi të rrethojë Rabahun, ndërsa 2 Atëherë Davidi i hoqi kurorën
nga koka e mbretit të tyre dhe pa që ajo peshonte një talent ari, dhe në të
kishte gurë të çmuar; ajo pastaj u vu mbi kryet e Davidit. Përveç kësaj nga
ai qytet ai mori një plaçkë shumë të madhe. 3 I nxori banorët që ishin në
qytet dhe i vuri të punojnë me sharra, me lesa prej hekuri dhe me sëpata.
Kështu veproi Davidi në të gjitha qytetet e bijve të Amonit. Pastaj Davidi u
kthye në Jeruzalemme tërë popullin. 4Mbas këtyre ngjarjeve u bë në Gezer
një betejë me Filistejtë; atëherë Sibekai nga Hushahu vrau Sipain, një nga
pasardhësit e gjigantëve, dhe kështu Filistejtë u poshtëruan. 5U bë një betejë
tjetërme Filistejtë; Elhanani, bir i Jairit, vrau Lahmin, vëllanë e Goliathit nga
Gathi, që e kishte shtizën sa një shul endësi. 6U bë edhe një beteje tjetër në
Gath, ku kishte një njeri me shtat të madh, me gjashtë gishtërinj në secilën
dorë dhe gjashtë gishtërinj në secilën këmbë, gjithsej njëzet e katër gishtërinj;
edhe ai ishte një pasardhës i gjigantëve. 7Ai e fyu Izraelin dhe Jonathani, bir
i Shimeahut dhe vëlla i Davidit, e vrau. 8 Këta kishin lindur nga gjigantët e
Gathit. Ata i zhduku dora e Davidit dhe ajo e shërbëtorëve të tij.

21
1 Por Satanai u ngrit kundër Izraelit dhe e nxiti Davidin të bënte

regjistrimin e popullit të Izraelit. 2 Kështu Davidi i tha Joabit dhe krerëve
të popullit: “Shkoni dhe bëni regjistrimin e Izraelitëve nga Beer-Sheba deri
në Dan; pastaj më paraqitni raportin që unë të dij numrin e tyre”. 3 Joabi
u përgjigj: “Zoti e shumëzoftë popullin e tij njëqind herë aq. Por, o mbret,
o imzot, a nuk janë vallë të gjithë shërbëtorë të zortërisë sime? Pse zoti im
kërkon një gjë të tillë? Pse e bën fajtor Izraelin?”. 4 Por kërkesa e mbretit
mbizotëroimbi atë të Joabit. Prandaj Joabi u nis, e përshkoi tërë Izraelin dhe
u kthye pastaj në Jeruzalem. 5 Joabi i dërgoi Davidit shifrat e regjistrimit të
popullsisë; në të gjithë Izraelin kishte një milion e njëqindmijë njerëz të aftë
për të përdorur shpatën dhe në Judë katërqind e shtatëdhjetë mijë njerëz të
aftë për të përdorur shpatën. 6 Por në regjistrimin e këtyre Joabi nuk përfshiu
Levin dhe Beniaminin, sepse për të kërkesa e mbretit ishte e neveritshme.
7Kjo gjë nuk i pëlqeu Perëndisë, prandaj e goditi Izraelin. 8KështuDavidi i tha
Perëndisë: “Kam bërë një mëkat shumë të madh duke bërë këtë gjë; por tani,
të lutem, hiqja paudhësinë shërbëtorit tënd, sepseunëkamvepruar shumëpa
mend”. 9AtëherëZoti i foliGadit, shikuesit tëDavidit, duke i thënë: 10“Shkoe i
thuaj Davidit: “Kështu thotë Zoti: Unë të propozoj tri gjëra: zgjidh njerën nga
këto dhe unë do ta kryej për ty””. 11Gadi shkoi te Davidi dhe i tha: “Kështu
thotë Zoti: Zgjidh 12 ose tre vjet zi buke, ose tre muaj shkatërrimesh përpara
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kundërshtarëve të tu, gjatë të cilave shpata e armiqve të tu do të të zërë, ose
tri ditë shpate tëZotit,me fjalë të tjeramurtajanëvend, gjatë të cilaveengjëlli
i Zotit do të të sjellë shkatërrim në të gjithë territorin e Izraelit. Tani më
bëj të ditur përgjigjen që duhet t’i jap atij që më ka dërguar”. 13 Davidi i tha
Gadit: “Unë jam në një ankth të madh! Oh, më mirë unë të bija në duart
e Zotit sepse është shumë i mëshirshëm, por të mos bija në duart e njerëzve!”.
14KështuZoti dërgoimurtajënnë Izrael dhevdiqën shtatëdhjetëmijë Izraelitë.
15 Perëndia dërgoi gjithashtu një engjëll në Jeruzalem për ta shkatërruar; por
kur po përgatitej të fillonte shkatërrimin, Zoti ktheu shikimin, u pendua për
fatkeqësinë e caktuar dhe i tha engjëllit që shkatërronte: “Tani mjaft! Mbaje
dorën!”. Engjëlli i Zotit qëndrontemë këmbë pranë lëmit të Ornanit, Jebuseut.
16 Davidi me sytë e ngritur, pa engjëllin e Zotit që rrinte midis tokës dhe
qiellit me në dorë një shpatë të zhveshur dhe të drejtuar mbi Jeruzalem.
Atëherë Davidi dhe pleqtë, të veshur me thasë, ranë përmbys me fytyrë për
tokë. 17 Davidi i tha Perëndisë: “A nuk kam qenë unë, vallë, ai që urdhëroi
regjistrimin e popullsisë? Kam qenë unë që kammëkatuar dhe që kam bërë
të keqen; por këta, kopeja, çfarë kanë bërë? Të lutem, o Zot, Perëndia im,
drejtoje dorën tënde kundër meje dhe kundër shtëpisë së atit tim, por mos
e godit popullin tënd me këtë fatkeqësi”. 18 Atëherë engjëlli i Zotit urdhëroi
Gadin t’i thotë Davidit që ky të dalë dhe t’i ngrejë një altar Zotit në lëmin e
Ornanit, Jebuseut. 19Kështu Davidi doli sipas fjalës që Gadi kishte shqiptuar
në emër të Zotit. 20 Ornani u kthye dhe pa engjëllin; prandaj të katër bijtë
e tij që ishin me të u fshehën, por Ornani vazhdoi të shijë grurin. 21 Kur
Davidi arriti pranë Ornanit, ky e shikoi dhe e njohu Davidin; doli pastaj nga
lëmi dhe ra përmbys para Davidit me fytyrë për tokë. 22Atëherë Davidi i tha
Ornanit: “Më jep sipërfaqen e lëmit; që të ndërtojë një altar për Zotin; ma jep
për gjithë vlerën e saj, me qëllim që fatkeqësia të mos godasë më popullin”.
23 Ornani i tha Davidit: “Merre; dhe mbreti, zoti im, të bëjë atë që i duket
më e mirë; ja, unë po të jap edhe qetë e olokaustit, veglat e shirjes për dru
dhe grurin për blatimin e ushqimit; po t’i jap të gjitha”. 24 Por mbreti David
i tha Ornanit: “Jo! Unë dua ta ble për vlerën e saj të plotë, sepse nuk ka
për të marrë për Zotin atë që është prona jote dhe nuk kam për të ofruar
një olokaust që nuk më kushton asgjë”. 25 Kështu Davidi i dha Ornanit si
çmim të tokës peshën e gjashtëqind siklave ari. 26Pastaj Davidi ndërtoi aty një
altar për Zotin, ofroi olokauste dhe flijime falenderimi dhe kërkoi ndihmën
e Zotit, që iu përgjigj me zjarrin që zbriti nga qielli mbi altarin e olokaustit.
27 Atëherë Zoti urdhëroi engjëllin ta fusë përsëri shpatën e tij në myll. 28Në
atë kohë Davidi, duke parë që Zoti ia kishte plotësuar dëshirën në lëmin e
Ornanit, Jebuseut, ofroi aty flijime. 29Në fakt tabernakulli i Zotit që Moisiu
kishte ndërtuar në shkretëtirë dhe altari i olokausteve ndodheshin atëherë
në vendin e lartë të Gabaonit. 30Por Davidi nukmund të shkonte përpara atij
altari për t’u këshilluarme Perëndinë, sepse ishte trembur përpara shpatës së
engjëllit të Zotit.

22
1 Pastaj Davidi tha: “Kjo është shtëpia e Zotit Perëndi dhe ky është altari i

olokausteve për Izraelin”. 2Atëherë Davidi dha urdhër të grumbulloheshin
të huajt që ishin në vendin e Izraelit dhe i ngarkoi gurgdhendësit të latonin
gurë për ndërtimin e shtëpisë së Perëndisë. 3Davidi përgatiti gjithashtu hekur
me bollëk për gozhdat e kanateve të dyerve dhe për kanxhët, një sasi bronzi
me peshë të pallogaritshme, 4dhe dru kedri që nukmund të llogaritej, sepse
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Sidonëtdhe Tirët i kishin sjellë Davidit dru kedrimebollëk. 5Davidi thoshte:
“Salomoni, biri im, është i ri dhe i mungon përvoja; shtëpia që do t’i ndërtohet
Zotit ka për të qenë jashtëzakonishtmadhështore dhe do të fitojë famë e lavdi
në të gjitha vendet; prandaj kam për të bërë përgatitjet e duhura për të”.
Kështu Davidi, para se të vdiste, bëri përgatitje të mëdha. 6 Pastaj thirri birin
e tij Salomonin dhe e urdhëroi të ndërtonte një shtëpi për Zotin, Perëndinë e
Izraelit. 7Davidi i thaSalomonit: “Biri im, unëvetëkishanëzemër tëndërtoja
një shtëpi në emër të Zotit, Perëndisë tim; 8por fjala e Zotit m’u drejtua, duke
më thënë: “Ti ke derdhur shumëgjak dhe kebërë shumë luftëra; prandaj nuk
do tëndërtoshnjë shtëpinë emrin tim, sepse kederdhur shumëgjakmbi tokë
parameje. 9Por ja, do të të lindënjëdjalë,qëdo të jetëpaqedashësdheunëdo
ta lë të shlodhet nga ana e të gjithë armiqve të tij që ndodhen rreth e qark.
Ai do të quhet Salomon dhe gjatë ditëve të tij do t’i siguroj paqe dhe qetësi
Izraelit. 10 Ai do të ndërtojë një shtëpi në emrin tim; ai do të jetë për mua
një djalë dhe unë do të jem për të një baba; dhe do ta bëj të qëndrueshëm për
gjithnjë fronin e mbretërisë së tij mbi Izraelin”. 11 Tani, biri im, Zoti qoftë
me ty, në mënyrë që ti të përparosh dhe të ndërtosh shtëpinë e Zotit, Perëndisë
tënd, ashtu si ka thënë ai për ty. 12Vetëm Zoti të dhëntë dituri dhe zgjuarësi, të
besoftë përgjegjësinë mbi Izraelin, për të respektuar ligjin, e Zotit, Perëndisë
tënd. 13Atëherë do të keshmbarësi, po të jetë se kujdesesh të zbatosh statutet
dhe dekretet që Zoti i ka caktuarMoisiut për Izraelin. Ji i fortë dhe trim,mos
ki frikë dhemos u trondit. 14 Ja, unë jam preokupuar të përgatis për shtëpinë
e Zotit njëqindmijë talenta ari, njëmilion talenta argjendi dhe një sasi të tillë
bronzi dhehekuri sanukpeshohet dot. Kampërgatitur gjithashtu lëndëdruri
dhe gurë; dhe ti mund t’i shtosh edhe më. 15 Përveç kësaj ke me vete shumë
punëtorë: gdhëndës, punëtorë të gurit dhe të drurit dhe çdo lloj teknikësh për
çfarëdo lloj punimi. 16Ka një sasi të pallogaritshme ari, argjendi, bronzi dhe
hekuri. Çohu, pra, dhe futju punës, dhe Zoti qoftë me ty!”. 17 Davidi u dha
gjithashtu urdhër tërë krerëve të Izraelit të ndihmonin Salomonin, birin e tij,
dheu tha atyre: 18“Anukështë vallë Zoti, Perëndia juaj,me ju, dhe anuk juka
dhënë paqe rreth e qark? Në fakt ai i ka lënë banorët e vendit në duart emia,
dhe vendi është nënshtruar para Zotit dhe para popullit të tij. 19Prandaj tani
bëni që zemra dhe shpirti juaj të kërkojnë Zotin, Perëndinë tuaj; pastaj çohuni
dhe ndërtoni shenjtëroren e Zotit, Perëndisë tuaj, për të transferuar arkën e
besëlidhjes të Zotit dhe sendet që ia keni shenjtëruar Perëndisë në tempullin
që do të ndërtohet në emër të Zotit”.

23
1 Davidi, tanimë i plakur dhe i velur me ditë, vendosi si mbret mbi

Izraelin birin e tij Salomon. 2 Ai mblodhi tërë krerët e Izraelit së bashku
me priftërinjtë dhe me Levitët. 3 U llogaritën Levitët tridhjetë vjeç e lart;
dhe numri i individëve ishte tridhjetë e tetë mijë. 4Nga këta, njëzet e katër
mijë u caktuan për të drejtuar punimet në shtëpinë e Zotit, gjashtëmijë ishin
magjistratë dhe gjyqtarë, 5 katërmijë ishin derëtarë dhe katërmijë duhet të
lëvdonin Zotin me veglat që Davidi kishte bërë për ta kremtuar. 6 Davidi i
ndau në klasa, sipas bijve të Levit: Gershomi, Kehathi dhe Merari. 7 Nga
Gershonitët: Ladani dhe Shimei. 8 Bijtë e Ladanit: Jejeli, i pari, Zethami
dhe Joeli; tre gjithsej. 9 Bijtë e Shimeit: Shelomithi, Hazieli dhe Harani;
gjithsej tre. Këta ishin të parët e shtëpive atërore të Ladanit. 10 Bijtë e
Shimeit: Jahathi, Zina, Jeushi dhe Beriahu. Këta ishin katër bijtë e Shimeit.
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11 Jahathi ishte i pari, pas tij vinte Zina; Jeushi dhe Beriahu nuk patën shumë
fëmijë, prandaj në regjistrimin përbënin një shtëpi të vetme atërore. 12 Bijtë
e Kehathit: Amrami, Itshari, Hebroni dhe Uzieli; gjithsej katër. 13 Bijtë e
Amramit: Aaroni dhe Moisiu. Aaroni u nda veç për të shenjtëruar gjërat e
shenjta, ai dhe bijtë e tij përjetë, për të djegur temjan përpara Zotit, për t’i
shërbyer dhe për të bekuar emrin e tij përjetë. 14 Sa për Moisiun, njeriun
e Perëndisë, bijtë e tij u llogaritën në fisin e Levit. 15 Bijtë e Moisiut ishin
Gershomi dhe Eliezeri. 16Nga bijtë e Gershomit, Shebueli ishte i pari. 17Nga
bijtë e Eliezerit, Rehabiahu ishte i pari. Eliezeri nuk pati fëmijë të tjerë, por
bijtë e Rehabiahut ishin të shumët. 18Nga bijtë e Itsharit, Shelomithi ishte i
pari. 19Nga bijtë e Hebroit, Jerijahu ishte i pari, Amariahu i dyti, Jahazieli
i treti dhe Jekaneami i katërti. 20Nga bijtë e Uzielit, Mikahu ishte i pari dhe
Ishshiahu i dyti. 21Bijtë eMerarit ishinMahli dheMushi. Bijtë eMahlit ishin
Eleazari dhe Kishi. 22 Eleazari vdiq dhe nuk la djem, por vetëm vajzat që
u martuan me bijtë e Kishit, vëllezër të tyre. 23 Bijtë e Mushit ishin Mahli,
Ederi dhe Jeremothi; gjithsej tre. 24Këta ishin bijtë e Levit sipas shtëpisë të
tyre atërore, të parët e shtëpive atërore sipas regjistrimit të popullsisë, që u
bë duke i numëruar emrat një për një. Këta ishin të ngarkuar me shërbimin e
shtëpisë të Zotit njëzet vjeç e lart. 25Sepse Davidi kishte thënë: “Zoti, Perëndia
i Izraelit, i ka dhënë paqe popullit të tij, në mënyrë që ai të mund të banonte
në Jeruzalem përjetë. 26Kështu Levitët nuk do ta mbartin më tabernakullin
dhe tërë objektet e shërbimit të tij”. 27 sipas porosive të fundit të Davidit u bë
regjistrimi i bijve të Levit, njëzet vjeç e lart. 28 Sepse detyra e tyre ishte që
të ndihmonin bijtë e Aaronit në shërbimin e shtëpisë së Zotit në oborret, në
dhomat, në pastrimin e të gjitha gjërave të shenjta, në punën e shërbimit të
shtëpisë së Perëndisë, 29mebukët e paraqitjes, memajën emiellit për ofertën
e ushqimit, me kuleçët e ndorme; me gjërat që gatuhen në tigan, me atë
që është përzier me vaj dhe me të gjitha masat dhe dimensionet. 30 Përveç
kësaj ata duhet të paraqiteshin çdomëngjes për të kremtuar dhe për të lëvduar
Zotin, dhe kështu edhe çdombrëmje, 31 si dhe për të ofruar vazhdimisht para
Zotit tërë olokaustet, sipas numrit të caktuar nga ligji ditët e shtuna, kur
fillon hëna e re dhe në festat solemne. 32 Ata duhet të kryenin gjithashtu
detyrat e çadrës së mbledhjeve dhe të shenjtërores, si dhe të ndihmonin bijtë
e Aaronit, vëllezërit e tyre, në shërbimin e shtëpisë të Zotit.

24
1Klasat e bijve të Aaronit ishin këto. Bijtë e Aaronit ishin Nadabi, Abihu,

Eleazari dhe Ithamari. 2Nadabi dhe Abihu vdiqën para atit të tyre dhe nuk
lanë fëmijë;prandajushtruandetyrën epriftit Eleazari dhe Ithamari. 3Pastaj
Davidi, së bashku me Tsadokun, nga bijtë e Eleazarit, dhe me Ahimelekun,
nga bijtë e Ithamarit, i ndau sipas detyrave të shërbimit të tyre. 4Me qenë
se kishte më tepër familjarë midis bijve të Eleazarit sesa midis bijve të
Ithamarit, ata undanënë këtëmënyrë: përbijtë e Eleazarit, gjashtëmbëdhjetë
të parë të shtëpisë atërore dhe për bijtë e Ithamarit, tetë të parë sipas shtëpive
të tyre atërore. 5 Ata u ndanë me short, si njera palë ashtu dhe pala tjetër,
sepse kishte princa të shenjtërores dhe princa të Perëndisë qoftë midis bijve
të Eleazarit, qoftë midis bijve të Ithamarit. 6 Shkruesi Shemajahu, bir i
Nathaneelit, një Levit i regjistroi në prani të mbretit, të princave, të priftit
Tsadok, të Ahimelekut, birit të Abiathsarit, dhe të të parëve të shtëpive
atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. U hodh në short një shtëpi atërore
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për Eleazarin dhe një tjetër për Ithamarin. 7 I pari i caktuar nga shorti
ishte Jehojaribi, i dyti Jedajahu, 8 i treti Harimi, i katërti Seorimi, 9 i pesti
Malkijahu, i gjashti Mijamimi, 10 i shtati Hakotsi, i teti Abijahu, 11 i nënti
Jeshua, i dhjeti Shekanjahu, 12 i njëmbëdhjeti Eliashibi, i dymbëdhjeti Jakimi,
13 i trembëdhjeti Hupahu, i katërmbëdhjeti Jeshebeabi, 14 i pesëmbëdhjeti
Bilgahu, i gjashtëmbëdhjeti Imeri, 15 i shtatëmbëdhjeti Heziri, i tetëmbëdhjeti
Hapitsetsi, 16 i nëntëmbëdhjeti Pethahiahu, i njëzeti Jehezekeli, 17 i njëzetenjëti
Jakini, i njëzetedytiGamuli, 18 i njëzetetretiDelajahu, injëzetekatërtiMaaziahu.
19Këto ishin turnet për shërbimin e tyre kur hynin në shtëpinë e Zotit, sipas
normave të caktuara nga Aaroni, ati i tyre, duke iu përmbajur urdhrave të
Zotit, Perëndisë të Izraelit. 20 Sa për pjesën tjetër të bijve të Levit, të bijve të
Amramit, Shubaeli; të bijve të Shubaelit, Jehdia. 21Për Rehabiahun, bijve të
Rehabiahut, ata kishin si të parë Ishshiahun. 22Për Itsharitët, ata kishin si të
parë Shelomothin: bijtë e Shelomothit kishin Jahathin. 23 Bijtë e Hebronit
patën si të parë Jeriahun, si të dytë Amariahun, të tretë Jahazielin dhe të
katërt Jekomeamin. 24Nga bijtë e Uzielit të parë kishin Mikahun; nga bijtë
e Mikahut, Shamirin; 25 i vëllai i Mikahut, Ishshiahu; nga bijtë e Ishshiahut,
Zakarian. 26 Nga bijtë e Merarit ishin Mahli dhe Mushi; biri i Jaaziahut,
Beno. 27 Bijtë e Merarit me anë të Jaaziahut ishin Beno, Shohami, Zakuri
dhe Ibri. 28Nga Mahli kemi Eleazarin, që nuk pati fëmijë. 29Nga Kishi, birin
e Kishit, Jerahmeelin. 30 Bijtë e Mushit ishin Mahli, Ederi dhe Jerimothi.
Këta ishin bijtë e Levitëve sipas shtëpive të tyre atërore. 31 Edhe këta, ashtu
si bijtë e Aaronit, vëllezër të tyre, hodhën në short në prani të mbretit David,
të Tsadokut, të Ahimelekut dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve
dhe të Levitëve. Të parët e shtëpive atërore u trajtuan në të njëjtënmënyrë si
vëllezërit e tyre të rinj.

25
1 Pastaj Davidi dhe komandantët e ushtrisë shkëputën nga shërbimi disa

nga bijtë e Asafit, të Hemanit dhe të Jeduthunit që të këndoninme frymëzim
me qeste, me harpa dhe me cembale. Numri i njerëzve që kryenin këtë
shërbim ishte: 2ngabijtë eAsafit: Zakuri, Josefi,Nethaniahu, Asarelahu, bijtë
e Asafit ishin nën drejtimin e Asafit, që i këndonte himnet me frymëzim në
bazë të urdhrave të mbretit. 3Nga Jeduthuni, bijtë e Jeduthunit: Gedaliahu,
Tseri, Jeshajahu, Shimei, Hashabiahu dheMatihiahu, gjashtë, nën drejtimin
e atit të tyre Jezuduthun, që këndonte himne me frymëzim për të kremtuar
dhe lëvduar Zotin. 4 Nga Hemani, bijtë e Hemanit: Bukiahu, Mataniahu,
Uzieli, Shebueli, Jerimothi, Hananiahu,Hanani, Eliathahu, Gidalti, Romamt-
Ezeri, Joshbekashahu, Malothi, Hothiri dhe Mahaziothi. 5 Tërë këta ishin
bijtë e Hemanit, shikuesit të mbretit sipas fjalës së Perëndisë për të ngritur
në qiell fuqinë e tij. Në fakt Perëndia i kishte dhënë Hemanit katërmbëdhjetë
bij dhe tri bija. 6 Tërë këta ishin nën drejtimin e atit të tyre për të kënduar
në shtëpinë e Zotit me cembale, dhe me harpa dhe me qeste, për shërbimin
në shtëpinë e Perëndisë. Asafi, Jeduthuni dhe Hemani ishin nën urdhrat e
mbretit. 7 Numri i tyre, së bashku me vëllezërit e tyre të ushtruar për t’i
kënduar Zotit, të gjithë me të vërtetë të aftë, ishte dyqind e tetëdhjetë e tetë
veta. 8 Për të caktuar turnin e shërbimit të tyre si të vegjëlit ashtu dhe të
mëdhenjtë, mjeshtrat dhe dishepujt, hoqën me short. 9 I pari i caktuar me
short për Asafin ishte Josefi; i dyti Gedaliahu, me vëllezërit dhe bijtë e tij,



1 i Kronikave 25:10 427 1 i Kronikave 26:16

gjithsej dymbëdhjetë veta; 10 i treti ishte Zakuri, me bijtë dhe vëllezërit e tij,
gjithsej dymbëdhjetë veta; 11 i katërti ishte Jitsri, me bijtë dhe vëllezërit e tij,
gjithsej dymbëdhjetë veta; 12 i pesti ishteNethaniahu,mebijtë dhe vëllezërit e
tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 13 i gjashti ishte Bukiahu,mebijtë dhe vëllezërit
e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 14 i shtati ishte Jesharelahu, me bijtë dhe
vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 15 i teti ishte Jeshajahu, me bijtë
dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 16 i nënti ishte Mataniahu, me
bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 17 i dhjeti ishte Shimei,
me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 18 i njëmbëdhjeti ishte
Azareli,mebijtë dhevëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetëveta; 19 i dymbëdhjeti
ishte Hashabiahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 20 i
trembëdhjeti ishte Shubaeli, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë
veta; 21 i katërmbëdhjeti ishte Matithiahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej
dymbëdhjetë veta; 22 i pesëmbëdhjeti ishte Jerimothi, me bijtë dhe vëllezërit
e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 23 i gjashtëmbëdhjeti ishte Hanainahu, me
bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 24 i shtatëmbëdhjeti ishte
Joshbekashahu,me bijtë dheme vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 25 i
tetëmbëdhjeti ishte Hanani, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë
veta; 26 i nëntëmbëdhjeti ishte Malothi, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej
dymbëdhjetë veta; 27 i njëzeti ishte Eliathahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij,
gjithsej dymbëdhjetë veta; 28 i njëzetenjëti ishteHothiri,mebijtë dhe vëllezërit
e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 29 i njëzetedyti ishte Gidalti, me bijtë dhe
vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 30 i njëzetetreti ishte Mahaziothi,
me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta; 31 i njëzetekatërti ishte
Romamti-Ezeri, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej dymbëdhjetë veta.

26
1 Për klasat e derëtarëve: të Korahitëve, Meshelemiahu, bir i Koreut, nga

bijtë e Asafit. 2 Bijtë e Meshelemiahut ishin Zakaria, djali i parë, Jediaeli
i dyti, Zebadiahu i treti, Jathnieli i katërti, 3 Eliami, i pesti, Jehohanani, i
gjashti, Eljehoenai i shtati. 4 Bijtë e Obed-Edomit ishin Shemajahu, djali
i parë, Jehozabadi i dyti, Joahu i treti, Sakari i katërti, Nethaneli i pesti,
5 Amieli i gjashti, Isakari i shtati, Peulthai i teti, sepse Perëndia e kishte
bekuar. 6 Shemajahut, birit të tij, i lindën bij që sundonin në shtëpitë e tyre
atërore, sepse ishin njerëz të fortë dhe trima. 7 Bijtë e Shemajahut ishin
Othni, Rafaeli, Obedi dhe Elzabadi, vëllezërit e të cilëve Elihu dhe Semakiahu
ishin njerëz trima. 8 Tërë këta ishin bij të Obed-Edomit; ata, bijtë e tyre
dhe vëllezërit e tyre, ishin njerëz të zotë, të fuqishëm dhe të aftë të kryenin
shërbimin: gjashtëdhjetë pasardhës të Obed-Edomit. 9 Meshelemiahu pati
bij dhe vëllezër, tetëmbëdhjetë trima. 10 Hosahu, nga bijtë e Merarit, pati
si bij: Shimrin, i pari (megjithëse nuk ishte i parëlinduri, i ati e caktoi të
parë), 11Hilkiahun i dyti, Tebaliahun i treti, Zakarian i katërti: të marrë së
bashku bijtë dhe vëllezërit e Hosahut ishin trembëdhjetë. 12 Këtyre klasave
të derëtarëve, nëpërmjet të parëve të tyre, por edhe nëpërmjet vëllezërve të
tyre, iu besuan shërbimi në shtëpinë e Zotit. 13U hodh në short për çdo portë,
qoftë të vegjëlit apo të mëdhenjtë, sipas shtëpive atërore. 14Për portën lindore
shorti i ra Shelemiahut. Pastaj u hodh shorti për portën veriore, e cila i
ra birit të tij Zakaria, një këshilltar me mend. 15 Porta jugore i ra Obed-
Edomit dhe magazinat bijve të tij, 16 Shupimit dhe Osahut i ra në perëndim,
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me portën e Shalekethit, në rrugën përpjetë, një postë roje përballë tjetrës.
17 Në krahun lindor qëndronin gjithnjë gjashtë Levitë çdo ditë, në krahun
jugor katër çdo ditë, dhe në magazinat nga dy për secilën prej tyre. 18 Në
Parbar, në krahunperëndimor, ishin caktuar katër veta për rrugëndhe dy për
Parbarin. 19Këto ishin klasat e derëtarëve të zgjedhur midis bijve të Koreut
dhe bijve të Merarit. 20 Nga Levitët, Ahijahu ishte caktuar për ruajtjen e
thesareve të shtëpisë së Perëndisë dhe të thesareve të gjërave të shenjtëruara.
21 Bijtë e Ladanit, bijtë e Gershonitëve që rridhnin nga Ladani, të parët e
shtëpive atërore të Ladanit, Gershonitit, domethënë Jehieli. 22Bijtë e Jehielit,
Zethami dhe i vëllai Joeli, ishin caktuar për ruajtjen e thesareve të shtëpisë të
Zotit. 23Midis Amramitëve, Jitsharitët, Hebronitët dhe Uzielitët, 24 Shebueli,
bir i Gershomit, që ishte bir i Moisiut, ishte kryeintendenti i thesareve.
25 Vëllezërit e tij, me anë të Eliezerit, ishin i biri i Rehabiahu, bir i të cilit
ishte Jeshajahu, bir i të cilit ishte Jorami, bir i të cilit ishte Zikri, bir i të
cilit ishte Shelomithi. 26 Ky Shelomith dhe vëllezërit e tij ishin caktuar për
ruajtjen e të gjitha thesareve të gjërave të shenjta qëmbreti David, të parët e
shtëpive atërore dhe komandantët e ushtrisë kishin shenjtëruar. 27Ata kishin
shenjtëruar një pjesë të plaçkës që kishin shtënë në dorë gjatë luftës për të
mbajtur shtëpinë e Zotit. 28Përveç kësaj të gjitha ato që ishin shenjtëruar nga
Samueli, shikuesi, nga Sauli, bir i Kishit, ngaAbneri, bir iNerit dhenga Joabi,
bir i Tserujahut, dhe çdo gjë tjetër e shenjtëruar nga cilido qoftë ishte nën
përgjegjësinëeShelomithitdhe tëvëllezërve të tij. 29Ndër Jitsharitët,Kenajahu
dhe bijtë e tij ishin të ngarkuar me punët e jashtme të Izraelit, në cilësinë
e tyre si magjistrarë dhe si gjyqtarë. 30 Ndër Hebronitët, Hashabiahu dhe
vëllezërit e tij, një mijë e shtatëqind trima, u caktuan të mbikqyrnin Izraelin,
këndej Jordanit, në perëndim, në të tëra çështjet e Zotit dhe të shërbimit të
mbretit. 31 Jerijahu ishte i pari i Hebronitëve, sipas brezave të shtëpive të tyre
atërore. Nëvitin edyzetë tëmbretërimit tëDavidit ubënëkërkimedheugjetën
midis tyre njerëz të fortë dhe trimanë Jazer tëGalaadit. 32Vëllezërit e tij ishin
dy mijë e shtatëqind trima, të parë të shtëpive atërore. Mbreti David u besoi
atyrembikqyrjen e Rubenitëve, të Gaditëve, të gjysmës së fisit të Manasit për
të gjitha gjërat që kishin të bëninme Perëndinë dheme punët embretit.

27
1 Dhe tani ja, bijtë e Izraelit, sipas numrit të tyre, të parëve të shtëpive

atërore, komandantëve të mijësheve dhe të qindësheve dhe të oficerëve të tyre
në shërbim të mbretit për të gjitha ato që 2 Në krye të divizionit të parë,
gjatë muajit të parë, ishte Jashobeami, bir i Zabdielit, dhe divizioni i tij
përbëhej nga njëzet e katër mijë burra. 3 Ai ishte nga bijtë e Peretsit dhe
komandant i të gjithë oficerëve të ushtrisë gjatë muajit të parë. 4 Në krye
të divizionit të muajit të dytë ishte Dodai, Ahohiti; në divizionin e tij oficeri
më i rëndësishëm ishteMiklothi; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katërmijë
burra. 5Komandanti i divizionit të tretë për muajin e tretë ishte Benajahu,
bir i priftit Jehojada; ai ishte komandant dhedivizioni i tij përbëhejnganjëzet
e katërmijë burra. 6Benajahu ishte një trim midis të tridhjetëve dhe ishte i
pari i të tridhjetëve; në divizionin e tij ndodhej edhe i biri i tij Amizabadi.
7 Komandanti i katërt për muajin e katërt ishte Asaheli, vëllai i Joabit; pas
tij vinte i biri, Zebadiahu; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë
burra. 8Komandanti i pestë përmuajin e pestë ishte komandanti Shamhuth,
Izrahiti; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra. 9Komandanti
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i gjashtë për muajin e gjashtë ishte Ira, bir i Ikeshit, Tekoitit; divizioni i tij
përbëhej nga njëzet e katër mijë burra. 10 Komandanti i shtatë për muajin
e shtatë ishte Heletsi, Peloniti, nga bijtë e Efraimit; divizioni i tij përbëhej
nga njëzet e katër mijë burra. 11 Komandanti i tetë për muajin e tetë ishte
Sibekai, Hushathiti, nga Zarhitët; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër
mijë burra. 12 Komandanti i nëntë për muajin e nëntë ishte Abiezeri nga
Anatothi, një Beniaminit; divizioni i tij përbëhejnganjëzet e katërmijë burra.
13 Komandanti i dhjetë për muajin e dhjetë ishte Maharai nga Netofa, nga
Zerahitët; divizioni i tij përbëhejnganjëzet e katërmijë burra. 14Komandanti
i njëmbëdhjetë për muajin e njëmbëdhjetë ishte Banajahu nga Pirathoni, një
nga bijtë e Efraimit; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
15 Komandanti i dymbëdhjetë për muajin e dymbëdhjetë ishte Heldai nga
Netofa, prej familjes së Othnielit; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër
mijë burra. 16 Përveç këtyre, të parët e fiseve të Izraelit ishin këta që vijojnë:
i pari i Rubenitëve ishte Eliezeri, bir i Zikrit; i pari i Simeonitëve, Shefatiahu,
bir i Maakahut; 17 i pari i Levitëve, Hashabiahu, bir i Kemuelit; i pari i
Aaronit, Tsadoku; 18 i pari i Judës, Elihu, një ndër vëllezërit e Davidit, i pari i
Isakarit, Omri, bir iMikaelit; 19 i pari i Zabulonit, Ismajahu, bir i Obadiahut, i
pari i Neftalit, Jerimothi, bir i Azrielit; 20 i pari i bijve të Efraimit, Hoshea, bir
i Azariahut, i pari i gjysmës së fisit tëManasit, Joeli, bir i Pedajahut; 21 i pari i
gjysmës së fisit të Manasit në Galaad, Ido, bir i Zakarias; i pari i Beniaminit,
Jaasieli, bir i Abnerit; 22 i pari i Danit, Azareeli, bir i Jerohamit. Këta ishin
të parët e fiseve të Izraelit. 23 Por Davidi nuk bëri regjistrimin e atyre që
ishin më pak se njëzet vjeç, sepse Zoti i kishte thënë që do ta shumëzonte
Izraelin si yjet e qiellit. 24 Joabi, bir i Tserujahut, kishte filluar regjistrimin e
popullsisëpornukekishtepërfunduar;prandaj zëmërimi i Zotit goditi Izraelin
dhe numri i të regjistruarve nuk u përfshi në Kronikat e mbretit David.
25Azmavethi, bir i Adielit, ishte ngarkuar me thesaret e mbretit; Jonathani,
bir i Uziahut, ishte ngarkuar me thesaret që ndodheshin në fshatrat, në
qytetet dhe në kalatë; 26 Ezri, bir i Kelubit, ishte caktuar për punonjësit që
punonin tokën; 27 Shimei nga Ramahu ishte caktuar për vreshtat; Zabdihu i
Sefamit ishte caktuar për prodhimin e vreshtave që depozitohej në kantina;
28Baal-Hanani nga Gederi ishte caktuar për ullishtet dhe për fiqtë e egjiptit
që ndodheshin në fushë; Joashi ishte caktuar për depozitat e vajit; 29 Shitrai
nga Sharoni ishte caktuar për kopetë që kullotnin në Sharon; Shafati, bir i
Adlait, ishte caktuar për kopetë që ndodheshin në luginat; 30Obili, Ismaeliti,
ishte caktuar për devetë; Jehdejahu nga Merenothi merrej me gomarët;
31 Jazizi, Hagariti, ishte caktuar me kopetë e bagëtive të imta. Tërë këta ishin
administratorë të pasurive të mbretit David. 32 Jonathani, ungji i Davidit,
ishte këshilltar, njeri i zgjuar dhe shkrues; Jehieli, bir i Hakmonit, rrinte me
bijtë embretit; 33Ahitofeli ishte këshilltar imbretit; Hushai, Arkiti, ishtemik i
mbretit. 34Ahithofelit i zunëvendin Jehojada, bir iBenajahut, dheAbiathari;
komandant i ushtrisë së mbretit ishte Joabi.

28
1 Davidi mblodhi në Jeruzalem tërë krerët e Izraelit, të parët e fiseve,

komandantët e divizioneve që ishin në shërbim të mbretit, komandantët e
mijëshëve, komandantët e qindëshëve, administratorët 2Pastaj mbreti David
u ngrit në këmbë dhe tha: “Më dëgjoni, o vëllezër të mi dhe o populli im!
Unë kisha në zemër të ndërtoja një shtëpi paqeje për arkën e besëlidhjes të
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Zotit, përmbështetësen e këmbëve të Perëndisë tonë, dhe kisha bërë përgatitje
për ta ndërtuar. 3 Por Perëndia më tha: “Ti nuk do të ndërtosh një shtëpi në
emrin tim, sepse ke qenë një njeri lufte dhe ke derdhur gjak”. 4Megjithatë
Zoti, Perëndia i Izraelit, më ka zgjedhur mua nga tërë shtëpia e atit tim, që
të bëhem mbret i Izraelit përjetë. Në fakt ai ka zgjedhur Judën si princ, dhe
në shtëpinë e Judës shtëpinë e atit tim dhe midis bijve të atit tim i ka pëlqyer
të më bëjë mua mbret të të gjithë Izraelit. 5 Midis tërë bijve të mi (sepse
Zoti më ka dhënë shumë fëmijë) ai ka zgjedhur birin tim Salomon, që të
ulet në fronin e mbretërisë të Zotit mbi Izraelin. 6 Ai më tha: “Do të jetë
biri yt Salomon ai që ka për të ndërtuar shtëpinë time dhe oborret e mia,
sepse kam zgjedhur atë si djalin tim, dhe unë do të jem për atë si një baba.
7 Do ta bëj të qëndrueshme përjetë mbretërinë e tij në rast se u përmbahet në
mënyrë të vendosur urdhërimeve dhe dekreteve të mia, ashtu si po bën sot”.
8Kështu, pra, përpara tërë Izraelit, asamblesë së Zotit, dhe përpara Perëndisë
tonë që na dëgjon, zbatoni dhe kërkoni tërë urdhërimet e Zotit, Perëndisë tuaj,
me qëllim që të mund ta zotëroni këtë vend të mirë dhe t’ia lini si trashëgimi
bijve tuaj mbas jush, përjetë. 9Ti Salomon, biri im njihe Perëndinë e atit tënd
dhe shërbejime gjithë zemër dhe me shpirt vullnetmirë, sepse Zoti heton të
gjitha zemrat dhe kupton tërë qëllimet e mendimeve. Në rast se ti e kërkon,
ai do të të lërë ta gjesh; por në rast se ti e braktis, ai do të të hedhë poshtë
përjetë. 10Tani ki parasysh që Zoti të ka zgjedhur për të ndërtuar një shtëpi si
shenjtërore; tregohu i fortë dhe futju punës!”. 11Atëherë Davidi i dha birit të
tij Salomonit projektin e portikut të tempullit, të godinave të tij, të dhomave
të tij, të thesareve të tij, të dhomave të sipërme, të dhomave të brendshme
dhe të vendit të pajtuesit, 12 si dhe projektin e të gjitha gjërave që kishte në
mendje përFrymën lidhurmeoborret e shtëpisë të Zotit,me të gjitha dhomat
anësore, me thesaret e shtëpisë së Perëndisë dhe me thesaret e sendeve të
shenjtëruara, 13me klasat e priftërinjve dhe të Levitëve,me tërë punën lidhur
me shërbimin e shtëpisë të Zotit dhe me të gjitha veglat e nevojshme për
shërbimin e shtëpisë të Zotit. 14 I dha arin duke treguar peshën e sendeve
prej ari, për të gjitha veglat që përdoren në çdo lloj shërbimi, dhe argjendin
duke treguar peshën e të gjitha veglave prej argjendi, për të gjitha veglat që
përdoren në çdo lloj shërbimi. 15 I dha gjithashtu peshën e arit për shandanët
prej ari dhe për llambat e tyre prej ari, duke treguar peshën e çdo shandani
dhe të llambave të tij, dhe peshën e argjendit për shandanët prej argjendi,
duke treguar peshën e çdo shandani dhe të llambave të tij, sipas përdorimit
të çdo shandani. 16 I dha gjithashtu, duke treguar peshën, arin për tryezat e
bukëve të paraqitjes, për çdo tryezë, dhe argjendin për tryezat prej argjendi,
17dhearin ekulluarpërpirunët emëdhenj,për legenët evegjëldhepërkupat,
dhearin, duke treguarpeshënpërkupatprej ari, për çdokupë,dheargjendin,
duke treguarpeshënpërkupat prej argjendi, për çdokupë. 18 I dha gjithashtu
ar të kulluar për altarin e temjanit, duke treguar peshën, dhe përmodelin e
qerres, domethënë, kerubinëtprej ari që hapnin krahëtdhembulonin arkën
e besëlidhjes të Zotit. 19 “Tërë kjo”, tha Davidi, “m’u dha e shkruar nga dora e
Zotit, qëmë bëri të kuptoj tërë punimet e këtij projekti”. 20Davidi i tha pastaj
të birit Salomon: “Ji i fortë dhe trim, përvishju punës, mos ki frikë dhe mos
u trondit, sepse Zoti Perëndi, Perëndia im, do të jetë me ty. Ai nuk do të lërë
dhe nuk do të braktisë deri sa tëmbarosh tërë punën për shërbimin e shtëpisë
të Zotit. 21 Dhe ja klasat e priftërinjve dhe të Levitëve për tërë shërbimin e
shtëpisë së Perëndisë; përveç kësaj, për çdo punë do të kesh në dispozicion
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lloj lloj specialistësh vullnetmirë, në çdo veprimtari; edhe krerët edhe tërë
populli do të jenë plotësisht nën urdhrat e tua”.

29
1 Pastaj mbreti David i tha tërë asamblesë: “Salomoni, biri im, i vetmi që

Perëndia ka zgjedhur, është akoma i ri dhe i pa përvojë, ndërsa vepra është
e madhe, sepse ky pallat nuk i është caktuar një njeriu, por Zotit Perëndi.
2Me të gjitha mundësitë e mia kam përgatitur për shtëpinë e Perëndisë tim ar
për sendet prej ari, argjend për sendet prej argjendi, bronz për sendet prej
bronzi, hekur për sendet prej hekuri, dru për sendet prej druri, gurë oniski
dhe gurë për t’ungallmuar, gurë brilanti dhemengjyra të ndryshme, lloj lloj
gurësh të çmuar dhe mermer në një sasi të madhe. 3 Përveç kësaj, duke qenë
se e kam vendosur dashurinë time mbi shtëpinë e Perëndisë tim, përveç asaj
që kam përgatitur për shtëpinë e shenjtërores, i dhuroj shtëpisë së Perëndisë
tim thesarin tim personal prej ari dhe argjendi: 4 tre mijë talenta ari, nga
ari i Ofirit, dhe shtatë mijë talenta argjendi të kulluar për të veshur muret e
shenjtërores, 5 ari për sendet prej ari, argjendi për sendet prej argjendi dhe
për të gjitha punimet që duhet të kryhen nga zejtarë të shkathët. Kush është
sot i gatshëm tambushë dorën e tij për t’ia kushtuar Zotit?”. 6Atëherë të parët
e shtëpive atërore, krerët e fiseve të Izraelit, komandantët e mijëshëve dhe të
qindëshëve, administratorët epunëve tëmbretit bënë oferta vullnetare, 7dhe
dhanë për punimin e shtëpisë së Perëndisë pesë mijë talenta ari, dhjetë mijë
darika ari, dhjetë mijë talenta argjendi, tetëmbëdhjetë talenta prej bronzi
dhe njëzqind mijë talenta prej hekuri. 8 Kushdo që zotëronte gurë të çmuar,
i dorëzoi në duart e Jehielit, Gershonitit, me qëllim që të hynin në thesarin e
shtëpisë të Zotit. 9Populli u gëzua nga ofertat e tyre vullnetare, sepse i kishin
bërë këto oferta Zotit me gjithë zemër; edhe mbreti David u gëzua shumë.
10Kështu Davidi bekoi Zotin përpara tërë asamblesë dhe tha: “I bekuar je ti,
o Zot, Perëndi i Izraelit, ati ynë, për gjithë amshimin. 11 Jotja, o Zot, është
madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhëria, sepse gjithshka që është në
qiell dhe mbi tokë është jotja. E jotja o Zot është mbretëria, dhe ti ngrihesh
sovran mbi gjithshka. 12 Nga ti vijnë pasuria dhe lavdia; ti sundon mbi
gjithçka; në dorën tënde janë forca dhe fuqia, dhe ti ke fuqinë për të bërë
të madh dhe për t’u dhënë forcë të gjithëve. 13 Prandaj ne, o Perëndia ynë,
të falenderojmë dhe kremtojmë emrin tënd të lavdishëm. 14 Po kush jam
unë dhe kush është populli im që jemi në gjendje të të ofrojmë gjithçka në
mënyrë spontane? Në të vërtetë të gjitha gjërat vijnë nga ti, dhe ne të kemi
kthyer thjesht atë që kemi marrë nga dora jote. 15 Sepse ne jemi të huaj
dhe shtegtarë përpara teje ashtu si qenë etërit tanë. Ditët tona mbi tokë
janë si një hije dhe nuk ka shpresë. 16 O Zot, Perëndia ynë, tërë ky bollëk
gjërash që kemi përgatitur për të të ndërtuar një tempull ty, në emrin tënd të
shenjtë, vjen nga dora jote, është e tëra jotja. 17Unë e di, o Perëndia im, që ti
provon zemrën dhe gëzohesh kur sheh sjelljen e drejtë. Prandaj në drejtësinë
e zemrës sime të kam ofruar në mënyrë spontane tërë këto gjëra; dhe tani
shoh me gëzim që populli yt, që është këtu i pranishëm, bën ofertat e tij në
mënyrë spontane. 18OZot, Perëndi i Abrahamit, i Isakut dhe i Izraelit, i etërve
tanë, ruaj gjithnjë këto prirje dhe mendime në zemrën e popullit tënd dhe
drejto zemrat e tyre nga ti; 19 dhe jepi Salomonit, birit tim, një zemër të
ndershme, që ai të respektojë urdhërimet, porositë dhe statutet e tua, që të
bëjë tërë këto gjëra dhe të ndërtojë tempullin për të cilin kambërë përgatitjet”.
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20 Pastaj Davidi i tha tërë asamblesë: “Tani bekoni Zotin, Perëndinë tuaj”.
Atëherë tërë asambleja bekoi Zotin, Perëndinë e etërve të tyre; u përkulën dhe
ranë përmbys përpara Zotit dhembretit. 21Të nesërmen bënë flijime për Zotin
dhe iofruanolokauste: njëmijëdematëvegjël,njëmijëdesh, njëmijëqengja
me libacionet përkatëse dhe flijime të shumta për tërë Izraelin. 22 Atë ditë
hëngrëndhepinëmegëzim tëmadhparaZotit; dhepërherë tëdytë e shpallën
mbret Salomonin, birin eDavidit dhe evajosënpërparaZotit që të ishte princ,
dhe Tsadokun që të ishte prift. 23 Pastaj Salomoni u ul në fronin e Zotit si
mbret në vend të Davidit, atit të tij; ai pati mbarësi dhe tërë Izraeli iu bind.
24 Gjithë krerët, trimat dhe tërë bijtë e mbretit David iu nënshtruan mbretit
Salomon. 25Kështu Zoti e bëri shumë tëmadh Salomonin përpara tërë Izraelit
dhe i dha një madhështi mbretërore që asnjë mbret para tij në Izrael nuk e
kishte pasur kurrë. 26Davidi, bir i Isait, mbretërontembi tërë Izraelin. 27Ai
mbretëroi dyzet vjet mbi Izraelin: shtatë vjet në Hebron dhe tridhjet e tre
vjet në Jeuzalem. 28Vdiq shumë plak, i ngopurme ditë,me pasuri dhe lavdi.
Në vend të tij mbretëroi i biri, Salomoni. 29 Trimëritë e mbretit David, si të
parat ashtudhe të fundit, janë shkruarnë librin e shikuesit Samuel, në librin
e profetit Nathan dhe në librin e shikuesit Gad, 30me të gjitha ato gjëra që
kanë të bëjnëmembretërinë e tij, me fuqinë e tij dheme të gjitha ngjarjet që
i ndodhën atij, Izraelit dhe tërëmbretërive të vendeve të tjera.
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2 i Kronikave
1 Salomoni, bir i Davidit, u forcua shumë në mbretërinë e tij, dhe Zoti,

Perëndia i tij, qe me të dhe e bëri jashtëzakonisht të madh. 2 Salomoni i foli
tërë Izraelit, komandantëve të mijesheve dhe të qindsheve, gjyqtarëve, tërë
princave të të gjithë Izraelit, të parëve të shtëpive atërore. 3 Pastaj Salomoni
bashkë me tërë asamblenë shkoi në vendin e lartë, që ishte në Gabaon,
sepse aty ndodhej çadra embledhjes së Perëndisë qëMoisiu, shërbëtori i Zotit,
kishte ndërtuar në shkretëtirë. 4 Arkën e Perëndisë, përkundrazi, Davidi e
kishte mbartur nga Kirjath-Jearimi në vendin që kishte përgatitur për të; në
të vëretë ai kishte ngritur për të një çadër në Jeruzalem. 5Altarin prej bronzi,
që e kishte bërë Betsaleeli, bir i Urit, që ishte bir i Urit, e vendosi përpara
tabernakullit të Zotit. Salomoni dhe asambleja shkuan për të kërkuar Zotin.
6Atje Salomoni u ngjit në altarin prej bronzi përpara Zotit, që ishte në çadrën
embledhjes, dhembi të ofroi njëmijë olokauste. 7Atë natë Perëndia iu shfaq
Salomonit dhe i tha: “Më kërko atë që do dhe unë do të ta jap”. 8 Salomoni iu
përgjigjPerëndisë: “Ti je treguar shumëdashamirësmeDavidin, atin tim, dhe
më ke bërë mua të mbretëroj në vend të tij. 9Tani, o Zot Perëndi, u realizoftë
premtimi yt që i ke bërë Davidit, atit tim, sepse ti me ke bërë mbret mbi
një popull të madh si pluhuri i tokës! 10Më jep, pra, dituri dhe zgjuarsi, që
të mund të hyj dhe të dal para këtij populli, sepse kush mund ta qeverisë,
vallë, këtë popull të madh tëndin?”. 11 Perëndia i tha Salomonit: “Me qenë se
kjo ishte gjëja që kishe në zemër dhe nuk më ke kërkuar as pasuri, as mall,
as lavdi, as jetën e armiqve të tu dhe as jetë të gjatë, por kërkove për vete
diturin dhe zgjuarsin që të mund të qeverisësh popullin tim mbi të cilin të
vura mbret, 12 dituria dhe zgjuarsia të janë dhënë. Përveç tyre do të të jap
pasuri, mall dhe lavdi, të cilat nuk i ka pasur asnjë mbret para teje dhe nuk
do t’i ketë asnjë pas teje”. 13Salomoni u kthye pastaj nga vendi i lartë që ishte
nëGabaon, nga çadra embledhjes, në Jeruzalem, dhembretëroimbi Izraelin.
14Salomoni grumbulloi qerre dhekalorës,dhepati njëmijë e katërqindqerre
dhe dymbëdhjetë mijë kalorës, të cilët i vendosi në qytetet e qerreve dhe
pranë mbretit në Jeruzalem. 15Mbreti veproi gjithashtu në mënyrë të tillë
që në Jeruzalem argjendi dhe ari të ishin të rëndomtë si gurët, dhe kedrat
të bollshëm si fiku i Egjiptit në fushë. 16 Kuajt e Salomonit importoheshin
nga Egjipti dhe nga Kue; tregtarët e mbretit shkonin t’i merrnin në Kue
me një çmim të caktuar. 17Ata sillnin dhe importonin nga Egjipti një qerre
për gjashtëqind sikla argjendi dhe një kalë për njëqind e pesëdhjetë. Kështu,
me anë të këtyre tregtarëve, ua eksportonin tërë mbretërve të Hitejve dhe të
Sirisë.

2
1 Pastaj Salomoni vendosi të ndërtojë një tempull në emër të Zotit dhe një

pallat për vete. 2 Salomoni rekrutoi shtatëdhjetë mijë burra që të mbartnin
pesha, tetëdhjetë mijë të nxirrnin gurë në malet dhe tre mijë e gjashtëqind
veta për t’i mbikqyrur. 3Pastaj Salomoni i çoi fjalë Hiramit, mbretit të Tiros:
“Ashtu si ke bërë me Davidin, atin tim, të cilit i dërgove kedra për të ndërtuar
një shtëpi në të cilën të banonte, bëj të njëjtën gjë me mua. 4 Ja unë jam
duke ndërtuar një tempull në emër të Zotit, Perëndisë tim, për t’ia kushtuar
atij, për të djegur para tij temjan erëmirë, për të ekspozuar vazhdimisht
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bukët e paraqitjes dhe për të ofruar olokauste në mëngjes dhe në mbrëmje,
të shtunave, kur të ketë hënë të re dhë në festat e caktuara nga Zoti, Perëndia
ynë. Ky është një ligj i përjetshëm për Izraelin. 5Tempulli që unë do të ndërtoj
do të jetë i madh, sepse Perëndia ynë është më i madh se tërë perënditë e
tjera. 6 Po kush do të jetë në gjendje t’i ndërtojë një tempull me qenë se
qiejtë dhe qiejtë e qiejve nuk janë në gjendje ta nxenë? E kush jam unë që t’i
ndërtojnjë tempull, qoftë edhe vetëmpër të djegur temjan para tij? 7Prandaj
dërgomë tani një njeri të shkathët që di të punojë arin, argjendin, bronzin,
hekurin, purpurin, të kuqen flakë, ngjyrë vjollcën dhe që të dijë të bëjë çdo
lloj prerjesh, dukepunuarbashkëmespecialistëtqë janëpranëmejenë Judë
dhe në Jeruzalem, dhe që ati im David ka përgatitur. 8 Dërgomë edhe nga
Libanidrukedri, qiparisi dhesantali, sepseediqë shërbëtorëte tu janë tëaftë
të presin drurin e Libanit; dhe ja, shërbëtorët e mi do të punojnë bashkë me
shërbëtorëte tu, 9për tëmëpregatitur lëndëdrurimeshumicë, sepse tempulli
që do të ndërtoj do të jetë i madh dhe i mrekullueshëm. 10Dhe shërbëtorëve
të tu që do të rrëzojnë dhe do të presin drurët unë do t’u jap njëzetmijë kore
gruri, njëzet mijë kore elbi, njëzet mijë bate verë dhe njëzet mijë bate vaji”.
11Dhe Hirami, mbret i Tiros, u përgjigjme një shkrim, që i dërgoi Salomonit:
“Me qenë se Zoti e do popullin e tij, të ka caktuar mbret mbi të”. 12Hirami
thoshte gjithashtu: “I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, që ka bërë qiejtë
dhe tokën, sepse i ka dhënëmbretit Davidnjë bir të urtë, shumë të zgjuar dhe
të aftë, që do të ndërtojë një tempull për Zotin dhe një pallat mbretëror për
vete! 13Unëpo të dërgojnjë njeri të shkathëtdhe të ditur të atit timHiram, që
është 14bir i një gruaje nga bijat e Danit, ndërsa i ati ishte një njeri nga Tiro.
Ai di të punojë arin, bronzin, hekurin, gurin, drurin, purpurin dhe ngjyrë
vjollcën, të kuqe flakë, pëlhurën e hollë dhe di të bëjë çdo prerje dhe çdo lloj
vizatimi që i besohet. Ai do të punojëme specialistët e tu dheme specialistët
e zotit tim David, atit tënd. 15Tani, pra, imzot le t’u dërgojë shërbëtorëve të tij
grurin, elbin, vajin dhe verën, që u ka premtuar; 16dhe ne do të presim tërë
drurët e Libanit për të cilat ke nevojë; do t’i sjellim me trap nëpër det deri
në Jafo dhe ti do t’i mbartësh në Jeruzalem”. 17 Salomoni regjistrioi tërë të
huajt që ndodheshin në vendin e Izraelit, mbas regjistrimit që kishte bërë
Davidi, i ati; ata ishin njëqind e pesëdhjetë e tremijë e gjashtëqind veta, 18dhe
mori shtatëdhjetë mijë prej tyre për të mbartur pesha, tetëdhjetë mijë për të
prerë gurë në mal dhe tre mijë e gjashtëqindmbikqyrës që ta bënin popullin
të punonte.

3
1Salomonifilloipastajndërtimine shtëpisë tëZotit, në Jeruzalemmbimalin

Moriah, aty ku Zoti i ishte shfaqur Davidit, atit të tij, në vendin që Davidi
kishtepërgatiturnë lëmineOrnanit, Jebuseut. 2Aifilloi tëndërtojëditënedytë
të muajit të dytë të vitit të katërt të mbretërimit të tij. 3Këto janë përmasat e
themeleve që hodhi Salomoni për ndërtimin e shtëpisë së Perëndisë. Gjatësia
ishte gjashtëdhjetë kubitë (në kubitë të masës së vjetër) dhe gjerësia njëzet
kubitë. 4 Portiku përpara tempullit ishte njëzet kubitë i gjatë, duke barazuar
kështu gjatësinë e tempullit, dhe ishte i lartë njëqind e njëzet kubitë. Ai e veshi
nga brendame ar të kulluar. 5E veshi sallën emadheme dru qiparisi, pastaj
e veshi me ar të kulluar dhe mbi të gdhendi degë palme dhe zinxhirë të
vegjël. 6Përveç kësaj e zbukuroi sallënme gurë të çmuar si ornament; dhe ari
ishte ai i Parvaimit. 7Veshi gjithashtume ar tempullin, trarët, pragjet,muret
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dhe portat; dhe mbi muret gdhëndi kerubinë. 8Pastaj ndërtoi vendin shumë
të shenjtë. Ky ishte njëzet kubitë i gjatë, duke barazuar kështu gjerësinë e
tempullit, dhe njëzet kubitë i gjerë. E veshi me ar të kulluar me një vlerë
prej gjashtëqind talentash. 9 Pesha e arit për gozhdat ishte pesëdhjetë sikla.
Veshi me ar edhe dhomat e sipërme. 10Në vendin shumë të shenjtë bëri dy
kerubinë të gdhëndur dhe i veshi me ar. 11 hapësira e krahëve të kerubinëve
ishte njëzet kubitë; një krah i një kerubini, i gjatë pesë kubitë, prekte murin
e tempullit, ndërsa krahu tjetër, gjithashtu i gjatë pesë kubitë, prekte krahun
e kerubinit të dytë. 12 Njeri krah i kerubinit të dytë, i gjatë pesë kubitë,
prekte murin e tempullit, ndërsa tjetri i gjatë gjithashtu pesë kubitë, prekte
krahun e kerubinit tjetër. 13Krahët e hapur të këtyre kerubinëve ishin njëzet
kubitë të gjatë. Ata qëndronin drejt në këmbë me fytyrë të kthyer nga pjesa
e brendshme e tempullit. 14Ai bëri gjithashtu velin me fill ngjyrë vjollcë të
purpurt, të kuqe flakë dheme pëlhurë të hollë, dhembi to qëndisën kerubinë.
15Përpara tempullit bëri dy shtylla të larta tridhjetë e pesë kubitë; kapiteli në
majë të çdo shtylle ishte pesë kubitë. 16 Bëri gjithashtu zinxhira të vegjël, si
ato që ishin në shenjtërore dhe i vendosi nëmajë të shtyllave; pastaj bëri një
mijë shegë dhe i vuri mbi zinxhirët e vegjël. 17 Pastaj ngriti shtyllat përpara
tempullit, njerën në të djathtë dhe tjetrën në të majtë; të djathtën e quajti
Jakin dhe të majtën Boaz.

4
1Pastaj bërinjë altar prej bronzi të gjatë njëzetkubitë, të gjerënjëzetkubitë

dhe të lartë dhjetë kubitë. 2 Bëri gjithashtu një det prej metali të shkrirë,
në formë rrethi, që nga një cep në cepin tjetër ishte dhjetë kubitë; lartësia
e tij ishte pesë kubitë dhe rrethi i tij tridhjetë kubitë. 3 Poshtë buzës kishte
figura të ngjashme me qetë, dhjetë për çdo kubit, që rrethonin detin nga
çdo anë. Qetë, të vendosur në dy radhë, ishin derdhur bashkë me detin.
4Ky mbështetej mbi dymbëdhjetë qe, nga të cilët tre shikonin nga veriu, tre
nga perëndimi, tre nga jugu dhe tre nga lindja. Deti ishte vendosur mbi ta
dhe pjesët e tyre të pasme ishin kthyer nga ana e brendshme. 5 Ai kishte
trashësinë e një pëllëmbe; buza e tij ishte bërë si buza e një kupe, si lulja e
një zambaku; deti mund të përmbante deri tre mijë bate. 6 Bëri edhe dhjetë
enë për pastrim dhe i vendosi pesë në të djathtë dhe pesë në të majtë;
në to laheshin gjërat që i përkisnin olokaustit; në det laheshin përkundrazi
priftërinjtë. 7 Bëri dhjetë shandane prej ari, sipas normave të caktuara,
dhe i vendosi në tempull, pesë në të djathtë dhe pesë në të majtë. 8 Bëri
dhjetë tryeza dhe i vendosi në tempull pesë në të djathtë dhe pesë në të
majtë. Bëri gjithashtunjëqindkupaprej ari. 9Pastaj bërioborrin e priftërinjve
dhe oborrin e madh me portat e tij të veshura me bronz. 10 Pas kësaj e
vendosi detin nga krahu i djathtë, në drejtim të juglindjes. 11 Hirami bëri
gjithashtu enët, lopatëzatdhe legenët evegjël. KështuHiramipërfundoipunën
që duhet të bënte përmbretin Salomon në shtëpinë e Perëndisë; 12dy shtyllat,
dy kapitelet me vazo në majë të shtyllave, dy rrjetëzat për të mbuluar dy
kapitelet me vazo në majë të shtyllave, 13 katërqind shegë për dy rrjetëzat
(dy radhë shegësh për çdo rrjetëz me qëllim që të mbulohen dy kapitelet
me vazo në majë të shtyllave). 14 Bëri edhe qerrëzat dhe enët e mëdha mbi
qerrëzat, 15 detin, një të vetëm, dhe dymbëdhjetë qetë nën detin, 16 si edhe
enët, lopatëzat, pirunët dhe të gjitha sendet e tyre, që mjeshtri Hiram i
bëri prej bronzi të shndritshëm për mbretin Salomon, për shtëpinë e Zotit.
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17Mbreti i shkriu në fushën e Jordanit, në një tokë argjilore, midis Sukothit
dhe Tseredahut. 18 Salomoni i bëri këto vegla në një sasi kaq të madhe, sa
që pesha e bronzit nuk u përcaktua dot. 19Kështu Salomoni përgatiti të gjitha
orenditë për shtëpinë e Perëndisë; altarin prej ari dhe tryezat mbi të cilat
vendoseshin bukët e paraqitjes, 20 shandanët me llambat e tyre prej ari të
kulluar që duhet të ndizeshin sipas normës së caktuar para shenjtërores;
21 lulet, llambat dhe veglat në formë gërshëre prej ari; ishin prej ari shumë
të kulluar; 22 thikat, legenët, kupat dhe mangallët prej ari të kulluar. Sa
për hyrjen e tempullit, portat e brendshme që të çonin në vendin shumë të
shenjtë dhe portat që të futnin në anijatën e tempullit ishin prej ari.

5
1Kështu u përfundua tërë puna që Salomoni kishte urdhëruar për shtëpinë e

Zotit. Atëherë Salomoni solli tërë gjërat që i ati kishte shenjtëruar: argjendin,
arin dhe të gjitha veglat, dhe i futi në thesaret e shtëpisë së Perëndisë.
2 Atëherë Salomoni mblodhi në Jeruzalem pleqtë e Izraelit dhe të gjithë
krerët e fiseve, princat e familjeve atërore të bijve të Izraelit, për ta çuar
lart arkën e besëlidhjes të Zotit nga qyteti i Davidit, domethënë nga Sioni.
3 Tërë burrat e Izraelit u mblodhën rreth mbretit për festën që binte në
muajin e shtatë. 4 Kështu tërë pleqtë e Izraelit erdhën dhe Levitët morën
arkën. 5 Ata e çuan lart arkën, çadrën e mbledhjes dhe të gjitha përdorëset
e shenjta që ndodheshin në çadër. Këto gjëra i mbartën priftërinjtë dhe
Levitët. 6Mbreti Salomon dhe tërë asambleja e Izraelit, e mbledhur rreth
tij, u grumbulluan rreth arkës dhe flijuan një sasi kaq të madhe dhensh
dhe lopësh që nuk mund të numëroheshin as të llogariteshin. 7 Priftërinjtë
e çuan pastaj arkën e besëlidhjes të Zotit në vendin e vet, në shenjtëroren e
tempullit, në vendin shumë të shenjtë, nën krahët e kerubinëve. 8 Në fakt
kerubinët i shtrinin krahëtmbi vendin e arkës dhembulonin nga lart arkën
dhe shufrat e saj. 9 Shufrat ishin aq të gjata sa që skajet e tyre në arkëmund
të shiheshin përballë vendit shumë të shenjtë, por nuk dukeshin nga jashtë.
Ato kanë mbetur atje deri ditën e sotme. 10Në arkë nuk kishte asgjë tjetër
veç dy pllakave që Moisiu kishte vendosur në malin Horeb, kur Zoti lidhi
një besëlidhje me bijtë e Izraelit, kur këta kishin dalë nga Egjipti. 11 Tani,
ndërsa priftërinjtë dilnin nga vendi i shenjtë (tërë priftërinjtë e pranishëm në
të vërtetë ishin shenjtëruarpa respektuar rendin e klasave, 12dhe tërëLevitët
këngëtarë, Asafi, Hemani, Jeduthuni, bijtë dhe vëllezërit e tyre, të veshur me
li të bardhë,me cembale, harpa dhe qeste në dorë rrininmë këmbë në lindje
të altarit, dhe bashkë me ta njëqind e njëzet priftërinjtë që u binin borive)
13 dhe kur trumbetarët dhe këngëtarët si një njeri i vetëm bënë të dëgjohet
bashkarisht zëri i tyre për të lëvduar dhe për të kremtuar Zotin dhe e ngritën
zërinnë tingullin e borive, të cembaleve dhe të veglave të tjeramuzikore dhe
lëvduan Zotin: “Sepse është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon në përjetësi”,
ndodhi që shtëpia, shtëpia e Zotit, u mbush me një re, 14 dhe priftërinjtë
nuk mundën të rrinin për të shërbyer për shkak të resë, sepse lavdia e Zotit
mbushte shtëpinë e Perëndisë.

6
1Atëherë Salomoni tha: “Zoti ka shpallur se do të banojë në renë e dëndur.

2Dhe unë kam ndërtuar për ty një shtëpi të madhërishme, në vendin ku do të
banosh përjetë”. 3Pastaj mbreti u kthye dhe bekoi tërë asamblenë e Izraelit,
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ndërsa tërë asambleja e Izraelit qëndronte më këmbë. 4 Pastaj tha: “I bekuar
qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, që ka kryer me fuqinë e tij atë që i kishte
premtuar me gojën e vet atit tim David, duke thënë: 5 “Nga dita që nxora
popullin tim të Izraelit ngavendi i Egjiptit, unënukkamzgjedhurasnjëqytet
ndër të gjitha fiset e Izraelit për të ndërtuar një shtëpi, ku emri im të mbetej,
dhe nuk kam zgjedhur njeri që të bëhet princ mbi popullin tim të Izraelit,
6por kamzgjedhur Jeruzalemin, që emri im tëmbetet aty, dhe kamzgjedhur
Davidin që tëmbretërojëmbi popullin tim të Izraelit”. 7Davidi, ati im, kishte
në zemër të ndërtontenjë tempull, në emër të Zotit, Perëndisë të Izraelit, 8por
Zoti i tha Davidit, atit tim: “Ti ke pasur në zemër të ndërtosh një tempull në
emrin tim, dhe ke bërë mirë që ke pasur një gjë të tillë në zemër; 9 por nuk
do të jesh ti që do ta ndërtosh tempullin, por biri yt që ka për të dalë nga ijët
e tua, do të jetë ai që do ta ndërtojë tempullin në emrin tim”. 10Kështu Zoti
e mbajti fjalën që kishte shqiptuar, dhe unë zura vendin e Davidit, atit tim
dhe u ula mbi fronin e Izraelit, ashtu si kishte premtuar Zoti, dhe ndërtova
tempullin në emrin e Zotit, Perëndisë të Izraelit. 11 Aty vendosa arkën, në
të cilën ndodhet besëlidhja e Zotit, që ai ka bërë me bijtë e Izraelit” 12 Pastaj
Salomoni zuri vend para altarit të Zotit, përballë asamblesë së Izraelit dhe
shtriu duart 13 (Salomoni në fakt kishte ndërtuar një tribunë prej bronzi, të
gjatë pesë kubitë, të gjerë pesë kubitë dhe të lartë tre kubitë, dhe e kishte
vendosur në mes të oborrit; ai hipi në të, u gjunjëzua para tërë asamblesë
së Izraelit, zgjati duart në drejtim të qiellit), 14 dhe tha: “O Zot, o Perëndi i
Izraelit, nuk ka asnjë Perëndi të ngjashëm me ty as në qiell, as në tokë. Ti
i përmbahesh besëlidhjes dhe mëshirës ndaj shërbëtorëve të tu që ecin përpara
tejeme gjithë zemër. 15Time shërbëtorin tëndDavid, atin tim, embajte atë që
i kishe premtuar; po, sot ke kryer me dorën tënde atë që kishe premtuar me
gojën tënde. 16Prandaj tani o Zot, Perëndi i Izraelit, mbajeme shërbëtorin tënd
David, atin tim, atë që i ke premtuar duke thënë: “Ty nuk do të të mungojë
asnjë nga ata që ulen në fronin e Izraelit, me kusht që bijtë e tu të kujdesen
për sjelljen e tyre dhe të ecin sipas ligjit tim ashtu si ke ecur ti përparameje”.
17Tani, pra, o Zot, Perëndi i Izraelit, u bëftë fjala që i ke thënë shërbëtorit tënd
David! 18Por a është në fakt e vërtetë që Perëndia banonme njerëzit në tokë?
Ja, qiejtë dhe qiejtë e qiejve nuk mund të të nxënë, aq më pak ky tempull
që unë kam ndërtuar! 19 Megjithatë, o Zot, Perëndia im, kushtoji vëmendje
lutjes së shërbëtorit tënd dhe kërkesës së tij, duke dëgjuar britmën dhe lutjen
që shërbëtori yt të drejton ty. 20 Sytë e tu janë drejtuar ditë e natë ndaj këtij
tempulli, në drejtim të vendit që ke thënë: “Atje do të jetë emri im”, për të
dëgjuar lutjet që shërbëtoriytdo tëbëjëdukeukthyernëdrejtim tëkëtijvendi.
21Dëgjo lutjet e shërbëtorit tënd dhe të popullit tënd të Izraelit kur do të luten
të kthyer nga ky vend. Dëgjo nga vendi i banesës sate, nga qiejtë; dëgjo dhe
fali. 22 Në qoftë se ndokush kryen një mëkat kundër të afërmit të tij dhe, i
detyruar të betohet, vjen të betohet përpara altarit tënd në këtë tempull, 23 ti
dëgjonga qielli, ndërhydhe gjyko shërbëtorët e tu; dëno fajtorin, duke bërë që
të bjerë mbi kokën e tij sjellja e tij, dhe shpalle të drejtë të pafajshmin duke
i dhënë hak. 24 Kur populli yt i Izraelit do të mundet nga armiku sepse ka
mëkatuar kundër teje, në rast se kthehet te ti dhe lëvdon emrin tënd, në rast
se të lutet dhe të stërlutet në këtë tempull, 25dëgjo nga qielli dhe fale mëkatin
e popullit tënd të Izraelit, dhe bëje të kthehet në vendin që i ke dhënë atij
dhe etërve të tij. 26Kur qielli do të jetë i mbyllur dhe nuk do të ketë shi sepse
kanë mëkatuar kundër teje, në qoftë se ata luten të drejtuar nga ky vend, në
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qoftë se lavdërojnë emrin tënd dhe heqin dorë nga mëkati i tyre sepse i ke
përulur, 27 ti dëgjo nga qielli, fale mëkatin e shërbëtorëve të tu dhe të popullit
tënd, të Izraelit, duke umësuar rrugën emirë nëpër të cilën duhet të ecin, dhe
dërgo shiunmbi tokënqë i kedhënë si trashëgimipopullit tënd. 28Kurnëvend
do të ketë zi buke apo murtajë, ndryshk ose blozë, dyndje karkalecash dhe
krimbash, kur armikudo t’i rrethojë në vendin e tyre, o në qytetet e tyre, kur
do të pëlcasë një fatkeqësi ose një epidemi çfarëdo, 29 çdo lutje, çdo kërkesë për
falje që do të të drejtohet nga çfarëdo individ apo nga tërë populli yt i Izraelit,
kur secili ka pranuar plagën e tij dhe dhimbjen e tij dhe ka zgjatur duart e tij
ndaj këtij tempulli, 30 ti dëgjo nga qielli, vend i banesës sate, dhe fali; dhe jepi
secilit sipas sjelljes së vet, ti që njeh zemrën e secilit (vetëm ti në të vërtetë
njeh zemrën e bijve të njerëzve), 31me qëllim që ata të të kenë frikë dhe të
ecin në rrugët e tua për gjithë kohën që do të jetojnë në vendin që u ke dhënë
etërve tanë. 32 Kur i huaji, që nuk i përket popullit të Izraelit, do të vijë nga
një vend i largët për shkak të emrit tënd të madh, të dorës sate të fuqishme
dhe të krahut tënd të shtrirë, kur do të vijë të të lutet duke u kthyer nga ky
tempull, 33 ti dëgjo nga qielli, nga vendi i banesës sate, dhe jepi të huajit ato
që të kërkon,meqëllim që tërë popujt e tokës të njohin emrin tënd dhe të kenë
frikë nga ti, ashtu si bën populli yt i Izraelit, dhe të dinë që emri yt përmendet
në këtë tempull që kam ndërtuar. 34Kur populli yt do të hyjë në luftë kundër
armiqve të tij duke ndjekur rrugënnëpër të cilën e dërgove, në rast se të luten
duke u drejtuar ndaj këtij qyteti që ti ke zgjedhur dhe ndaj tempullit që unë
kam ndërtuar në emrin tënd, 35 dëgjo nga qielli lutjen dhe kërkesën për falje
dhe përkrah çështjen e tyre. 36 Kur do të kryejnë mëkate kundër teje (sepse
nuk ka njeri që të mos kryejë mëkate) dhe ti, i zemëruar kundër tyre, do t’i
braktisësh në dorë të armiqve që do t’i internojnë në një vend të largët ose
të afërt, 37 në qoftë se në vendin ku janë internuar vijnë në vete, kthehen
ndaj teje dhe të luten fort në vendin e robërisë së tyre, duke thënë: “Kemi
kryer mëkate, kemi vepruar padrejtësisht, kemi bërë të keqen”, 38 në rast se
kthehen me gjithë zemër dhe me tërë shpirt në vendin e robërisë së tyre ku
janë shpërngulur dhe të luten duke u drejtuar ndaj vendit të tyre, ndaj qytetit
që ti ke zgjedhur dhe tempullit që kam ndërtuar në emrin tënd, 39 dëgjo nga
qielli, vend i banesës sate, lutjen dhe stërlutjen e tyre, përkrah çështjen e tyre
dhe falepopullin tëndqëkamëkatuarkundër teje! 40Tani, oPerëndia im,mbaj
sytë hapur dhe dëgjome vëmendje lutjen që bëhet në këtë vend! 41Tani, pra,
çohu, o Zot Perëndi, dhe eja në vendin e shlodhjes sate, ti dhe arka e forcës
sate. Qofshin priftërinjtë e tu, o Zot Perëndi, të veshur me shpëtimin dhe u
ngazëllofshin në mirësi shenjtorët e tu. 42O Zot Perëndi,mos e kthe fytyrën e
të vajosurit tënd;mbaj mend favoret që i ke bërë Davidit, shërbëtorit tënd!”.

7
1 Kur Salomoni mbaroi së luturi, nga qielli ra një zjarr që konsumoi

olokaustin dhe flijimet dhe lavdia e Zotit mbushi tempullin. 2 Priftërinjtë
nukmund të hynin në shtëpinë e Zotit, sepse lavdia e Zotit mbushte shtëpinë
e Zotit. 3 Tërë bijtë e Izraelit, kur panë që zjarri po zbriste dhe lavdia e
Zotit po vendosejmbi tempullin, ranë përmbysme fytyrëmbi dysheme, duke
adhuruardhe lëvduarZotin, “sepseështë imirë, sepsemirësiae tij vazhdonnë
përjetsi”. 4Pastajmbreti dhe tërë populli ofruanflijimepërparaZotit, 5mbreti
Salomon ofroi si flijim njëzet e dy mijë lopë dhe njëqind e njëzet mijë dele.
Kështumbreti dhe tërë populli shenjtëruan shtëpinë e Perëndisë. 6Priftërinjtë
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kryenin detyrat e tyre, po kështu Levitët me veglat e tyre muzikore të
kushtuara Zotit, që mbreti David kishte bërë për të lëvduar Zotin, “sepse
mirësia e tij është e përjetshme”, sa herë që Davidi lëvdonte me anë të tyre.
Priftërinjtë u binin borive para tyre, ndërsa tërë Izraeli qëndronte në këmbë.
7 Salomoni shenjtëroi pjesën qëndrore të oborrit që ishte përballë shtëpisë të
Zotit; aty pikërisht ofroi olokauste dhe dhjamin e flijimeve të falenderimit,
sepse altari prej bronzi që Salomoni kishte bërë nuk i zinte dot olokaustet,
blatimet e ushqimit dhe dhjamin. 8 Në atë kohë Salomoni kremtoi festën
shtatë ditë dhe tërë Izraeli bashkëme të. MeSalomoninubashkuanjëmori e
madhenjerëzish të ardhurnga rrethinat eHamathit deri nëpërroin eEgjiptit.
9Ditën e tetë bënë një mbledhje solemne, sepse kishin kremtuar kushtimin
e altarit shtatë ditë dhe festën shtatë ditë të tjera. 10 Ditën e njëzetetretë të
muajit të shtatë ai e ktheu në çadrat e tij popullin tërë qejf dhe të gëzuar për
të mirën që Zoti i kishte bërë Davidit, Salomonit dhe Izraelit, popullit të tij.
11Kështu Salomoni përfundoi shtëpinë e Zotit dhe pallatinmbretëror të tij, dhe
arriti të mbarojë gjithshka që kishte në zemër për shtëpinë e Zotit dhe për
shtëpinë e vet. 12Pastaj Zoti iu shfaq natën Salomonit dhe i tha: “E plotësova
lutjen tënde dhe zgjodha këtë vend për vete si shtëpi flijimesh. 13 Kur do të
mbyll qiellin dhe nuk do të ketë më shi, kur do të urdhëroj që karkalecat
të gllabërojnë vendin, kur do t’i dërgoj murtajën popullit tim, 14 në qoftë se
populli im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe
kthehetprapangarrugëtekëqija,unëdo tadëgjojngaqielli, do t’i falmëkatine
tij dhedo ta shërojvendin e tij. 15Tani sytë emido të jenë tëhapurdheveshët
emi të vëmendshëmpër lutjen e bërë në këtë vend, 16sepse tani kamzgjedhur
dheshenjtëruarkëtë tempull, qëemri imtëmbetet atypërjetë; sytëdhezemra
ime do të jenë gjithnjë aty. 17 Sa për ty, në qoftë se do të ecësh para meje
ashtu si ka ecur Davidi, ati yt, duke kryer të gjitha ato që të kam urdhëruar,
dhe në rast se do të respektosh statutet dhe dekretet e mia, 18 do ta bëj të
qëndrueshëm fronin embretërisë sate, ashtu siç jammarrë veshme Davidin,
atin tënd,duke thënë: “Nukdo tëmungojë kurrënjënjeri që tëmbetërojëmbi
Izraelin”. 19Por në rast se do të drejtoheni gjetiu dhe do të braktisni statutet
dhe urdhërimet e mia që ju kam vënë përpara dhe do të shkoni t’u shërbeni
perëndive të tjera dhe të bini përmbys përpara tyre, 20 atëherë do t’ju çrrënjos
nga vendi im që ju kam dhënë dhe nuk do të jem më i pranishëm në këtë
tempull që ia shenjtërova emrit tim, duke e bërë gazin dhe lojën e të gjithë
popujve. 21Kushdo që do të kalojë pranë këtij tempulli aq tëmadhërishëm do
të habitet dhe do të thotë: “Pse Zoti e ka trajtuar kështu këtë vend dhe këtë
tempull?”. 22Atëherë do t’i përgjigjen: “Sepse kanë braktisur Zotin, Perëndinë
e etërve të tyre që i nxori nga vendi i Egjiptit, kanë pranuar perëndi të tjera,
kanë rënë përmbys para tyre dhe u kanë shërbyer; prandaj Zoti ka sjellë mbi
ta tërë këtë fatkeqësi””.

8
1Njëzet vjet pasi Salomoni ndërtoi shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror

të tij, 2 Salomoni rindërtoi qytetet që Hirami i kishte dhënë Salomonit dhe
bëri që të banojnë në to bijtë e Izraelit. 3 Salomoni marshoi pastaj kundër
Hamath-Tsobahut dhe e pushtoi. 4 Përveç kësaj rindërtoi Tadmorin në
shkretëtirë dhe të gjitha qytetet e furnizimit që kishte ndërtuar në Hamath.
5 Rindërtoi Beth-Horonin e sipërm dhe Beth-Horonin e poshtëm, qytete të
fortifikuara me mure, porta dhe shufra, 6 si edhe Baalathin dhe tërë qytetet
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e furnizimit që i përkisnin Salomonit, të gjitha qytetet e qerreve, qytetet e
kalorësisë, me një fjalë të gjitha ato që i pëlqyen të ndërtojë në Jeruzalem,
në Liban dhe në tërë vendin që ndodhej nën sundimin e tij. 7 Tërë njerëzit
e mbetur nga Hitejtë, nga Amorejtë, nga Perezejtë, nga Hivejtë dhe nga
Jebusejtë, që nuk ishin nga Izraeli, 8 (domethënë pasardhësit e tyre që kishin
mbeturpas tyrenëvenddheqë Izraelitëtnukkishinmundur t’i shkatërronin)
Salomoni i rekrutoi për punë të detyrueshme deri ditën e sotme. 9 Por nga
bijtë e Izraelit Salomoni nuk përdori asnjë si shërbëtor për punimet e tij;
këta ishin përkundrazi njerëzit e tij të luftës, krerët e udhëheqësve të tij dhe
komandantët e qerreve dhe të kalorësisë së tij. 10 Shefat e nënpunësve të
mbretit Salomon që kontrollonin popullin ishin dyqind e pesëdhjetë. 11 Por
Salomoni bëri që vajza e Faraonit të ngjitej nga qyteti i Davidit në shtëpinë
që kishte ndërtuar për të, sepse mendonte: “bashkëshortja ime nuk duhet të
banojënë shtëpinë eDavidit,mbretit të Izraelit, sepse vendet kukahyrëarka
eZotit janë të shenjta”. 12Atëherë Salomoni i ofroi olokauste Zotitmbi altarin
e Zotit, që ai kishte ndërtuar përpara portikut të tempullit; 13dhe e bënte këtë
në bazë të numrit që kërkohej çdo ditë, duke i ofruar sipas urdhërimeve të
Moisiut, të shtunave, kur kishte hënë të re dhe gjatë festave solemne, tri
herë në vit, domethënë në festat e bukëve të ndorme, në festat e javëve dhe
në festën e kasolleve. 14 Duke iu përmbajtur normave të Davidit, atit të tij,
ai vendosi klasat e priftërinjve për shërbimin e tyre, Levitët në funksionet
e tyre (të lëvdojnë Zotin dhe të shërbejnë para priftërinjve) sipas detyrave
të përditshme, dhe derëtarët sipas klasave të tyre në çdo portë, sepse kështu
kishte urdhëruarDavidi, njeriu i Perëndisë. 15Ata nuk u larguan nga urdhëri
i mbretit, që u ishte dhënë priftërinjve dhe Levitëve, për çdo gjë dhe për
thesaret. 16 Tërë puna e Salomonit ishte e organizuar mirë nga dita që u
hodhën themelet e shtëpisë të Zotit deri sa kjo mbaroi. Kështu shtëpia e Zotit
u përfundua. 17Atëherë mbreti Salomon shkoi në Etsion-Geber dhe në Elath
mbi bregun e detit, në vendin e Edomit. 18Hirami me anë të shërbëtorëve të
tij i dërgoi anije dhe shërbëtorë që njihnin detin. Këta shkuanme shërbëtorët
e Salomonit në Ofir, morën aty katërqind e pesëdhjetë talenta ari dhe ia çuan
mbretit Salomon.

9
1KurmbretëreshaeShebësdëgjoi tëflitetpër famëneSalomonit, ajovajti në

Jeruzalem për ta vënë në provë Salomoninme pyetje të vështira, e shoqëruar
nga shumë njerëz, me deve të ngarkuara me 2 Salomoni iu përgjigj të gjitha
pyetjeve të saj, dhe nuk pati asnjë gjë të fshehur për Salomonin që ai nuk
dinte ta shpjegonte. 3Kurmbretëresha e Shebës pa diturinë e Salomonit dhe
shtëpinë që kishte ndërtuar, 4 gjellërat e tryezës së tij, banesat e shërbëtorëve
të tij, shërbimin e kamerierëve të tij dhe rrobat e tyre, kupëmbajtësit e tij dhe
rrobat e tyre, si dhe olokaustet që ai ofronte në shtëpinë e Zotit, ajo mbeti e
mahnitur. 5 Pastaj i tha mbretit: “Ishte, pra, e vërtetë ajo që kisha dëgjuar
në vendin tim përsa u përket fjalëve të tua dhe diturisë sate. 6 Por nuk u
besova këtyre gjërave deri sa erdha vetë dhe i pashë me sytë e mi; e mirë,
pra, nuk më kishin thënë as gjysmën e vëllimit të diturisë sate. Ti e kalon
famën që kisha dëgjuar të flitet. 7 Lum njerëzit e tu, lum këta shërbëtorë të
tu që rrinë gjithnjë para teje dhe dëgjojnë diturinë tënde! 8 Qoftë i bekuar
Zoti, Perëndia yt, që të deshi, dhe të vuri mbi fronin e tij si mbret për Zotin,
Perëndinë tënd! Duke qenë se Perëndia yt e do Izraelin dhe do ta bëjë të
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qëndrueshëm përjetë, të ka vendosur si mbret mbi të që të ushtrosh gjykime
dhe drejtësi”. 9Pastaj ajo i fali mbretit njëqind e njëzet talenta ari dhe një sasi
të madhe aromash dhe gurësh të çmuar. Nuk pati kurrë më aroma si ato që
mbretëresha e Shebës i dha mbretit Salomon. 10 Shërbëtorët e Hiramit dhe
shërbëtorët e Salomonit që mbartnin ar nga Ofiri, suallën edhe dru santali
dhe gurë të çmuar; 11me drurin e santalit mbreti bëri shkallë për shtëpinë e
Zotit dhe për pallatin mbretëror të tij; ai bëri gjithashtu qeste dhe harpa për
këngëtarët. Asnjë vegël si këto nuk ishte parë më përpara në vendin e Judës.
12Mbreti Salomon i dha mbretëreshës së Shebas të gjithë gjërat e dëshiruara
që ajo kërkoi, shumë më tepër nga ato që ajo i kishte sjellë mbretit. Pastaj
ajo u kthye, duke shkuar me shërbëtorët e saj në vendin e vet. 13Pesha e arit
që Salomoni merrte çdo vit ishte gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë talenta
ari, 14 përveç atij që merrte nga tregtarët; edhe tërë mbretërit e Arabisë dhe
qeveritarët e vendit i sillnin Salomonit ar dhe argjend. 15Mbreti Salomon
urdhëroi të bëhen dyqindmburoja të mëdha prej ari të rrahur, duke përdorur
për secilën prej tyre gjashtëqind sikla ari të rrahur, 16 dhe treqind mburoja
prej ari të rrahur, për secilën prej tyre përdori treqind sikla ari; pastajmbreti
i vendosi në pallatin e pyllit të Libanit. 17Mbreti bëri gjithashtu një fron të
madhprej fildishi, që e veshimear të kulluar. 18Froni kishte shtatë shkallëza
dhe një stol prej ari, që ishin të lidhura me fronin; kishte krahë në anët e
fronit dhe dy luanë rrinin pranë krahëve. 19Dymbëdhjetë luanë rrinin në të
dy anët e skajeve të gjashtë shkallëzave. Asgjë e tillë nuk ishte bërë në një
mbretëri tjetër. 20 Të gjitha kupat për pijet e mbretit Salomon ishin prej ari,
madje edhe ato të pallatit të pyllit të Libanit ishin prej ari të kulluar. Në
kohën e Salomonit argjendi në të vërtetë nuk kishte asnjë vlerë. 21 Sepse
anijet e mbretit shkonin në Tarshish me shërbëtorët e Hiramit; dhe një herë
çdo tre vjet vinin anijet e Tarshishit, duke sjellë ar, argjend, fildish,majmunë
dhe pallonj. 22 Kështu mbreti Salomon ua kaloi për pasuri dhe dituri tërë
mbretërve të dheut. 23 Tërë mbretërit e dheut kërkonin praninë e Salomonit
për të dëgjuar diturinë që Perëndia i kishte vënë në zemër. 24 Secili prej tyre i
çontedhuratën evet: sendeargjendi, sendeari, rroba, armë, aroma, kuaj dhe
mushka, një sasi të caktuar çdo vit. 25 Salomoni kishte katër mijë stalla për
kuajt dhe për qerret dhe dymbëdhjetëmijë kalorës, që i shpërndau në qytetet
për qerret dhe në Jeruzalem pranë tij. 26Kështu ai sundoi mbi tërëmbretërit
nga Lumi deri në vendin e Filistejve dhe në kufi me Egjiptin. 27 Mbreti
veproi nëmënyrë të tillë që në Jeruzalem argjendi të ishte i rëndomtë si gurët
dhe kedrat të bollshëm si fiku i Egjiptit në fusha. 28 Salomonit i sillnin kuaj
nga Egjipti dhe nga të gjitha vendet. 29 Pjesa tjetër e bëmave të Salomonit,
nga të parat deri në të fundit, a nuk janë vallë të shkruara në librin e
Nathanit, profetit, në profecinë e Ahijahut nga Shilohu dhe në vegimet e
Idos, shikuesit, mbi Jeroboamin, birin e Nebatit? 30 Salomoni mbretëroi në
Jeruzalem mbi tërë Izraelin dyzet vjet. 31 Pastaj Salomoni pushoi bashkë
me etërit e tij dhe e varrosën në qytetin e Davidit, atit të tij. Në vend të tij
mbretëroi i biri, Roboami.

10
1 Roboami shkoi në Sikem, sepse tërë Izraeli kishte ardhur në Sikem për

ta bërë mbret. 2 Kur Jeroboami, bir i Nebatit, e mësoi këtë (ai ishte akoma
në Egjipt ku kishte ikur larg pranisë sëmbretit Salomon), Jeroboami u kthye
nga Egjipti. 3 Prandaj dërguan ta thërrasin. Kështu Jeroboami dhe tërë Izraeli



2 i Kronikave 10:4 442 2 i Kronikave 11:11

erdhën t’i flasin Roboamit dhe i thanë: 4 “Ati yt e ka bërë zgjedhën tonë të
rëndë; tani ti lehtësoje robërinë e fortë të atit tënd dhe zgjedhën e rëndë që ai
na ka imponuar, dhe ne do të të shërbejmë”. 5Ai u përgjigj kështu: “Kthehuni
tekunëpas tri ditësh”. Pastaj populli iku. 6Atëherëmbreti Roboamukëshillua
mepleqtë që kishin qenë në shërbim të atit të tij, Salomonit, kur ishte i gjallë,
dhe i tha: “Çfarëmë këshilloni t’i them këtij populli?”. 7Ata i folën duke thënë:
“Në rast se tregohesh dashamirësme këtë popull dhe e kënaq, duke u dhënë
atyre një përgjigje të favorshme, ata do të jenë shërbëtorë të tu përgjithmon”.
8Por Roboami hodhi poshtë këshillën e dhënë nga pleqtë dhe u konsultuame
të rinjtë që ishin rritur me të dhe ishin në shërbim të tij, 9 dhe u tha atyre:
“Çfarëmëkëshilloni t’i përgjigjemkëtijpopulli qëmë foli duke thënë: “Lehtësoje
zgjedhën e vënë nga ati yt?””. 10Atëherë të rinjtë që ishin rritur me të i folën,
duke thënë: “Kështu do t’i përgjigjesh këtij populli që të është drejtuar ty duke
thënë: “Ati yt e ka bërë të rëndë zgjedhën tonë; tani lehtësoje atë”. Kështu
do t’u thuash atyre: “Gishti im i vogël është më i trashë se sa ijet e atit tim;
11prandaj në qoftë se ati im ju ka vënë një zgjedhë të rëndë, unë do ta bëj atë
edhe më të rëndë; në qoftë se ati im ju ka ndëshkuar me fshikull, unë do t’ju
dënoj me kamxhik””. 12 Pas tri ditëve, Jeroboami dhe tërë populli erdhën te
Roboami, ashtu si kishte urdhëruar mbreti, duke thënë: “Kthehuni tek unë
pas tri ditësh”. 13Mbreti iu përgjigj atyre rëndë: kështumbreti Roboam, duke
hedhur poshtë këshillën e dhënë nga pleqtë, 14 u foli atyre sipas këshillës së
dhënë nga të rinjtë, duke thënë: “Ati im e ka bërë të rëndë zgjedhën tuaj, por
unë do ta bëj edhemë të rëndë; ati im ju ka ndëshkuarme fshikull, unë do t’ju
dënojme kamxhik”. 15Kështumbreti nuk e dëgjoi popullin, sepse zhvillimi i
ngjarjeve varej nga Perëndia, me qëllim që Zoti ta çonte në vend fjalën e tij,
që ia kishte drejtuar Jeroboamit, birit të Nebatit, me anë të Ahijahut nga
Shilohu. 16 Kur tërë Izraeli pa që mbreti nuk e dëgjonte, iu përgjigj mbretit
duke thënë: “Çfarë pjese kemi ne nga Davidi? Nuk kemi asnjë trashëgimi nga
biri i Isait! Secili në çadrën e vet, o Izrael! Tani kujdesohu për shtëpinë tënde,
o David!”. Kështu tërë Izraeli shkoi në çadrat e veta. 17Por mbi bijtë e Izraelit
që banonin në qytetin e Judësmbretëroi Roboami. 18Mbreti Roboam dërgoi
Hadoramin, të ngarkuarin me haraçet, por bijtë e Izraelit e vranë me gurë
dhe ai vdiq. Atëherë mbreti Roboam u shpejtua të hipë mbi një qerre për të
ikur me vrap në Jeruzalem. 19Kështu Izraeli ka qenë rebel ndaj shtëpisë së
Davidit deri ditën e sotme.

11
1 Roboami, me të arritur në Jeruzalem, thirri shtëpinë e Judës dhe të

Beniaminit, njëqind e tetëdhjetë mijë luftëtarë të zgjedhur, për të luftuar
kundër Izraelit dhe për t’i kthyer kështu mbretërinë Roboamit. 2 Por fjala
e Zotit iu drejtua kështu Shemajahut, njeriu i Perëndisë, duke thënë: 3 “Foli
Roboamit, birit të Salomonit, mbretit të Judës, dhe tërë Izraelit në Judë dhe
në Beniamin, dhe u thuaj atyre: 4 Kështu flet Zoti: “Mos dilni të luftoni
kundër vëllezërve tuaj. Secili të kthehet në shtëpinë e vet, sepse kjo gjë
vjen nga unë””. Atëherë ata iu bindën fjalës të Zotit dhe u kthyen prapa
pa dalë kundër Jeroboamit. 5 Roboami banoi në Jeruzalem dhe ndërtoi
disa qytete për mbrojtje në Judë. 6 Ai ndërtoi Betlemin, Etamin, Tekoan,
7 Beth-Tsurin, Sokon, Adulamin, 8 Gathin, Mareshahun, Zifin, 9 Adoraimin,
Lakishin, Azkahun, 10 Tsorahun, Ajalonin dhe Hebronin, që u bënë qytete
të fortifikuara në Judë dhe në Beniamin. 11 Përforcoi fortesat dhe vendosi
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komandantë dhe depo ushqimesh, vaji dhe vere. 12 Në çdo qytet vendosi
mburoja dhe shtiza dhe i bëri jashtëzakonisht të forta. Kështu ai pati me
vete Judën dhe Beniaminin. 13 Përveç kësaj nga të gjitha territoret e tyre
priftërinjtë dhe Levitët e tërë Izraelit morën anën e tij. 14Në të vërtetë Levitët
braktisën tokat e tyre për kullotë dhe pronat e tyre dhe shkuan në Judë dhe
në Jeruzalem, sepse Jeroboami me bijtë e tij i kishte përzënë nga shërbimi
si priftërinj të Zotit, 15 dhe kishte caktuar priftërinj për vendet e larta, për
demonët dhe për viçat që kishte bërë. 16Mbas Levitëve ata nga gjithë fiset
e Izraelit që kishin vendosur në zemër të tyre të kërkonin Zotin, Perëndinë
e Izraelit, vajtën në Jeruzalem për t’i ofruar flijime Zotit, Perëndisë të etërve
të tyre. 17 Kështu e përforcuan mbretërinë e Judës dhe e bënë të qëndrushëm
për tre vjet Roboamin, birin e Salomonit, sepse për tre vjet ndoqën rrugën
e Davidit dhe të Salomonit. 18 Roboami mori për grua Mahalathën, bijën e
Jerimothit, birit të Davidit dhe i Abihajlit, bijës së Eliabit që ishte bir i Isait.
19 Ajo i lindi fëmijët Jeush, Shemariah dhe Zaaham. 20Mbas asaj mori për
grua Maakahën, bijën e Absalomit, e cila i lindi Abijahun, Atain, Zizan dhe
Shelomithin. 21Roboami e donte Maakahën, bijën e Absalomit, më tepër se
të gjitha bashkëshortet e konkubinat e tij (ai mori tetëmbëdhjetë bashkëshorte
dhe shtatëdhjetë konkubina dhe i lindën njëzet e tetë djem dhe gjashtëdhjetë
vajza). 22Roboami e caktoi Abijahun, birin eMaakahës, si të parë që të ishte
princ midis vëllezërve të tij, sepse mendonte ta bëntembret. 23Ai veproi me
zgjuarsi dhe i shpërndau disa nga bijtë e tij në të gjitha vendet e Judës dhe
të Beniaminit, në të gjitha qytetet e fortifikuara; u dha atyre ushqime me
shumicë dhe kërkoi për ta shumë bashkëshorte.

12
1 Mbas forcimit të mbretërisë dhe të pushtetit të tij, Roboami braktisi

ligjin e Zotit bashkë me tërë Izraelin. 2Në vitin e pestë të mbretit Roboam,
Shishaku, mbret i Egjiptit, doli kundër Jeruzalemit (sepse ata kishin kryer
mëkate kundër Zotit), 3 me njëmijë e dyqind qerre dhe gjashtëdhjetë mijë
kalorës; dhe bashkë me të erdhi nga Egjipti një popull i pallogaritshëm:
Libianë, Sukej dhe Etiopias. 4Ai pushtoi qytetet e fortifikuara që ishin pronë
e Judës dhe arriti deri në Jeruzalem. 5 Atëherë profeti Shemajah shkoi te
Roboami dhe te krerët e Judës, që ishin mbledhur në Jeruzalem nga frika
e Shishakut, dhe u tha atyre: “Kështu thotë Zoti: “Ju më kini braktisur,
prandaj edhe unë ju braktis në duart e Shishakut””. 6 Atëherë princat e
Izraelit dhe mbreti u përulën dhe thanë: “Zoti është i drejtë”. 7 Kur Zoti
pa që ata ishin përulur, fjala e Zotit iu drejtua Shemajahut, duke i thënë:
“Me qenë se ata u përulën, unë nuk do t’i shkatërroj, por do t’ju jap pas pak
çlirimin dhe zemërimi im nuk do të kthehet kundër Jeruzalemit nëpërmjet
Shishakut. 8Megjithatë do t’i nënshtrohen atij, kështu do të njohin nga përvoja
ç’do të thotë të më shërbesh mua dhe t’u shërbesh mbretërive të kombeve”.
9 Kështu Shishaku, mbret i Egjiptit, u sul kundër Jeruzalemit dhe mori me
vete thesaret e shtëpisë të Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror; mori me
vete çdo gjë;mori edhemburojat prej ari që kishte bërë Salomoni. 10Dhe në
vend të tyre mbreti Roboam bërimburoja prej bronzi dhe ua besoi ruajtjen
e tyre kapitenëve të rojeve që ruanin portën e shtëpisë së mbretit. 11 Sa
herë që mbreti hynte në shtëpinë e Zotit, rojet shkonin dhe i merrnin dhe
pastaj i çonin përsëri në sallën e rojeve. 12Me qenë se Roboami ishte përulur,
zemërimi i Zotit u hoq nga ai dhe nuk e shkatërroi plotësisht; në Judë kishte
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akoma gjëra të mira. 13Kështumbreti Roboam u përforcua në Jeruzalem dhe
vazhdoi të mbretërojë. Kur filloi të mbretërojë, Roboami ishte dyzet e një
vjeç, dhe mbretëroi shtatëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem, qyteti që Zoti 14 Ai
veproj keq, sepse nuk u vu me zemrën e tij në kërkim të Zotit. 15 Bëmat e
Roboamit, nga të parat deri në të fundit, a nuk janë vallë të shkruara në
analet e profetit Shemajah dhe të shikuesit Ido, sipas gjenealogjive? Pati
luftra të vazhdueshmemidis Roboamit dhez Jeroboamit. 16Pastaj Roboami
pushoi bashkëme etërit e tij dhe u varros në qytetin e Davidit. Në vend të tij
mbretëroi i biri, Abijahu.

13
1 Në vitin e tetëmbëdhjetë të mbretërisë së Jeroboamit, Abijahu filloi të

mbretërojë në Judë. 2 Ai mbretëroi tre vjet në Jeruzalem. E ëma quhej
Mikajah; ishte bija e Urielit nga Gibeahu. Pati luftë midis Abijahut dhe
Jeroboamit. 3 Abijahu u përgatit për betejën me një ushtri me luftëtarë
trima, katërqind mijë njerëz të zgjedhur; edhe Jeroboami u radhit në rend
beteje kundër tij me tetëqind mijë burra të zgjedhur, njerëz të fortë dhe
trima. 4 Duke qëndruar në malin e Tsemaraimit, që ndodhet në krahinën
malore të Efraimit, Abijahu tha: “Më dëgjoni, Jeroboam dhe tërë Izraeli!
5 A nuk e dini vallë që Zoti, Perëndia i Izraelit, ia ka dhënë për gjithnjë
Davidit mbretëriminmbi Izrael, atij dhe bijve të tij, me një besëlidhje kripe?
6Megjithatë Jeroboami, bir i Nebatit, shërbëtor i Salomonit, birit të Davidit,
u ngrit dhe u rebelua kundër zotërisë së tij. 7Rreth tij ishinmbledhur njerëz
të neveritshëm dhe horra, që ishin bërë të fortë kundër Roboamit, birit të
Salomonit, kur Roboami ishte i ri dhe pa përvojë, dhe nuk ishte mjaft i fortë
sa t’u rezistonte atyre. 8Tani ju mendoni të mund t’i rezistoni mbretërisë të
Zotit, që është në duart e bijve të Davidit, sepse jeni një shumicë e madhe
dhe keni me vete viçat e artë që Jeroboami ka bërë për ju si perënditë tuaja.
9 A nuk keni dëbuar vallë priftërinjtë e Zotit, bij të Aaronit, dhe Levitët dhe
nuk jeni bërë priftërinj si popujt e vendeve të tjera? Kështu kushdo që vjen
me një dem të vogël dhe me shtatë desh për t’u shenjtëruar, mund të bëhet
prift i atyre që nuk janë perëndi. 10 Sa për ne, Zoti është Perëndia ynë dhe
ne nuk e kemi braktisur; priftërinjtë që i shërbejnë Zotit janë bij të Aaronit,
ndërsa Levitët kryejnë detyrat e tyre. 11 Çdo mëngjes e çdo mbrëmje ata i
ofrojnëZotit olokaustedhe temjanerëmirë;përmëtepërata i vendosinbukët
e paraqitjes në një tryezë të pastër, dhe çdo mbrëmje ndezin shandanin e
artë me llambat e tij, sepse ne respektojmë urdhrin e Zotit, Perëndisë tonë,
por ju e keni braktisur. 12 Dhe ja, vet Perëndia është me ne, mbi kryet tonë
dhe priftërinjtë me buri kumbonjëse janë duke i rënë alarmit kundër jush.
O bij të Izraelit, mos luftoni kundër Zotit, Perëndisë të etërve tuaj, sepse nuk
do të keni sukses”. 13Ndërkaq Jeroboami me një pritë u mori krahët për t’i
sulmuar; kështu ndërsa ai ishte radhitur para Judës, ata të pritës ndodheshin
prapa tyre. 14 Kur ata të Judës u kthyen, vunë re që beteja i priste si nga
përpara ashtu dhe nga prapa. Atëherë i klithën Zotit dhe priftërinjtë u ranë
borive. 15 Pastaj njerëzit e Judës lëshuan një britmë dhe, ndërsa njerëzit e
Judësulërinin,ndodhiqëPerëndiagoditi Jeroboamindhe tërë Izraelinpërpara
Abijahut dhe Judës. 16Kështu bijtë e Izraelit ikën përpara Judës, dhe Perëndia i
dorëzoi në duart e tij. 17Abijahu dhe njerëzit e tij i mundën keq; nga radhët e
Izraelitëve ranë të vdekur pesëqindmijë luftëtarë të zgjedhur. 18Kështunë atë
kohë bijtë e Izraelit u poshtëruan, ndërsa bijtë e Judës u përforcuan sepse ishin
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mbështetur tek Zoti, Perëndia i etërve të tyre. 19Abijahu e ndoqi Jeroboamin
dhe i mori qytetet që vijojnë: Bethelin me fshatrat përreth, Jeshanahun me
fshatrat përreth dhe Efraimin me fshatrat përreth. 20 Kështu gjatë jetës së
Abijahut, Jeroboami nuk e mblodhi më veten; pastaj Zoti e goditi dhe ai
vdiq. 21 Abijahu përkundrazi u bë i fuqishëm, mori katërmbëdhjetë gra dhe
pati njëzet e dy djem dhe gjashtëmbëdhjetë vajza. 22 Pjesa tjetër e bëmave të
Abijahut, sjellja dhe fjalët e tija janë përshkruar në kronikat e profetit Ido.

14
1 Pastaj Abijahun pushoi bashkë me etërit e tij dhe e varrosën në qytetin

e Davidit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Asa. Në kohën e tij vendi qe i qetë
dhjetë vjet. 2Asa bëri atë që ishtë emirë dhe e drejtë në sytë e Zotit, Perëndisë
të tij. 3 Ai hoqi nga vendi altarët e perëndive të huaj dhe vendet e larta,
shkatërroi shtyllat e shenjta dhe i bëri copë-copë Asherimët. 4 Përveç kësaj
urdhëroi Judën të kërkojë Zotin, Perëndinë e etërve të tyre, dhe të zbatojë në
praktikë ligjin dhe urdhërimet. 5Hoqi gjithashtu nga të gjitha qytetet e Judës
vendet e larta dhe idhujt; dhe me të mbretëria njohu një periudhë qetësie.
6Ai ndërtoi qytete të fortifikuara në Judë, sepse vendi ishte i qetë. Në ato vite
nuk pati asnjë luftë kundër tij, sepse Zoti i kishte dhënë qetësi. 7Ai u thoshte
atyre të Judës: “Le t’i ndërtojmë këto qytete dhe t’i rrethojmë me mure, me
kulla, me porta dhe shufra. Vendi është akoma në dispozicionin tonë, sepse
kemikërkuarZotin, Perëndinë tonë;neekemikërkuardheai nakadhënëpaqe
rreth e qark”. Kështu ata iu vunë ndërtimit dhe u begatuan. 8Asa kishte një
ushtri prej treqindmijë njerëzish nga Juda që mbanin ushta dhemburoja, si
dhe dyqind e tetëdhjetëmijë nga Beniamini qëmbaninmburoja dhe gjuanin
me hark; tërë këta ishin burra të fortë dhe trima. 9Kundër tyre doli Zerahu,
Etiopasi, me një ushtri prej një milion burrash dhe me treqind qerre dhe
arriti deri në Mareshah. 10 Asa doli atëherë kundër tij dhe u vendosën në
rend beteje në luginën e Tsefathahut pranë Mareshahut. 11 Atëherë Asa i
klithi Zotit, Perëndisë të tij, dhe tha: “O Zot, nuk ka njeri veç teje që mund
të ndihmojë në luftimet midis një të fuqishmi dhe atij që i mungon forca.
Na ndihmo, o Zot, Perëndia ynë, sepse nembështetemi te ti dhe dalim kundër
kësaj shumice në emrin tënd. O Zot, ti je Perëndia ynë; mos lejo që njeriu të
ta kalojë ty!”. 12 Kështu Zoti goditi Etiopasit përpara Asas dhe përpara Judës,
dhe Etiopasit ua mbathën këmbëve. 13 Atëherë Asa dhe njerëzit që ishin me
të i ndoqën deri në Gherar. Prandaj Etiopasit umundën, prej tyre nukmbeti
asnjë i gjallë, sepse ata u shkatërruan përpara Zotit dhe ushtrisë së tij. Dhe
atamorën një plaçkë shumë tëmadhe. 14Pastaj sulmuan tërë qytetet rreth e
qark Gherarit, sepse tmeri i Zotit i kishte zënë, dhe ata plaçkitën tërë qytetet
në të cilat kishte plaçkë të madhe. 15 Sulmuan gjithashtu vathët e bagëtive
dhe morënme vete një numër të madh dhensh dhe devesh. Pastaj u kthyen
në Jeruzalem.

15
1Atëherë Fryma e Perëndisë erdhi mbi Azarisahun, birin i Odedit, 2që doli

të takojë Asan dhe i tha: “Asa, dhe ju të gjithë nga Juda dhe nga Beniamini,
më dëgjoni! Zoti është me ju, kur ju jeni me të. Në rast se e kërkoni, ai do
të vijë tek ju, por në rast se e braktisni, edhe ai do t’ju braktisë. 3 Për një
kohë të gjatë Izraeli ka qenë pa Perëndinë e vërtetë, pa priftërinj që të jepnin
mësim dhe pa ligj. 4Por në fatkeqësinë e tyre ata u rikthyen tek Zoti, Perëndia
i Izraelit, e kërkuan dhe ai i la ta gjenin. 5Në atë kohë nuk kishte siguri për
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ata që shkonin e vinin, sepse të gjithë banorët e vendeve ishin shumë të
shqetësuar. 6Një komb shtypej nga një tjetër, një qytet nga një tjetër, sepse
Perëndia i hidhëronteme fatkeqësira të çdo lloji. 7Por ju jeni të fortë dhe mos
lini që krahët tuaja të dobësohen, sepse puna juaj do të shpërblehet. 8 Kur
Asa dëgjoi këto fjalë dhe profecinë e profetit Oded, mori zemër dhe hodhi
idhujt e neveritshëm nga tërë vendi i Judës dhe i Beniaminit si dhe nga
qytetet që kishte pushtuar në zonën malore të 9 Pastaj mblodhi tërë Judën
dhe Beniaminin dhe ata të Efraimit, të Manasit dhe të Simeonit që banonin
bashkë me ta; në fakt kishin ardhur tek ai në numër të madh nga Izraeli,
kur kishin parë që Zoti, Perëndia i tyre, ishte me të. 10 Kështu u mblodhën
në Jeruzalem në muajin e tretë të vitit të pesëmbëdhjetë të mbretërisë së
Asas. 11Në atë kohë flijuan për Zotin plaçka që kishinmarrë, shtatëqind lopë
dhe shtatë mijë dele. 12 Pastaj u zotuan me një besëlidhje të kërkojnë Zotin,
Perëndinë e etërve të tyre, me gjithë zemër dhe me gjithë shpirtin e tyre.
13 Kushdo që nuk e kishte kërkuar Zotin, Perëndinë e Izraelit, do të dënohej
mevdekje, qoftë imadh apo i vogël, burrë apo grua. 14Përveç kësaj iu betuan
Zotit me zë të lartë dhe me britma gëzimi, të shoqëruarme boritë dhe brirët.
15Tërë Judaugëzuangabetimi, sepse ishinbetuarmegjithë zemërdhekishin
kërkuar Zotin me gjithë vullnetin e tyre, dhe ai i kishte lënë ta gjejnë. Kështu
Zoti u dha paqe rreth e qark. 16Ai hoqi nga pozita që kishte si mbretëreshë
edheMaakahën,nënënembretitAsa, sepseajokishtebërënjë shëmbëlltyrë të
neveritshme të Asherahut. Pastaj Asa e shkatërroi shëmbëlltyrën, e bëri copë-
copë dhe e dogji pranë përroit Kidron. 17 Por vendet e larta nuk u zhdukën
në Izrael, megjithëse zemra e Asas mbeti e ndershme gjatë gjithë jetës së tij.
18Ai bëri që të sillen në shtëpinë e Perëndisë gjërat e shenjtëruara nga i ati dhe
gjërat e shenjtëruara nga ai vetë: argjendin, arin dhe enët. 19Dhe nuk patimë
luftë deri në vitin e tridhjetë e pestë të mbretërisë së Asas.

16
1 Në vitin e tridhjetë e gjashtë të mbretërisë së Asas, Baasha, mbret i

Izraelit, doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush
të hynte apo të dilte nga Asa, mbret i Judës. 2Atëherë Asa nxori nga thesaret
e shtëpisë të Zotit dhe të pallatit mbretëror argjend dhe ar dhe ia dërgoi Ben-
Hadadit, mbretit të Sirisë, që banonte në Damask, duke thënë: 3 “Le të ketë
aleancëmidis tejedhemeje, ashtusikishtemidisatit timdheatit tënd. Ja, unë
po të dërgoj argjend dhe ar: prandaj, prishe aleancënmeBaashan,mbretin e
Izraelit me qëllim që ai të tërhiqet nga unë”. 4 Ben-Hadadi e dëgjoi mbretin
Asa dhe dërgoi komandantët e ushtrisë së tij kundër qyteteve të Izraelit.
Këta sulmuan Ijonin, Danin, Abel-Maimin dhe të gjitha qytetet-depozitë të
Neftalit. 5 Kur Baasha e mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe
pezulloi punimet e tij. 6 Atëherë mbreti Asa mori të gjithë ata të Judës, që
morën gurët dhe lëndën e drurit që Baasha kishte përdorur për të ndërtuar
Ramahun dhe me to ndërtoi Geban dhe Mitspahun. 7Në atë kohë shikuesi
Hanani shkoi tek Asa, mbret i Judës, dhe i tha: “Me qenë se u mbështete te
mbreti i Sirisë dhe nuk umbështete tek Zoti, Perëndia yt, ushtria e mbretit të
Sirisë të shpëtoingadora. 8Anuk ishinvallë Etiopasit dheLibianëtnjëushtri
e pamasëme një numër shumë tëmadh qerresh dhe kalorësish? Megjithatë,
meqenë se ishembështetur tek Zoti ai i dha në duart e tua. 9Në të vërtetë Zoti
me sytë e tij shikon përpara dhembrapa tërë dheun për të treguar forcën e tij
ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si
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një i pamend; prandaj tani e tutje do të kesh luftëra”. 10Asa u indinjua dhe
e futi në burg, sepse ishte zemëruarme të për këto gjëra. Në këtë kohë Asa u
suall egërsisht edheme disa njerëz nga populli. 11Por ja, bëmat e Asait nga të
parat deri në ato të fundit, i gjejmë të shkruara në librin e mbretit të Judës
dhe të Izraelit. 12Në vitin e tridhjetë e nëntë të mbretërimit të tij Asa u sëmur
nga këmbët, dhe sëmundja e tij ishte shumë e rëndë, por gjatë sëmundjes së tij
Ai nuk kërkoi Zotin, por iu drejtua mjekëve. 13Kështu Asa pushoi bashkë me
etërit e tij dhe vdiq në vitin e dyzetenjëtë tëmbretërisë së tij. 14E varrosën në
varrin që i kishte hapur vetes në qytetin e Davidit, e vendosënmbi një shtrat
plotmearomadhemelheme të ndryshme të parfumuara, të përgatitura sipas
artit të parfumierit, dhe dogjën një sasi të madhe prej tyre për nder të tij.

17
1Në vend të tij mbretëroi i biri Jozafat, që u fortifikua kundër Izraelit. 2Ai

vendosi trupanë tërë qytetet e fortifikuara të Judësdhe garnizonenë vendin
e Judës dhe në qytetin e Efraimit, që ati i tij kishte pushtuar. 3 Zoti ishte me
Jozafatin, sepse ai eci në rrugët e para të Davidit, atit të tij. Ai nuk kërkoi
Baalin, 4 por kërkoi Perëndinë e atit të tij dhe eci sipas urdhërimeve të tij dhe
jo sipas bëmave të Izraelit. 5Prandaj Zoti e përforcoimbretërinë në duart e tij.
Tërë Juda i çonte dhurata Jozafatit, dhe ai pati me shumicë pasuri dhe lavdi.
6 Zemra e tij u forcua në rrugët e Zotit dhe ai hoqi përsëri vendet e larta dhe
Asherimët nga Juda. 7 Vitin e tretë të mbretërisë së tij ai i dërgoi krerët e tij
Ben-Hail, Obadiah, Zakaria, Nethaneel dheMikajaht që të jepninmësime në
qytetin e Judës; 8 dhe me ta dërgoi Levitët Shemajah, Nethanjah, Zebadjah,
Asahel, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah dhe Tobadonijah, dhe
bashkë me këta edhe priftërinjtë Elishama dhe Jehoram. 9Kështu ata dhanë
mësime në Judë, duke pasur me vete librin e ligjit të Zotit; ata kaluan nëpër
tërë qytetet e Judës, duke e mësuar popullin. 10 Tmerri i Zotit zuri të gjitha
mbretëritë e vendeve që ishin rreth e qark Judës, dhe kështu ato nuk i
shpallën luftë Jozafatit. 11Disa nga Filistejtë i çuan Jozafatit dhurata dhe një
haraç në argjend; edheArabët i sollënbagëti të imta: shtatëmijë e shtatëqind
desh dhe shtatë mijë e shtatëqind cjepë. 12 Kështu Jozafati u bë gjithnjë e
më i madh dhe ndërtoi në Judë fortesa dhe qytete-depozitë. 13Kreu shumë
punime në qytetet e Judës, dhe në Jeruzalemmbante luftëtarë, burra të fortë
dhe trima. 14 Ky është regjistrimi i tyre, sipas shtëpive të tyre atërore. Nga
Juda, komandantët e mijëshëve ishin Adnahu, si prijës, dhe bashkë me të
treqindmijë burra të fortë dhe trima; 15pas tij vinin Jehohanani, siprijës,me
dyqind e tetëdhjetëmijë burra; 16pas tij ishte Amasiahu, bir i Zikrit, që i ishte
kushtuar vullnetarisht Zotit, dheme të dyqindmijë burra të fortë dhe trima.
17Nga Beniamini ishte Eliada, burrë i fortë dhe trim, dhe me të dyqindmijë
burra të armatosur me harqe dhe me mburoja; 18 pas tij vinte Jehozabadi,
dhe me të njëqind e shtatëdhjetë mijë burra gati për të marrë pjesë në luftë.
19Tërë këta ishin në shërbim tëmbretit, përveç atyre që ai kishte vendosur në
qytetet e fortifikuara të të gjithë Judës.

18
1 Jozafati pati pasuri të mëdha dhe lavdi; ai bëri krushqi me Ashabin.

2Mbas disa vjetësh ai zbriti në Samari tek Ashabi. Atëherë Ashabi theri për
të dhe për njerëzit që ishin me të një numër të madh delesh dhe lopësh dhe
e bindi të dilte bashkë me të kundër Ramothit nga Galaadi. 3Kështu Ashabi,
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mbret i Izraelit, i tha Jozafatit, mbretit të Judës: “Ado të vishmemua kundër
Ramothit nga Galaadi?”. Jozafati iu përgjigj: “Ki besim tek unë si te vetja jote,
te njerëzit e mi si te njerëzit e tu; do të vijmë në luftë bashkë me ty”. 4Pastaj
Jozafati i tha mbretit të Izraelit: “Të lutem, konsulto po sot fjalën e Zotit”.
5Atëherë mbreti i Izraelit thirri profetët, katërqind veta, dhe u tha atyre: “A
duhet të shkojmë të luftojmë kundër Ramothit nga Galaadi, apo duhet të
heq dorë nga ky veprim?”. Ata iu përgjigjën: “Shko, pra, sepse Perëndia do
ta japë atë në duart embretit”. 6Por Jozafati tha: “Nuk ka këtu ndonjë profet
tjetër të Zotit me të cilin mund të këshillohemi?”. 7Mbreti i Izraelit iu përgjigj
Jozafatit: “Éshtë edhe një njeri, Mikajahu, bir i Imlas, me anë të të cilit mund
të këshillohemime Zotin; por unë e urrej, sepse nuk profetizon kurrë ndonjë
gjë të mirë përmua, por vetëm të keqen”. Jozafati tha: “Mbreti të mos flasë
kështu”. 8 Atëherë mbreti i Izraelit thirri një eunuk dhe i tha: “Sille shpejt
Mikajahun, birin e Imlas”. 9 Mbreti i Izraelit dhe Jozafati, mbret i Judës,
ishin ulur secili në fronin e vet, të veshur me rrobat e tyre mbretërore; ishin
ulur në lëmin që është te hyrja e portës së Samarisë; dhe tërë profetët bënin
profeci përpara tyre. 10 Sedekia, bir i Kenaanahut, që kishte bërë brirë prej
hekuri, tha: “Kështu thotë Zoti: “Me këta brirë do të shposh tejpërtej Sirët
deri sa t’i shkatërrosh plotësisht””. 11 Tërë profetët profetizuan në të njëjtën
mënyrë, duke thënë: “Dil kundër Ramothit nga Galaadi dhe do t’ia dalësh,
sepse Zoti do ta japë atë në duart embretit”. 12Lajmëtari, që kishte shkuar të
thërristeMikajahun, i foli duke i thënë: “Ja, fjalët e profetëve përputhen duke
thënë gjëra tëmira përmbretin. Prandaj të lutem që fjala jote të jetë si fjala e
secilit prej tyre; edhe ti thuaj gjëra tëmira”. 13PorMikajahuupërgjigj: “Ashtu
siç është e vërtetë që Zoti rron, çdo gjë që Perëndia im do të thotë unë do ta
shpall”. 14Si arriti parambretit,mbreti i tha: “Mikajah, a duhet të shkojmë të
luftojmë kundër Ramothit të Galaadit, apo duhet të heq dorë?”. Ai u përgjigj:
“Shkoni, pra, dhe do t’ju dalë mbarë, sepse ata do të jepen në duart tuaja”.
15Atëherë mbreti i tha: “Sa herë duhet të përgjërohem që të më thuash vetëm
të vërtetën në emër të Zotit?”. 16Mikajahu u përgjigj: “E pashë tërë Izraelin
të shpërndarë në malet, ashtu si dhentë që janë pa bari; dhe Zoti tha: “Ata
nuk kanë më zot; le të kthehet secili në paqe në shtëpinë e vet””. 17Mbreti i
Izraelit i tha Jozafatit: “A nuk të kisha thënë se lidhur me mua ai nuk do të
profetizonte asgjë të mirë, por vetëm të keqen?”. 18Atëherë Mikajahu i tha:
“Prandaj dëgjo fjalën e Zotit. Unë e kam parë Zotin të ulur mbi fronin e tij,
ndërsa tërë ushtria qiellore rrinte në të djathtë dhe në të majtë të tij. 19 Zoti
tha: “Kush do ta mashtrojë Ashabin, mbretin e Izraelit, që ai të dalë dhe të
vdesë në Ramoth të Galaadit?””. Dikush u përgjigj në një mënyrë, dikush në
mënyrë tjetër. 20 Atëherë doli përpara një frymë që u paraqit para Zotit dhe
tha: “Unë do t’ia mbush mendjen”. Zoti i tha: “Në çfarë mënyre?”. 21 Ai u
përgjigj: “Unëdo tëdal dhedo të jemnjë frymë i gënjeshtrësnëgojën e të gjithë
profetëve të tij”. Zoti i tha: “Me siguri do t’arrish ta bësh për vete, shko dhe
veprokështu”. 22Prandaj ja, Zoti kavënënjë frymëgënjeshtrenëgojënekëtyre
profetëve të tu, por Zoti shpall fatkeqësi kundër teje”. 23Atëherë Sedekia, bir
i Kenaanahut, u afrua dhe goditi me një shpullë Mikajahun, dhe tha: “Nga
kaloi FrymaeZotit kurdoli ngaunëqë tëflasëme ty?”. 24Mikajahuupërgjigj:
“Ja, do ta shohësh ditën në të cilën do të shkosh në një dhomë të brendshme
për t’u fshehur!”. 25 Atëherë mbreti i Izraelit tha: “Merreni Mikajahun dhe
çojeni tek Amoni, qeveritar i qytetit, dhe tek Joasi, bir imbretit, 26dhe u thoni
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atyre: Kështu thotëmbreti: “Futeni këtë në burg dhe ushqejenime bukë dhe
me ujë hidhërimi, deri sa unë të kthehem shëndoshë e mirë””. 27Mikajahu
tha: “Në rast se ti ktheheshme të vërtetë shëndoshë emirë, kjo do të thotë që
Zoti nuk ka folur nëpërmjetmeje”. Dhe shtoi: “Dëgjoni, o ju popuj të gjithë!”.
28Mbreti i Izraelit dhe Jozafati, mbret i Judës, dolën, pra, kundër Ramothit
nga Galaadi. 29Mbreti i Izraelit i tha Jozafatit: “Unë do të vishem ndryshe
dhe pastaj do të shkoj të luftoj, por ti vish rrobat e tua mbretërore”. Kështu
mbreti i Izraelit ndërroi rrobat dhe shkuan të luftojnë. 30 Mbreti i Sirisë
kishtedhënëkëtëurdhërkapitenëve të qerreve të tij duke thënë: “Mos luftoni
kundër askujt, të madh apo të vogël, por vetëm kundër mbretit të Izraelit”.
31Kështu, kur kapitenët e qerreve panë Jozafatin, ata thanë: “Ai ështëmbreti
i Izraelit”. Pastaj e rrethuan për ta sulmuar; por Jozafati lëshoi një britmë
dhe Zoti i vajti në ndihmë; Perëndia i shtyu të largoheshin prej tij. 32 Kur
kapitenët e qerreve e kuptuan se nuk ishte mbreti i Izraelit, hoqën dorë nga
ndjekja. 33 Por një njeri hodhi rastësisht një shigjetë me harkun e tij dhe e
goditi mbretin e Izraelit midis lidhjeve të parzmores së tij; prandaj mbreti i
tha shqytarit të tij: “Kthehu dhe më ço larg përleshjes, sepse jam plagosur”.
34Por beteja ishte aq e ashpër atë ditë sa qëmbreti u detyrua të qëndrojëmbi
qerren e tij përballë Sirëve deri nëmbrëmje, dhe kur perëndoi dielli ai vdiq.

19
1 Jozafati, mbret i Judës, u kthye shëndoshë e mirë në shtëpinë e tij në

Jeruzalem. 2Por shikuesi Jehu, bir i Hananit, i doli përpara dhe i tha mbretit
Jozafat: “A duhet të ndihmoje ti një të pafe dhe të doje ata që urrenin Zotin?
Prandaj mëria e Zotit është mbi ty. 3Megjithatë janë gjetur te ti gjëra të mira,
sepse ke hequr nga vendi Asherothët dhe zemra jote është përpjekur për të
kërkuar Perëndinë”. 4Kështu Jozafati banoi në Jeruzalem; pastaj shkoi përsëri
midis popullit, ngaBeer-Shebanë krahinënmalore të Efraimit, dhe i solli ata
përsëri te Zoti, Perëndia i etërve të tij. 5 Pastaj ai emëroi gjyqtarë në vend, në
të tëra qytetet e fortifikuara të Judës, qytet pas qyteti, 6dhe u tha gjyqtarëve:
“Kini kujdes për atë që bëni, sepse nuk gjykoni për njeriun por për Zotin, që
do të jetë me ju kur do të administroni drejtësinë. 7Prandaj tani frika e Zotit
qoftë mbi ju. Tregoni kujdes për atë që bëni, sepse tek Zoti, Perëndia ynë,
nuk ka asnjë padrejtësi, as anësi, as pranim dhuratash. 8Edhe në Jeruzalem
Jozafati vendosi disa Levitë priftërinjdhe të parë të shtëpive atërore të Izraelit
përgjykimineZotit dhepërgrindjet endryshme; këtabanoninnë Jeruzalem.
9 I urdhëroi ata duke thënë: “Ju do të veproni duke pasur frikë nga Zoti, me
besnikëri dhe me zemër të pastër. 10Në çdo grindje që do t’ju parashtrohet
para jushnga ana e vëllezërve tuaj që banojnënë qytetet e tyre, qoftë për gjak
të derdhur ose për shkelje të ligjit apo të një urdhërimi, kundër statuteve ose
dekreteve, lajmërojini që të mos bëhen fajtorë përpara Zotit, dhe zemërimi të
mos bjerëmbi ju dhembi vëllezërit tuaj. Veproni kështu dhe nuk do të bëheni
fajtorë. 11 Dhe ja, prifti më i lartë Amariah do të caktohet mbi ju për çdo
çështje që i përket Zotit, ndërsa Zebadiahu, bir i Ismaelit, i pari i shtëpisë së
Judës, do të jetë për çdo çështje që ka të bëjë me mbretin; edhe Levitët do të
jenë në dispozicionin tuaj si gjyqtarë. Tregohuni të fortë dhe i hyni punës,
dhe Zoti do të jetë me njeriun e drejtë”.

20
1 Mbas këtyreve ngjarjeve ndodhi që bijtë e Moabit, bijtë e Amonit dhe
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të tjerë me ta së bashku me Amonitët erdhën të luftojnë kundër Jozafatit.
2 Kështu erdhën disa të informonin Jozafatin, duke thënë: “Një shumicë e
madhe është nisur kundër teje që përtej detit, nga Siria; ja, tani ata janë
në Hatsatson-Thamar” (që është En-Gedi). 3 Atëherë Jozafati u trëmb dhe
filloi të kërkojë Zotin, dhe shpalli një agjërim në gjithë Judën. 4Kështu ata të
Judës u mblodhën për të kërkuar ndihmën e Zotit, dhe nga të gjitha qytetet
e Judës vinin për të kërkuar Zotin. 5 Pastaj Jozafati u ngrit më këmbë në mes
të asamblesë së Judës dhe të Jeruzalemit në shtëpinë e Zotit përpara oborrit
të ri 6 dhe tha: “O Zot, Perëndia i etërve tanë, a nuk je ti Perëndia që është
në qiell? Po, ti sundon mbi të gjitha mbretëritë e kombeve, në duart e tua
janë forca dhe fuqia dhe nuk ka njeri që mund të të rezistojë. 7 A nuk ke
qenë ti, Perëndia ynë, që ke dëbuar banorët e këtij vendi përpara popullit tënd
të Izraelit dhe ia ke dhënë për gjithnjë pasardhësve të mikut tënd Abraham?
8Ata kanë banuar aty dhe kanë ndërtuarnjë shenjtërore për emrin tënd, duke
thënë: 9 “Në rast se na godet një fatkeqësi, shpata, gjykimi apo murtaja ose
zia e bukës, ne do të paraqitemi përpara këtij tempulli dhe përpara teje (sepse
emri yt është në këtë tempull), do të të klithim ty nga fatkeqësia jonë, ti do
të na dëgjosh dhe do të na vish në ndihmë”. 10Dhe ja, tani bijtë e Amonit, të
Moabit dhe ata të malit Seir, në territorin e të cilëve nuk e lejove Izraelin të
hynte kur ata po dilnin nga Egjipti (prandaj ata qëndruan larg tyre dhe nuk
i shkatërruan), 11 dhe ja, tani ata na shpërblejnë, duke ardhur të na dëbojnë
nga trashëgimia jote që na ke dhënë në zotërim. 12O Perëndia ynë, a nuk do
t’i dënosh ata? Sepse ne jemi pa forcë përpara kësaj shumice të madhe që
vjen kundër nesh; nuk dimë çfarë të bëjmë, por sytë tona janë drejtuar te ti”.
13 Tani tërë burrat e Judës, me fëmijët, bashkëshortet dhe bijtë e tyre, rrinin
mëkëmbë përparaZotit. 14Atëherë nëmes të asamblesë FrymaeZotit përfshiu
Jahazielin, birin e Zakarias, bir i Benajahut, bir i Jejelit, bir iMataniahut, një
Levit ngabijtë eAsafit. 15Dheky tha: “Dëgjoni, ju të gjithënga Juda, ju banorë
të Jeruzalemit dhe ti, o mbret Jozafat! Kështu ju thotë Zoti: “Mos kini frikë,
mos u tronditni për shkak të kësaj shumice të madhe, sepse beteja nuk është
juaja, por ePerëndisë. 16Nesërhidhuni kundër tyre; ja, atado tëngjitennëpër
të përpjetën e Tsitsit, dhe ju do t’i gjeni në skajin e luginëspërballë shkretëtirës
së Jeruelit. 17Nuk do të jeni ju që do të luftoni në këtë betejë; zini pozicion,
qëndroni pa lëvizur dhe do të shihni lirimin e Zotit, që është me ju. O Judë, o
Jeruzalem, mos kini frikë dhemos u tronditni; nesër do të dilni kundër tyre,
sepse Zoti është me ju””. 18Atëherë Jozafati uli për tokë fytyrën e tij, dhe tërë
Juda dhe banorët e Jeruzalemit ranë përmbys përpara Zotit dhe e adhuruan.
19Pastaj Levitët, bijtë e Kehathitëvedhe të Korahitëve, ungritënpër të lëvduar
me zë të lartë Zotin, Perëndinë e Izraelit. 20 Mëngjesin vijues u çuan shpejt
dhe u nisën për në shkretëtirën e Tekoas; ndërsa po viheshin për rrugë,
Jozafati, duke qëndruar në këmbë, tha: “Dëgjomëni, o Judë, dhe ju banorë
të Jeruzalemit! Besoni 21 Pastaj, pasi u këshillua me popullin, caktoi ata që
duhet t’i këndonin Zotit dhe duhet ta lëvdonin për shkëlqimin e shenjtërisë së
tij, ndërsa ecnin përpara ushtrisë dhe thonin: “Kremtoni Zotin, sepse mirësia
e tij zgjat përjetë”. 22 Kur ata filluan të këndojnë dhe të lëvdojnë, Zoti ngriti
një pritë kundër bijve të Amonit dhe të Moabit dhe atyre të malit të Seirit
që kishin ardhur kundër Judës, dhe mbetën të mundur. 23 Bijtë e Amonit
dhe të Moabit u ngritën kundër banorëve të malit të Seirit për të realizuar
shfarosjen dhe shkatërrimin e tyre; mbasi kryen shfarosjen e banorëve të
Seirit, ndihmuannjeri-tjetrinpër të shkatërruarvetene tyre. 24Kështukurata
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të Judësarritënnë lartësinëprej ngamund të kqyrej shkretëtira,ukthyennga
turma, dhe ja, nuk kishte veçse kufoma të shtrira për tokë, asnjë nuk kishte
shpëtuar. 25 Atëherë Jozafati dhe njerëzit e tij shkuan për të marrë plaçkën
e luftës; midis tyre gjetën një sasi të madhe pasurish mbi kufomat e tyre
dhe sende me vlerë; morën për vete më tepër se sa mund t’i mbartnin; iu
deshën tri ditë për të marrë plaçkën, aq e shumtë ishte ajo. 26Ditën e katërt
umblodhën në Luginën e Bekimit, ku bekuan Zotin; prandaj ky vend quhet
Lugina e Bekimit edhe sot. 27 Pastaj tërë njerëzit e Judës dhe të Jeruzalemit,
me Jozafatin në krye, u nisën me gëzim për t’u kthyer në Jeruzalem, sepse
Zoti u kishte dhënë shkas të gëzohen mbi armiqtë e tyre. 28 Kështu hynë në
Jeruzalemmeharpa,meqestedhemebori dheudrejtuannga shtëpia eZotit.
29Tmerri i Zotit rambi të gjithambretëritë e vendeve të tjera, kurmësuan që
Zoti kishte luftuar kundër armiqve të Izraelit. 30Mbretëria e Jozafatit qe e
qetë; Perëndia i tij i dha paqe rreth e qark. 31Kështu Jozafati mbretëroi mbi
Judë. Ai ishte tridhjetë e pesë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi
njëzet e pesë vjet në Jeruzalem; e ëma quhej Azubah dhe ishte bija e Shihlit.
32Ai ndoqi kudo rrugët e atit të tij, Asa, dhe nuk u largua prej tyre, duke bërë
atë që ishtë e drejtë në sytë e Zotit. 33Megjithatë vendet e larta nuk u hoqën,
sepse populli nuk e kishte akomazemrën të kthyernëmënyrë të qëndrueshme
nga Perëndia i etërve të tyre. 34 Pjesa tjetër e bëmave të Jozafatit, nga e para
deri në atë të fundit, janë të shkruara në analet e Jehut, birit të Hananit, që
përfshihennë librin embretërve të Izraelit. 35Pas kësaj Jozafati, mbret i Judës,
u lidh me Ashaziahun, mbretin e Izraelit, që vepronte me paudhësi; 36 ai u
lidh me të për të ndërtuar anije që të shkonin në Tarshish; i pajisën anijet në
Etsion-Geber. 37Atëherë Eliezeri, bir i Dodavahut nga Mareshah, profetizoi
kundër Jozafatit, duke thënë: “Nga që je bashkuar me Ashaziahun, Zoti ka
shkatërruar veprat e tua”. Kështu anijet u shkatërruan dhe nuk arritën dot në
Tarshish.

21
1 Pastaj Jozafati pushoi bashkë me etërit e tij dhe e varrosën me ta në

qytetin e Davidit. Në vendin e tij mbretëroi i biri, Jehorami. 2 Ai kishte
vëllezër, bij të Jozafatit: Azariahun, Jehielin, Zakarian, Azariahun, Mikaelin
dhe Shefatiahun; tërë këta ishin bij të Jozafatit, mbretit të Izraelit. 3 I ati u
bëri atyre dhurata tëmëdha prej argjendi, ari dhe sende të çmueshme, bashkë
me qytete të fortifikuara në Judë, por ia dha mbretërinë Jehoramit, sepse
ishte i parëlinduri. 4 Por kur Jehorami shtiu në dorë mbretërinë e atit të tij
dhe u përforcua, vrau me shpatë tërë vëllezërit e tij dhe disa krerë të Izraelit.
5 Jehorami ishte tridhjetë e dy vjeç kur filloi tëmbretërojë, dhembretëroi tetë
vjet në Jeruzalem. 6 Ai ndoqi rrugën e mbretërve të Izraelit ashtu si kishte
bërë shtëpia e Ashabit, sepse gruaja e tij ishte një bijë e Ashabit, dhe bëri atë
që është e keqe në sytë e Zotit. 7 Megjithatë Zoti nuk deshi ta shkatërrojë
shtëpinë e Davidit, për shkak të besëlidhjes që kishte bërë me Davidin dhe
sepse i kishte premtuar t’i jepte atij dhe bijve të tij një llambë përgjithmonë.
8Gjatë ditëve të mbretërisë së tij, Edomi ngriti krye kundër pushtetit të Judës
dhe zgjodhi një mbret. 9 Atëherë Jehorami u nis me komandantët e tij dhe
me të gjitha qerret e tij; u ngrit, pra, natën dhe i mundi Edomitët, që e
kishin rrethuar atë dhe komandantët e qerreve të tij. 10 Kështu Edomi nuk
iu nënshtrua pushtetit të Judës deri ditën e sotme. Në atë kohë edhe Libnahu
ngriti krye kundër pushtetit të tij, sepse Jehorami kishte braktisur Zotin,
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Perëndinë e etërve të tij. 11 Edhe Jehorami ndërtoi vende të larta në malet e
Judës, i shtyu banorët e Jeruzalemit në rrugën e kurvërimit dhe largoi Judën.
12Atëherë i erdhinjë shkrimngaprofetiElia, në të cilën thuhej: “Kështu i thotë
Zoti, Perëndia i Davditi, atit tënd: “Meqë nuk ke ndjekur rrugët e Jozafatit,
atit tënd, dhe rrugët e Asas, mbretit të Judës, 13 por ke ndjekur rrugët e
mbretërve të Izraelit dhe ke shtyrë në rrugën e kurvërimit Judën dhe banorët
e Jeruzalemit, ashtu si ka vepruar shtëpia e Ashabit, dhe ke vrarë vëllezërit e
tu, vetë familjen e atit tënd, që ishin më të mirë se ti, 14 ja, Zoti do të godasë
me një fatkeqësi të madhe popullin tënd, fëmijët e tu, bashkëshortet e tua dhe
gjithçka që ti zotëron; 15 ti vetë do të goditesh nga sëmundje shumë të rënda,
nga një sëmundje e zorrëve që do të të nxjerrë çdo ditë pak e nga pak zorrët””.
16Përveç kësaj Zoti zgjoi kundër Jehoramit frymën e Filistejve dhe të Arabëve,
që banojnë pranë Etiopasve; 17dhe këta dolën kundër Judës, e pushtuan dhe
morën me vete tërë pasuritë që gjetën në pallatin mbretëror, duke përfshirë
bijtë dhe gratë e tij; kështu nuk imbeti asnjë bir përveç Jehoahazit, më i vogli
prej bijve të tij. 18Mbas tërë kësaj Zoti e goditi në zorrët me një sëmundje të
pashërueshme. 19 Kështu, me kalimin e kohës, në fund të vitit të dytë, nga
shkaku i sëmundjes, zorrët i dolën jashtë dhe vdiq duke hequr mundime të
tmerrshme. Populli i tij nuk dogji parfume për nder të tij, ashtu si kishte
bërë për etërit e tij. 20 Ai ishte tridhjetë e dy vjeç kur filloi të mbretërojë,
dhe mbretëroi tetë vjet në Jeruzalem. Iku pa lënë keqardhje; e varrosën në
qytetin e Davidit, por jo në varret e mbretërve.

22
1Banorët e Jezrualemit shpallënmbret birin e tij më të vogël Ashaziahun,

në vend të tij, sepse tërë bijtë më të mëdhenj ishin vrarë nga banda që
kishte hyrë në kamp bashkë me Arabët. Kështu mbretëroi Ashaziahu, bir
i Jehoramit, mbret i Judës. 2 Ashaziahu ishte dyzet e dy vjeç kur filloi të
mbretërojë, dhe mbretëroi një vit në Jeruzalem. E ëma quhej Athaliah; ishte
bij e Omrit. 3 Edhe ai ndoqi rrugët e ndjekura nga shtëpia e Ashabit, sepse
e ëma e këshillonte të vepronte në mënyrë të paudhë. 4 Prandaj ai bëri atë
që është e keqe në sytë e Zotit, ashtu si vepronin ata të shtëpisë së Ashabit,
sepse mbas vdekjes së atit të tij këta qenë, për shkatërrimin e tij, këshilltarët
e tij. 5Duke ndjekur këshillën e tyre, ai shkoi me Jehoramin, birin e Ashabit,
mbretit të Izraelit të luftojë kundërHazaelit, mbretit të Sirisë, në Ramoth të
Galaadit; dhe Sirët e plagosën Jehoramin. 6Kështu ai u kthye në Jezreel për
të mjekuar plagët që kishte marrë në Ramah, duke luftuar kundërHazaelit,
mbretit të Sirisë. Ashaziahu, bir i Jehoramit, mbret i Judës, zbriti për të parë
Jehoramin, birin e Ashabit, në Jezreel, sepse ky ishte i sëmurë. 7 Vizita që i
bëri Ashaziahu Jehoramit ishte vendosur nga Perëndia për shkatërrimin e tij.
Kur arriti në të vërtetë, ai doli me Jehoramin kundër Jehut, birit të Nimshit,
që Zoti kishte vajosurpër të shfarosur shtëpinë eAshabit. 8Ndodhi që,ndërsa
Jehu vendoste drejtësi në shtëpinë e Ashabit, u takua me krerët e Judës dhe
me bijtë e vëllezërve të Ashaziahut që ishin në shërbim të Ashaziahut dhe
i vrau. 9 Urdhëroi gjithashtu ta kërkojnë Ashaziahun dhe e kapën (ai ishte
fshehur në Samari); e çuan pastaj tek Jehu që e vrau. Pastaj e varrosën,
sepse thonin: “Éshtë bir i Jozafatit, që e kërkonte Zotin me gjithë zemër”.
Kështunë shtëpinë eAshaziahut nukmbetimënjeri në gjendje tëmbretërojë.
10 Kur Athaliah, nëna e Ashaziahut, pa që i biri kishte vdekur, u ngrit dhe
vrau tërë pasardhësit mbretërorë të shtëpisë së Judës. 11 Por Jehoshabeath,



2 i Kronikave 22:12 453 2 i Kronikave 23:18

bija e mbretit mori Joasin, birin e Ashaziahut, e mori tinëz midis bijve të
mbretit që ishin vrarë dhe e vendosi bashkë me tajën në dhomën e saj.
Kështu Jehoshabeath, bija embretit Jehoram, bashkëshortja e priftit Jehojada
(ishte motra e Ashaziahut), e fshehu nga Athialiahu që nuk e vrau. 12Kështu
mbeti i fshehur me ta në shtëpinë e Perëndisë gjashtë vjet, ndërsa Athaliah
mbretërontembi vendin.

23
1 Vitin e shtatë Jehojada mori kurajo, mori komandantët e qindëshëve,

domethënë Azariahun, birin e Jerohamit, Ismaelin, birin e Jehohanamit,
Azariahun, birin e Obedit, Maasejahun, birin e Adajahut dhe 2 Pastaj ata
përshkuan Judën,mblodhën Levitëtnga të gjitha qytetet e Judës dhe të parët e
shtëpive atërore të Izraelit dhe erdhën në Jeruzalem. 3Kështu tërë asambleja
lidhi një aleancë me mbretin në shtëpinë e Perëndisë. Pastaj Jehojada u
tha atyre: “Ja, biri i mbretit do të mbretërojë, si ka thënë Zoti për bijtë e
Davidit. 4 Ja çfarë do të bëni ju: një e treta nga ju, priftërinj dhe Levitë, që
marrin shërbimin ditën e shtunë, do të caktohen në portat e tempullit; 5 një
e treta tjetër do të rrijë në pallatin e mbretit, dhe e treta tjetër në portën e
themelimit, ndërsa tërë populli do të rrijë në oborrin e shtëpisë të Zotit. 6Por
askush nuk do të hyjë në shtëpinë e Zotit, përveç priftërinjve dhe Levitëve
të shërbimit; këta mund të hyjnë sepse janë të shenjtëruar; por tërë populli
do t’i përmbahet urdhrit të Zotit. 7 Levitët do ta rrethojnë mbretin nga çdo
anë, secili me armën e tij në dorë; kushdo që hyn në tempull do të vritet; ju
përkundrazi do të qëndronimembretin, kur të hyjë dhe të dalë”. 8Levitët dhe
tërë Juda bënë pikërisht ashtu si kishte urdhëruar prifti Jehojada; secili mori
njerëzit e tij, ata e merrnin shërbimin të shtunën dhe ata që e linin shërbimin
të shtunën, sepse prifti Jehojada nuk kishte liruar nga puna klasat që dilnin.
9 Prifti Jehojada u dha komandantëve të qindëshëve ushtat dhe mburojat e
vogla e të mëdha që qenë të mbretit David dhe që ndodheshin në shtëpinë e
Perëndisë. 10 Pastaj vendosi tërë popullin, secili me armën e tij në dorë, nga
krahu i djathtë deri në krahun e majtë të tempullit; gjatë altarit dhe pranë
tempullit, rrotull mbretit. 11Atëherë nxorën birin embretit, i vunëmbi kokë
kurorën, i dorëzuan ligjin dhe e shpallën mbret; pastaj Jehojada dhe bijtë e
tij e vajosën dhe thirrën: “Rroftë mbreti!”. 12 Kur Athaliah dëgjoi zhurmën
e popullit që vinte duke brohoritur përmbretin, ajo shkoi drejt popullit, në
drejtim të shtëpisë të Zotit. 13 Shikoi, dhe ja, mbreti qëndronte më këmbë në
podiumin e tij në hyrje, kapitenët dhe borizanët ishin pranë mbretit, tërë
populli i vendit ishte i gëzuar dhe u binte borive dhe këngëtarët me veglat
e tyre musikore udhëhiqnin lavdërimin. Atëherë Athaliah grisi rrobat e saj
dhe bërtiti: “Tradhëti, tradhëti!”. 14 Por prifti Jehojada nxori komandantët
e qindëshëve që komandonin ushtrinë dhe u tha: “Nxirreni nga rreshtat
dhe kushdo që i shkon pas të vritet me shpatë!”. Prifti në të vërtetë kishte
thënë: “Mos lejoni që të vritet në shtëpinë e Zotit”. 15 Kështu e mbërthyen
dhe, sa arriti në shtëpinë e mbretit nëpër rrugën e portës së kuajve, aty e
vranë. 16 Pastaj Jehojada bëri një besëlidhje ndërmjet vetes, tërë popullit dhe
mbretit, me qëllim që Izraeli të ishte populli i Zotit. 17 Atëherë tërë populli
shkoi në tempullin e Baalit dhe e shkatërroi: copëtoi plotësisht altarët e tij
dhe shëmbëlltyratdhevraupërparaaltarëveMatanin, priftin eBaalit. 18Pastaj
Jehojada ua besoi mbikqyrjen e shtëpisë të Zotit priftërinjve levitë, që Davidi
kishte vendosur në shtëpinë e Zotit për t’i ofruar olokauste Zotit siç është
shkruar në ligjin e Moisiut, me gëzim dhe këngë, ashtu si kishte urdhëruar
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Davidi. 19Vendosi gjithashtu derëtarë në portat e shtëpisë të Zotit, me qëllim
që tëmoshynteaskushqë të ishtenënjë farëmënyre i papastër. 20Moripastaj
komandantët e qindësheve, parinë, ata që kishin autoritet mbi popullin dhe
tërë popullin e vendit dhe bëri që mbreti të zbresë nga shtëpia e Zotit; duke
kaluar pastaj nga porta e sipërme, arritën në pallatin mbretëror dhe e ulën
mbretin mbi fronin mbretëror. 21 Kështu tërë populli i vendit ishte në festë
dhe qyteti mbeti i qetë, kur Athaliah u vrame shpatë.

24
1 Joasi ishte shtatë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi dyzet vjet

në Jeruzalem. E ëma quhej Tsibiah dhe ishte nga Beer-Sheba. 2 Joasi
bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit gjatë gjithë kohës që jetoi prifti
Jehojada. 3 Jehojada i zgjodhi për të dy bashkëshorte dhe Joasit i lindën
djem dhe vajza. 4 Mbas kësaj e shtyu zemra Joasin të ndreqë shtëpinë e
Zotit. 5 Prandaj mblodhi priftërinjtë dhe Levitët dhe u tha atyre: “Shkoni
në qytetet e Judës dhe mblidhni vit për vit nga gjithë Izraeli paratë që
nevojiten për të restauruar shtëpinë e Perëndisë tuaj; përpiquni ta kryeni
shpejt këtë punë”. Por Levitët nuk treguan asnjë nxitim. 6 Atëherë mbreti
thirri kryepriftin Jehojada dhe i tha: “Pse nuk u kërkove Levitëve që të sillnin
nga Juda dhe nga Jeruzalemi taksën e caktuar nga Moisiu, shërbëtor i Zotit,
dhe nga asambleja e Izraelit për çadrën e dëshmisë?”. 7 Në të vërtetë bijtë
e Athaliahës, të kësaj gruaje të keqe, kishin plaçkitur shtëpinë e Perëndisë
dhe kishin përdorur madje gjithë gjërat e shenjtëruara të shtëpisë të Zotit për
Baalët. 8Me urdhër të mbretit bënë një arkë dhe e vunë jashtë, te porta e
shtëpisë të Zotit. 9 Pastaj bënë një shpallje në Judë dhe në Jeruzalem, me
qëllim që t’i çohej Zotit taksa që Moisiu, shërbëtori i Perëndisë, i kishte vënë
Izraelit në shkretëtirë. 10 Tërë krerët dhe tërë populli u gëzuan dhe sollën
paratë,duke ihedhurnëarkëderi saembushën. 11KurarkaçohejngaLevitët
tek inspektori i mbretit, sepse shihnin se kishte në të shumë para, sekretari
i mbretit dhe i ngarkuari nga kryeprifti vinin për të zbrazur arkën; pastaj
e merrnin dhe e çonin përsëri në vendin e saj. Kështu vepronin çdo ditë; në
këtë mënyrë grumbullonin një sasi të madhe parash. 12 Pastaj mbreti dhe
Jehojada ua jepnin këto atyre që bënin shërbimin në shtëpinë e Zotit; dhe ata
paguanin gurgdhëndësit dhe marangozët për të restauruar shtëpinë e Zotit,
si edhe punëtorët e hekurit dhe të bronzit që merreshin me shtëpinë e Zotit.
13Kështu punëtorët i kryen me kujdes punimet dhe me anë të tyre ndreqjet
shkuan mbarë; ata e kthyen përsëri shtëpinë e Perëndisë në gjendejn e saj
origjinale dhe e përforcuan atë. 14 Kur kishin mbaruar, paratë që mbetën i
çuan para mbretit dhe Jehojadës dhe me to bënë orendi për shtëpinë e Zotit,
orendi për shërbimin dhe për olokaustet, kupa dhe vegla të tjera prej ari ose
argjendi. Deri sa jetoi Jehojada, u ofruan vazhdimisht olokauste në shtëpinë
e Zotit. 15 Por Jehojada, tanimë i plakur dhe i ngopur me ditë, vdiq; ai ishte
njëqind e tridhjetë vjeç kur vdiq; 16 e varrosën në qytetin e Davidit bashkë
me mbretërit, sepse kishte bërë të mira në Izrael, ndaj Perëndisë dhe ndaj
shtëpisë së tij. 17Mbas vdekjes së Jehojadës, krerët e Judës shkuan dhe ranë
përmbyspërparambretit; dhembreti i dëgjoi. 18Pastaj ata braktisën shtëpinë e
Zotit, Perëndisë të etërve të tyre, dhe u shërbyen Asherimëve dhe idhujve; për
shkak të këtijmëkati, zemërimi i Perëndisë rambi Judëndhembi Jeruzalemin.
19 Zoti u dërgoi atyre profetë për t’i bërë të kthehen tek ai; këta dëshmuan
kundër tyre, por ata nuk deshën t’i dëgjojnë. 20 Atëherë Fryma e Perëndisë
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erdhi mbi Zakarian, birin e priftit Jehojada, që u ngrit përpara popullit dhe
tha: “Kështu thotë Perëndia: Pse shkelni urdhërimet e Zotit dhe nuk keni
mbarësi? Mëqe e keni braktisur Zotin edhe ai do t’ju braktisë”. 21 Por ata
komplotuankundër tij dhemeurdhër tëmbretit, e vranëmegurënëoborrin
e shtëpisë të Zotit. 22Kështumbreti Joas nuk e kujtoimirësinë që Jehojada, ati
i Zakarias, kishte treguar ndaj tij dhe ia vrau të birin, i cili duke vdekur tha:
“Zoti e shikoftë dhe të kërkoftë llogari!. 23Kështundodhi që,nëfillim të vitit të
ri, ushtria e Sirëve doli kundër Joasit. Ata erdhën në Judë dhe në Jeruzalem
dhe shfarosën nga populli tërë krerët e tij, dhe tërë plaçkën ia çuan mbretit
të Damaskut. 24Megjithëse ushtria e Sirëve kishte ardhur me pak veta, Zoti
u dha në dorë një ushtri shumë të madhe, sepse kishin braktisur Zotin,
Perëndinë e etërve të tyre. Kështu ata e gjykuan Joasin. 25Kur Sirët u tërhoqën
nga ai (sepse e kishin lënë shumë të sëmurë), shërbëtorët e tij kurdisën një
komplot kundër tij, për shkak të vrasjes së bijve të priftit Jehojada, dhe e
vranë në shtratin e tij. Kështu ai vdiq dhe e varrosënnë qytetin eDavidit, por
jonëvarrezat embretërve. 26aaaaddKëta janëataqëkomplotuankundër tij:
Zabadi, bir i Shimeathit, Amonitja, dhe Jehozbadi, bir i Shimrithit, Moabitja.
27aaa addPërsaupërketbijve të tij, profecitë e shumta të thëna kundër tij dhe
meremetimi i shtëpisë së Perëndisë, ja, këto gjëra janë shkruar në historinë e
librit të mbretërve. Në vend të tij mbretëroi i biri, Amatsiahu.

25
1Amatsiahu ishte njëzet e pesë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi

njëzet e nëntë vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jehoadan dhe ishte nga
Jeruzalemi. 2 Ai bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit, por jo me gjithë
zemër. 3Mbasi përforcoi mbretërinë e tij, ai vrau shërbëtorët e tij që kishin
vrarë mbretin, atin e tij. 4Megjithatë ai nuk i vriste bijtë e tyre, por veproi
siç është shkuar në ligj në librin eMoisiut, të cilin Zoti e urdhëroi duke thënë:
“Etërit nuk do të vriten për fajin e bijve të tyre, dhe as bijtë e tyre nuk do
të vriten për fajin e etërve; por secili do të dënohet me vdekje për mëkatin
e vet”. 5 Përveç kësaj Amatsiahu mblodhi ata të Judës dhe caktoi mbi ta
komandantët emijëshëve dhe të qindëshëve sipas shtëpive të tyre atërore, për
tërë Judën dhe Beniaminin; pastaj bëri regjistrimin nga njëzet vjeç e lart dhe
doli që ishin treqind mijë burra të zgjedhur, të aftë për luftë dhe të zotë të
përdorin ushtën dhe mburojën. 6 Rekrutoi gjithashtu me para njëqind mijë
burra nga Izraeli, të fortë dhe trima, për njëqind talenta argjendi. 7 Por
një njeriu i Perëndisë erdhi tek ai dhe i tha: “O mbret, ushtria e Izraelit të
mos vijë me ty, sepse Zoti nuk është me Izraelin, as me ndonjë nga bijtë e
Efraimit! 8 Por në rast se dëshiron të shkosh, shko megjithatë; edhe po të
tregohesh trim në betejë, Perëndia do të të bëjë të biesh para armikut, sepse
Perëndia ka pushtet të ndihmojë dhe të të bëjë që të biesh”. 9 Amatsiahu i
tha atëherë njeriut të Perëndisë: “Por çdo t’i bëj njëqind talentat që ia dhashë
ushtrisë së Izraelit?”. Njeriu i Perëndisë u përgjigj: “Zoti mund të të japë më
tepër se aq”. 10 Atëherë Amatsiahu e shpërndau ushtrinë që kishte ardhur
tek ai nga Efraimi, me qëllim që të kthehej në shtëpi të saj; por zemërimi i
pjesëtarëve të saj u rrit shumë kundër Judës dhe ata u kthyen në shtëpi me
një zemërim të madh. 11 Pastaj Amatsiahu, mbasi mori zemër, u vu në krye
të popullit të tij, shkoi në luginën e Kripës dhe vrau dhjetë mijë njerëz të
Seirit. 12 Bijtë e Judës kapën gjallë dhjetë mijë të tjerë dhe i çuan në majë
të shkëmbit, prej ku i hodhën poshtë; dhe të tërë u bënë copë-copë. 13 Por
burrat eushtrisë,qëAmatsiahukishte shpërndarëqë tëmosvininme tëpër të
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luftuar, u vërsulënmbiqytetet e Judës,nga Samaria deri nëBeth-Horon, duke
vrarë tre mijë banorë dhe duke marrë një plaçkë të madhe. 14 Pas kthimit
të tij nga masakra e Edomitëve, Amatsiahu urdhëroi që t’i sillnin perënditë e
bijve të Seirit, i vendosi si perëndi të tij, ra përmbys përpara tyre dhe u ofroj
temjan. 15 Prandaj zemërimi i Zotit u ndez kundër Amatsiahut dhe i dërgoi
një profet për t’i thënë: “Pse kërkove perënditë e këtij populli, që nuk kanë
qenë të zotë të çlirojnë popullin e tyre nga dora jote?”. 16Ndërsa vazhdonte
të fliste akomame të,mbreti i tha: “A të kemi bërë vallë këshilltar të mbretit?
Pusho! Pse kërkon të vritesh?”. Atëherë profeti nuk foli më, por tha: “Unë
e di që Perëndia ka vendosur të të shkatërrojë, sepse ke bërë këtë dhe nuk
more parasysh këshillën time”. 17 Atëherë Amatsiahu, mbret i Judës, pasi
u këshillua, dërgoi t’i thotë Joasit, birit të Jehoahazit, birit të Jehut, mbret i
Izraelit: “Eja të ballafaqohemi njeri me tjetrin në betejë”. 18Por Joasi, mbret
i Izraelit, dërgoi t’i thotë Amatsiahut, mbretit të Judës: “Gjembi i Libanit i çoi
fjalë kedrit të Libanit: “Jepi vajzën tënde për grua birit tim”. Por një kafshë
e egër e Libanit kaloi andej dhe e shkeli gjembin. 19 Ti ke thënë: “Ja, unë
kammundur Edomin”, dhe zemra jote të ka bërë krenar aq sa të mburresh.
Rri në shtëpinë tënde. Pse kërkon të shkaktosh fatkeqësi, duke shkatërruar
veten tënde dhe Judën bashkëme ty?”. 20Por Amatsiahu nuk e dëgjoi; kjo gjë
vinte në të vërtetë nga Perëndia,me qëllim që të jepeshin në dorën e armikut,
sepse kishin kërkuar perënditë e Edomit. 21Kështu Joasi, mbret i Izraelit, doli
kundër Judës; dhe ai dhe Amatsiahu, mbret i Judës, u ndeshën me njeri-
tjetrin në Beth-Shemesh që i përkiste Judës. 22 Juda u mund nga Izraeli,
dhe secili ia mbathi në çadrën e vet. 23 Joasi, mbret i Izraelit, zuri në Beth-
ShemeshAmatsiahun,mbretine Judës,birine Joasit, bir i Jehoahazit; e çoinë
Jeruzalemdhe bëri një të çarë prej katërqind kubitësh nëmuret e Jeruzalemit
që nga porta Efraimit deri te porta e Qoshes. 24Mori tërë arin dhe argjendin
dhe të gjitha sendet që gjendeshin në shtëpinë e Perëndisë, që i ishin besuar
Obed-Edomit, thesaret e pallatit mbretëror dhe disa pengje, pastaj u kthye
përsëri në Samari. 25 Amatsiahu, bir i Joasit, mbretit të Judës, jetoi edhe
pesëmbëdhjetëvjetmbasvdekjes së Joasit, birit të Jehoahazit,mbret i Izraelit.
26 Pjesa tjetër e bëmave të Amatsiahut, nga të parat gjer në ato të fundit, a
nuk janë të shkruara vallë, në librin e mbretërve të Judës dhe të Izraelit?
27Mbas largimit të Amatsiahut nga Zoti, u kurdis kundër tij një komplot në
Jeruzalem; ai ikunëLakish, por e ndoqënderi në Lakish dhe aty e vranë. 28E
ngarkuan pastaj mbi kuaj dhe e varrosën bashkë me etërit e tij në qytetin e
Judës.

26
1Pastaj tërëpopulli i JudësmoriUziahun, që ishte atëherë gjashtëmbëdhjetë

vjeçdheebërimbretnëvend tëatit të tij, Amatsiahut. 2AindërtoiElathindhe
ia ripushtoi Judës, mbasi mbretin e pushoi bashkë me etërit e tij. 3 Uziahu
ishte gjashtëmbëdhjetë vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi pesëdhjetë
e dy vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jekoliah dhe ishte nga Jeruzalemi.
4 Ai bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte bërë
Amatsiahu, i ati. 5 Ai kërkoi Perëndinë gjatë jetës së Zakarias, që kuptonte
vizionet e Perëndisë; dhe për deri sa kërkoi Zotin, Perëndia e begatoi. 6 Ai
doli dhe luftoi kundër Filistejve, rrëzoi muret e Gathit, muret e Jabnehut
dhe muret e Ashdodit, dhe ndërtoi qytete në afërsi të Ashdotit dhe midis
Filistejve. 7PerëndiaendihmoikundërFilistejve, kundërArabëveqëbanonin
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nëGur-Baal dhekundërMeunitëve. 8Amonitët i paguaninUziahutnjëharaç;
fama e tij qe përhapur deri në kufijtë e Egjiptit; sepse ishte bërë shumë i
fuqishëm. 9Uziahundërtoi gjithashtu kulla në Jeruzalemnëportën eQoshes,
në portën e Luginës dhe mbi Qoshen e mureve dhe i fortifikoi këto. 10 Ai
ndërtoi kulla edhe në shkretëtirë dhe gërmoi shumë puse, sepse kishte një
numër tëmadhbagëtish, si në pjesën e poshtme të vendit ashtu dhe në fushë;
kishtegjithashtubujqërdhevreshtarënëmaletdhenëKarmel, sepseedonte
tokën. 11Uziahukishte gjithashtunjëushtri luftëtarëshqë shkontenë luftënë
formacion, sipas numrit të regjistruar nga sekretari Jeijel dhe nga komisari
Maasejah nën urdhërat e Hananiahut, një nga kapitenët e mbretit. 12Numri
i përgjithshëm i të parëve të shtëpive atërore, njerëzve të fortë dhe trima,
ishte dy mijë e gjashtëqind veta. 13Nën komandën e tyre ndodhej një ushtri
prej treqind e shtatë mijë e pesëqind njerëz të aftë të luftojnë me trimëri
të madhe, për të ndihmuar mbretin kundër armikut. 14 Uziahu i furnizoi
ata, domethënë tërë ushtrinë, me mburoja, ushta, përkrenare, parzmore,
harqe dhe hobe për të hedhur gurë. 15Në Jeruzalem specialistët i ndërtuan
gjithashtu disa makina të cilat ai i vendosi mbi kullat dhe në qoshet, për
të hedhur shigjeta dhe gurë të mëdhenj. Fama e tij u përhap larg, sepse u
ndihmua nëmënyrë të mrekullueshme deri sa u bë i fuqishëm. 16Por, mbasi
u bë i fuqishëm, zemra e tij u bë krenare aq sa u korruptua dhe ai mëkatoi
kundër Zotit, duke hyrë në tempullin e Zotit për të djegur temjan në altarin
e temjanit. 17Pas tij hyri prifti Azariahme tetëdhjetë priftërinj të Zotit, njerëz
trima. 18 Ata iu kundërvunë mbretit Uziah dhe i thanë: “Nuk të takon ty,
o Uziah, t’i ofrosh temjan Zotit, por priftërinjve, bijve të Aaronit, që janë
shenjtëruar për të ofruar temjan. Dil nga vendi i shenjtë, sepse ke kryer
mëkat! Kjo nuk do të sjellë asnjë nder nga ana e Zotit Perëndi”. 19 Atëherë
Uziahu, që kishte në dorë një temjanisë për të ofruar temjanin, u zemërua;
porndërsapouhakërrohejpriftërinjve,mbiballin e tij shpërtheu lebra, përpara
priftërinjve,në shtëpinë eZotit, pranëaltarit të temjanit. 20Kryeprifti Azariah
dhe tërë priftërinjtë e tjerë u kthyen ndaj tij, dhe ja, mbi ballin e tij dukeshin
shenjat e lebrës. Kështu enxorënme të shpejtë dhe ai vetënxitoi të dalë sepse
Zoti e kishte goditur. 21 Mbreti Uziah mbeti lebroz deri ditën e vdekjes së
tij dhe banoi në një shtëpi të izoluar, sepse ishte lebroz dhe ishte përjashtuar
nga shtëpia e Zotit; dhe i biri Jotham ishte kryeintendenti i pallatitmbretëror
dhe administronte drejtësinë e popullit të vendit. 22 Pjesa tjetër e bëmave të
Uziahut, nga të parat deri në të fundit, janë shkruar nga profeti Isaia, bir i
Amotsit. 23KështuUziahupushoi bashkëmeetërit e tij dhe e varrosënbashkë
me etërit e tij në fushën e varrimit që u takonte mbretërve, sepse thuhej: “E
ka zënë lebra”. Në vend të tij mbretëroi i biri, Jothami.

27
1 Jothami ishte njëzet e pesë vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi

gjashtëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jerushah; ishte bija e
Tsadokut. 2Ai bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte
vepruar i ati, Uziahu; (megjithësenukhyri në tempullin e Zotit), por populli i
tij vazhdonte të korruptohej. 3Ai ndërtoi portën e sipërme të shtëpisë të Zotit
dhe bëri shumë punime në muret e Ofelit. 4 Përveç kësaj ndërtoi qytete në
krahinënmalore të Judës dhe kala dhe kulla ndër pyje. 5 I shpalli gjithashtu
luftëmbretit të bijve tëAmonit dhe imundi ata. Bijtë eAmonit i dhanëatë vit
njëqind talenta argjendi, dhjetë mijë kore gruri dhe dhjetë mijë elbi. Po kjo
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sasi iu dorëzua nga bijtë e Amonit vitin e dytë dhe të tretë. 6Kështu Jothami u
bë i fuqishëm, sepse rregulloi ecjen e tij përpara Zotit, Perëndisë të tij. 7Pjesa
tjetër e bëmave të Jothamit, tërë luftërat dhe ndërmarrjet e tij janë shkruar në
librin embretërve të Izraelit dhe të Judës. 8Ai ishtenjëzet epesë vjeç kurfilloi
të mbretërojë, dhe mbretëroi gjashtëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem. 9 Pastaj
Jothamin pushoi bashkë me etërit e tij dhe e varrosën në qytetin e Davidit.
Në vend të tij mbretëroi i biri, Ashazi.

28
1 Ashazi ishte njëzet vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi

gjashtëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem. Ai nuk bëri atë që është e drejtë në
sytë e Zotit, siç kishte bërë Davidi, i ati; 2 por ndoqi rrugët e mbretërve të
Izraelit, madje bëri shëmbëlltyra prej metali të shkrirë për Baalët. 3Ai dogji
temjan në luginën e Birit të Hinomit dhe dogji në zjarr bijtë e tij, duke
ndjekur veprimet e neveritshme të kombeve që Zoti kishte dëbuar përpara
bijve të Izraelit; 4 përveç kësaj bënte flijime dhe dogji temjan mbi vendet e
larta, mbi kodrat dhe nën çdo pemë të gjelbëruar. 5 Prandaj Zoti, Perëndia
i tij, ia dha në dorë mbretit të Sirisë; ky i mundi dhe zuri një numër të
madh robërish që i çuan në Damask. U dha gjithashtu në dorë të mbretit
të Izraelit, që i shkaktoi një humbje të madhe. 6Në të vërtetë Pekahu, bir i
Remaliahut, brenda një dite vrau njëqind e njëzet mijë burra në Judë, tërë
trima, sepse kishin braktisur Zotin, Perëndinë e etërve të tyre. 7 Zikri, një
trim nga Efraimi, vrau Maasejahun, birin e mbretit, Azrikam, prefektin e
pallatit, dhe Elkanahun, që zinte vendin e dytë pas mbretit. 8Bijtë e Izraelit
çuan robër, midis vëllezërve të tyre, dyqind mijë gra, bij dhe bija; u morën
atyre edhe një plaçkë të madhe, që e çuan në Samari. 9 Por aty ishte një
profet i Zotit, që quhej Obed. Ai doli para ushtrisë që po kthehej në Samari
dhe tha: “Ja, me qenë se Zoti, Perëndia i etërve tuaj, ishte i zemëruar me
Judën, ju dha ata në duart tuaja, por ju i vratë me tërbim, që arriti deri në
qiell. 10Dhe tani doni t’i nënshtroni, si skllevërit tuaj dhe skllavet tuaja, bijtë
dhe bijat e Judës dhe të Jeruzalemit. Por në realitet a nuk jeni fajtorë ju
vetë përpara Zotit, Perëndisë tuaj? 11 Dëgjomëni, pra, dhe kthejini robërit që
keni zënë midis vëllezërve tuaj, sepse përndryshe zemërimi i zjarrtë i Zotit
do të bjerë mbi ju”. 12Atëherë disa nga krerët e bijve të Efraimit, Azariahu,
bir i Johananit, Berekiahu, bir i Meshilemothit, Ezekia, bir i Shalumit, dhe
Amasa, bir i Hadlait, u ngritën kundër atyre që ktheheshin nga lufta, 13 dhe
u thanë: “Ju nuk do t’i sillni këtu robërit, sepse mbi ne rëndon tanimë një
faj kundër Zotit; ajo që keni ndër mend të bëni do t’i shtojë edhe më tepër
mëkatet dhe fajin tonë, sepse faji ynë është mjaft i madh dhe një zemërim i
zjarrtë i kërcënohet Izraelit”. 14 Atëherë ushtarët i lanë robërit dhe plaçkën
përpara komandantëvedhe tërë asamblesë. 15Pastaj disa njerëz të thirrurme
emër u ngritën dhemorën robërit dheme rrobat e plaçkës veshën tërë ata që
ishin lakuriq; u dhanë rroba dhe sandale, për të ngrënë dhe për të pirë dhe
i vajosën; pastaj i mbartën tërë të dobëtit mbi gomarë dhe i çuan në Jeriko,
qyteti i palmave, pranë vëllezërve të tyre, pastaj u kthyennë Samari. 16Nëatë
kohë mbreti Ashaz shkoi t’i kërkojë ndihmë mbretit të Asirisë. 17 Edomitët
kishin ardhur përsëri, kishin mundur Judën dhe kishin marrë me vete
robërit. 18 Filistejtë kishin pushtuar edhe qytetet e fushës dhe të Negevit të
Judës dhe kishin marrë Beth-Shemeshin, Ajalonin, Gederothin, Sokon me
fshatrat e tij, Timnahunme fshatrat e tij, Gimzonme fshatrat e tij, dhe ishin
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vendosur aty. 19 Zoti në fakt kishte poshtëruar Judën për shkak të Ashazit,
mbretit të Izraelit, që kishte nxitur rënien morale në Judë dhe kishte kryer
mëkate të rënda kundër Zotit. 20Kështu Tilgath-Pilneseri, mbret i Asirisë, doli
kundër tij dhe e shtypi në vend që ta ndihmonte, 21megjithatë Ashazi kishte
marrë një pjesë të thesareve të shtëpisë të Zotit, të pallatit të mbretit dhe të
krerëve, dhe ia kishte dhënë të gjitha mbretit të Asirisë;megjithatë kjo nuk i
vlejti fare. 22Edhe kur ishte i shtypur, mbreti Ashazmëkatoi edhemë shumë
kundër Zotit. 23 U ofroi flijime perëndive të Damaskut që e kishin mundur,
duke thënë: “Me qenë se perënditë e mbretit të Sirisë i ndihmojnë ata, unë
do t’i ofroj atyre flijime që tëmë ndimojnë edhemua”. Por qenë pikërisht ata
që shkaktuan shkatërrimin e tij dhe atë të të gjithë Izraelit. 24Ashazimblodhi
gjithë veglat e shtëpisë së Perëndisë, i bëri ato copë-copë, mbylli portat e
shtëpisë të Zotit, ndërtoi altare në çdo kënd të Jeruzalemit, 25dhe në çdo qytet
të Judës vendosi vende të larta për t’u djegur temjan perëndive të tjera, duke
shkaktuar kështu zemërimin e Zotit, Perëndisë të etërve të tij. 26 Pjesa tjetër
e bëmave të tij dhe tërë sjelljet e tij, nga e para në të fundit, janë shkruar në
librin e mbretërve të Judës dhe të Izraelit. 27 Pastaj Ashazin pushoi bashkë
me etërit e tij dhe e varrosën në qytet, në Jeruzalem, por nuk deshën ta vënë
në varrezat e mbretërve të Izraelit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Ezekia.

29
1Ezekia ishte njëzet e pesë vjeç kurfilloi tëmbretërojë dhembretëroinjëzet

e nëntë vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Abijah; ishte bija e Zakarias. 2 Ai
bëri atë që ishte e drejtë në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte vepruar
Davidi, i ati. 3Në vitin e parë të mbretërimit të tij, në muajin e parë, ai hapi
portat e shtëpisë të Zotit dhe i restauroi. 4Pastaj solli priftërinjtë dhe Levitët,
dhe i mblodhi në sheshin lindor, 5 dhe u tha: “Më dëgjoni, o Levitë! Tani
shenjtërohuni dhe shenjtëroni shtëpinë e Zotit, Perëndisë të etërve tuaj, dhe
nxirrni nga vendi i shenjtë çdo gjë të papastër. 6 Sepse etërit tanë kanë kryer
mëkate dhe kanë bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit, Perëndisë tonë dhe
e kanë braktisur, duke i hequr fytyrat e tyre nga banesa e Zotit dhe duke
i kthyer krahët. 7 Ata madje kanë mbyllur portat e portikut, kanë shuar
llambat dhe nuk kanë djegur më temjan as nuk kanë ofruar olokauste në
vendin e shenjtë të Perëndisë të Izraelit. 8 Prandaj zemërimi i Zotit ra mbi
Judën dhe Jeruzalemin, dhe ai i ka braktisur në telashe, në shkretim dhe
në përbuzje, siç mund ta shihni me sytë tuaj. 9 Dhe ja, për shkak të kësaj,
etërit tanë ranë nga goditjet e shpatës, dhe bijtë tanë, bijat tona dhe gratë
tona janë në robëri. 10 Tani kam në zemër të bëj një besëlidhje me Zotin,
Perëndinë e Izraelit,meqëllimqë zjarri i zemërimit të tij të largohet prej nesh.
11Bij të mij, mos u tregoni të shkujdesur tani, sepse Zoti ju ka zgjedhur që t’i
shërbeni atij, që të jemi shërbëtorët e tij dhe që t’i ofroni temjan”. 12Atëherë
Levitët u ngritën: Mahathi, bir i Amasait, Joeli, bir i Azariahut, nga bijtë
e Kehathit. Nga bijtë e Merarit, Kishi, bir i Abdiut dhe Azariahut, bir i
Jehalelelit. Nga Ghershonitët, Joahu, bir i Zimahut dhe Edeni, bir i Joahut.
13 Nga bijtë e Elitsafanit, Shimri dhe Jeieli. Nga bijtë e Asafit, Zakaria dhe
Mataniahu. 14NgabijtëeHemanit, Jehieli dheShimei. Ngabijtëe Jeduthunit,
Shemajahu dhe Uzieli. 15 Ata mblodhën vëllezërit e tyre dhe u shenjtëruan;
pastaj hynë në shtëpinë e Zotit për ta pastruar, sipas urdhrit të mbretit, në
përputhjeme fjalët e Zotit. 16Kështu priftërinjtë hynë brënda shtëpisë të Zotit
për ta pastruar dhe nxorën jashtë, në oborrin e shtëpisë të Zotit, të gjitha
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sendet e papastra që gjetën në tempullin e Zotit; Levitët i morën për t’i çuar
jashtë në përroin e Kidronit. 17Filluan të shenjtërohen ditën e parë të muajit;
ditën e tetë të muajit hynë në portikun e Zotit; brenda tetë ditëve pastruan
shtëpinë e Zotit dhe e përfunduan ditën e gjashtëmbëdhjetë të muajit të parë.
18 Pastaj hynë në pallatin e mbretit Ezekia dhe i thanë: “Kemi pastruar tërë
shtëpinë e Zotit, altarin e olokausteve me të gjitha veglat e tij dhe tryezën e
bukëve të paraqitjes me gjithë veglat e saj. 19 Përveç kësaj kemi vënë përsëri
në vend dhe kemi pastruar të gjitha përdorëset që mbreti Ashaz në mëkatin
e tij kishte flakur tej gjatë mbretërimit të tij; dhe ja, tani janë përpara altarit
të Zotit”. 20 Atëherë mbreti Ezekia u ngrit shpejt, mblodhi parinë e qytetit
dhe u ngjit në shtëpinë e Zotit. 21Ata sollën shtatë dema, shtatë desh, shtatë
qengja dhe shtatë cjep, si flijim përmëkatin përmbretërinë, për shenjtëroren
dhe për Judën. Pastaj mbreti urdhëroi priftërinjtë, bijtë e Aaronit, t’i ofronin
në altarin e Zotit. 22Kështu therën demat, dhe priftërinjtë mblodhën gjakun
e tyre dhe spërkatën altarin me të; në të njëjtën mënyrë therën deshtë dhe
spërkatën gjakun e tyre mbi altar; pastaj therën qengjat dhe spërkatën me
gjakun e tyre altarin. 23 Pastaj i paraqitën mbretit dhe asamblesë cjeptë e
flijimit për mëkatin, dhe ata vunë mbi to duart e tyre. 24 Priftërinjtë i therën
dhe ofruan gjakun e tyre mbi altar si flijim për mëkatin, si shlyerje e fajit
për tërë Izraelin, sepse mbreti kishte urdhëruar të ofronin olokaustin dhe
flijimin për mëkatin, për tërë Izraelin. 25Mbreti vendosi gjithashtu Levitët
në shtëpinë e Zotit me cembale, me harpa dhe me qeste, sipas urdhrit të
Davidit, të Gadit, shikuesi i mbretit, dhe të profetit Nathan, sepse urdhri
ishte dhënë nga Zoti me anë të profetëve të tij. 26 Kështu Levitët zunë vend
me veglat e Davidit, dhe priftërinjtë me boritë. 27Atëherë Ezekia urdhëroi që
olokausti të ofrohejmbialtar; dhenëçastinqëfilloi olokausti, filloi gjithashtu
kënga e Zotit me boritë dhe me shoqërimin e veglave të Davidit, mbretit të
Izraelit. 28 Atëherë tërë asambleja u përul, ndërsa këngëtarët këndonin dhe
trumbetierët u binin veglave të tyre; e tërë kjo vazhdoi deri në fund të
olokaustit. 29Me të mbaruar olokausti, mbreti dhe tërë ata që ishin me të u
përkulën dhe adhuruan. 30Pastaj mbreti Ezekia dhe paria urdhëruan Levitët
të lëvdonin Zotin me fjalët e Davidit dhe të shikuesit Asaf; ata e lëvduan me
gëzim, pastaj u përkulën dhe e adhuruan. 31 Atëherë Ezekia mori fjalën dhe
tha: “Tani që i jeni shenjtëruar Zotit, afrohuni dhe sillni flijime dhe oferta
falënderimi në shtëpinë e Zotit”. Kështu asambleja solli flijime dhe oferta
falenderimi; dhe të gjithë ata që ua donte zemra sollën olokauste. 32Numri
i olokausteve që solli asambleja ishte shtatëdhjetë dema, njëqind desh dhe
dyqindqengja; të tërakëto ishin olokauste përZotin. 33Kafshët e shenjtëruara
ishin gjashtëqind lopë dhe tre mijë dele. 34 Por priftërinjtë ishin shumë të
pakët dhe nuk mund të rripnin tërë olokaustet; prandaj vëllezërit e tyre,
Levitët, i ndihmuan deri sa mbaroi tërë puna dhe deri sa të shenjtëroheshin
priftërinjtë e tjerë, sepse Levitët e kishin zemrënmë të pastërnë shenjtërimin
e priftërinjve. 35 Pati një numër të madh olokaustesh së bashku me dhjamin
e fljimeve të falënderimit dhe me blatimet e olokausteve. Kështu u rivendos
shërbimi i shtëpisë të Zotit. 36 Ezekia dhe tërë populli u gëzua që Perëndia e
kishte përgatitur popullin; në të vërtetë kjo gjë u bë shpejt.

30
1 Pastaj Ezekia i dërgoi lajmëtarë tërë Izraelit dhe Judës dhe i shkroi

gjithashtu letra Efraimit dhe Manasit që të vinin në shtëpinë e Zotit në
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Jeruzalem për të festuar Pashkën për nder të Zotit, Perëndisë të Izraelit.
2 Mbreti, paria dhe tërë asambleja në Jeruzalem vendosën ta kremtojnë
Pashkën në muajin e dytë; 3 në të vërtetë nuk kishin mundur ta kremtonin
në kohën e caktuar, sepse priftërinjtë nuk ishin shenjtëruar në numër të
mjaftueshëm dhe populli nuk ishtembledhur në Jeruzalem. 4Kjo gjë i pëlqeu
mbretit dhe tërëasamblesë. 5Vendosënkështu të shpallinnë tërë Izraelin, një
njoftimngaBeer-ShebaderinëDan, që tëvijnënë Jeruzalempër tëkremtuar
Pashkën për nder të Zotit, Perëndisë të Izraelit, sepse prej shumë vitesh nuk
e kishin kremtuar në mënyrën e paracaktuar. 6 Korrierët, pra, shkuan në
gjithë Izraelin dhe në Judën me letrat e mbretit dhe të parisë së tij, duke
shpallur sipas urdhrit të mbretit: “Bij të Izraelit, kthehuni tek Zoti, Perëndia
i Abrahamit, i Isakut dhe i Izraelit, me qëllim që ai të rikthehet pranë asaj
që iu ka mbetur dhe që ka shpëtuar nga duart e mbretërve të Asirisë. 7Mos
jini si etërit tuaj dhe vëllezërit tuaj, që kanë mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë
të etërve të tyre, i cili për këtë shkak i ka braktisur dhe i ka lënë në pikëllim,
siç e shihni. 8 Tani mos e fortësoni zverkun si etërit tuaj, por jepini dorën
Zotit, ejani në shenjtëroren e tij që ai ka shenjtëruar përjetë dhe i shërbeni
Zotit, Perëndisë tuaj, me qëllim që zjarri i zemërimit të tij të largohet nga
ju. 9 Sepse, në rast se ktheheni tek Zoti, vëllezërit tuaj dhe bijtë tuaj do të
trajtohen me dhembshuri nga ata që i kanë internuar dhe do të kthehen
në këtë vend, sepse Zoti, Perëndia juaj, është i mëshirshëm dhe zemërmadh
dhe nuk do ta heqë fytyrën prej jush, në rast se ktheheni tek ai”. 10 Dhe
korrierët kaluan nga një qytet në tjetrin në vendin e Efraimit dhe tëManasit
deri në Zabulon; por njerëzit i përqeshnin dhe talleshin me ta. 11Megjithatë
disa burra nga Asheri, nga Zabuloni dhe nga Manasi u përulën dhe erdhën
në Jeruzalem. 12 Por në Judë dora e Perëndisë veproi duke u dhënë atyre
një zemër të njëllojtë për të kryer urdhrin e mbretit dhe të parisë, sipas
fjalës të Zotit. 13Një turmë e madhe u mblodh në Jeuzalem për të kremtuar
festën e të Ndormëve gjatë muajit të dytë; ishte një kuvend shumë i madh.
14U ngritën dhe zhdukën altarët që ishin në Jeruzalem; zhdukën gjithashtu
tërë altarët e temjanit dhe i hodhën në përroin e Kidronit. 15 Pastaj flijuan
Pashkën, ditën e katërmbëdhjetë të muajit të dytë. Priftërinjtë dhe Levitët,
plot turp, u shenjtëruan dhe ofruan olokauste në shtëpinë e Zotit. 16Ata zunë
vendet që u përkisnin sipas normave të përshkruara nga ligji i Moisiut, njeriut
të Perëndisë. Priftërinjtë spërkatnin gjakun, që merrnin nga duart e Levitëve.
17 Duke qenë se shumë njerëz të asamblesë nuk ishin shenjtëruar, Levitët
kishin për detyrë t’i flijonin qengjat e Pashkës për tërë ata që nuk ishin të
pastër, për t’ia shenjtëruar Zotit. 18Në të vërtetë një pjesë e madhe e popullit,
shumë nga Efraimi, nga Manasi, nga Isakari dhe nga Zabuloni nuk ishin
pastruar, dhe e hëngrën njëlloj Pashkën, duke vepruar ndryshe nga sa ishte
shkruar. Por Ezekia u lut për ata, duke thënë: “Zoti, që është i mirë, të falë
cilindo 19që ia ka kushtuar zemrën e tij të kërkojë Perëndinë, Zotin, Perëndinë
e etërve të tij, edhe pa pastrimin që kërkon shenjtërorja”. 20 Dhe Zoti dëgjoi
Ezekian dhe shëroi popullin. 21Kështu bijtë e Izraelit, që ishin në Jeruzalem,
kremtuan festën e të Ndormëve shtatë ditëme radhë në një atmosferë gëzimi
të madh, kurse Levitët dhe priftërinjtë lëvdonin çdo ditë Zotin, duke i kënduar
me vegla tingëllonjëse Zotit. 22 Ezekia i foli zemrës të të gjithë Levitëve që
tregonin njohje të mirë të gjërave të Zotit. Kështu ata hëngrën për shtatë
ditët e caktuara të festës, duke ofruar flijime falenderimi dhe duke lëvduar
Zotin, Perëndinë e etërve të tyre. 23 Pastaj tërë kuvendi vendosi ta kremtojë
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festën shtatë ditë të tjera; kështu e kremtuan shtatë ditë të tjera me gëzim.
24 Në fakt Ezekia, mbret i Judës, i kishte falur kuvendit një mijë dema të
vegjël dhe shtatë mijë dele; edhe paria i kishte dhuruar kuvendit një mijë
dema të vegjël dhe dhjetë mijë dele; dhe një numër i madh priftërinjsh ishte
shenjtëruar. 25 Tërë asambleja e Judës kremtoi festën bashkë me priftërinjtë,
me Levitët,me tërë asamblenë e atyre që erdhën nga Izraeli dheme të huajt
që kishin mbërritur nga vendin e Izraelit ose që banonin në Judë. 26Kështu
pati një gëzim të madh në Jeruzalem. Nga koha e Salomonit, birit të Davidit,
mbret i Izraelit, nuk kishte ndodhur asgjë e tillë në Jeruzalem. 27 Pastaj
priftërinjtë Levitë ungritëndhebekuanpopullin; zëri i tyre udëgjuadhe lutja
e tyre arriti deri në banesën e shenjtë të Zotit në qiell.

31
1 Mbasi mbaruan tërë këtë punë, Izraelitët e pranishëm u nisën për në

qytetet e Judës, për të thyer kollonat e shenjta, për të shembur Asherimët
dhe për të shkatërruar vendet e larta dhe altarët në 2 Ezekia rindërtoi klasat
e priftërinjve dhe të Levitëve në bazë të klasave të tyre, secila sipas shërbimit
të tij, priftërinjtë dhe Levitët për olokaustet dhe flijimet e falenderimit për
të shërbyer, për të falenderuar dhe për të lëvduar në portat e kampeve të
Zotit. 3Mbreti caktoi edhe pjesën e pasurive të tij, që do t’i caktoheshin për
olokauste; olokaustet e mëngjesit dhe të mbrëmjes, olokaustet e të shtunave,
të ditëve të hënës së re dhe të festave solemne, ashtu siç është shkruar në
ligjin e Zotit. 4 Gjithashtu urdhëroi popullin, ata që banonin në Jeruzalem,
t’u jepnin priftërinjve dhe Levitëve pjesën që u takonte, me qëllim që të
tregoheshin të vendosur në ligjin e Zotit. 5 Sa u përhap ky urdhër, bijtë e
Izraelit dhanë me shumicë prodhimet e para të grurit, të verës, të vajit,
të mjaltit dhe të të gjitha prodhimeve të arave; dhe çuan një të dhjetë të
bollshme nga çdo gjë. 6 Bijtë e Izraelit dhe të Judës që banonin në qytetet
e Judës çuan edhe ata të dhjetën e lopëve dhe të deleve, po kështu edhe të
dhjetën e gjërave të shenjta të shenjtëruaraZotit, Perëndisë të tyre, dhekrijuan
me to shumë grumbuj. 7 Filluan t’i bëjnë grumbujt në muajin e tretë dhe
e përfunduan këtë punë në muajin e shtatë. 8 Kur Ezekia dhe krerët erdhën
për të parë grumbujt, bekuan Zotin dhe popullin e tij të Izraelit. 9 Pastaj
Ezekia pyeti priftërinjtë dhe Levitët për grumbujt; 10kryeprifti Azariah, nga
shtëpia e Tsadokut, iu përgjigj: “Që kur filloi prurja e ofertave në shtëpinë e
Zotit, kemi ngrënë sa jemi ngopur dhe kanëmbetur gjërame shumicë, sepse
Zoti ka bekuar popullin e tij; dhe kjo është sasia e madhe që ka tepruar”.
11Atëherë Ezekia i urdhëroi ata të përgatisnin disa dhoma në shtëpinë e Zotit.
Ata i përgatitën, 12dhe sollën aty me besnikëri ofertat, të dhjetën dhe gjërat e
shenjtëruara. Levitit Konaniahu iu besua kryeintendenca dhe mbas tij vinte
i vëllai, Shimei. 13 Jehieli, Ahaziahu, Nahathi, Asahelli, Jerimothi, Jozabadi,
Elieli, Ismakiahu, Mahathi dhe Benajahu ishinmbikqyrës nën urdhrat e Ko-
naniahut dhe të vëllait të tij Shimei,me porosi tëmbretit Ezekia dhe të Azari-
ahut, kreu i shtëpisë së Perëndisë. 14Leviti Kore, bir i Imnahut, rojë e portës
lindore, ishte caktuar për ofertat vullnetare që i bëheshin Perëndisë për të
shpërndarë ofertat e larta të Zotit dhe gjërat shumë të shenjta. 15Nën urdhrat
e tij ishin Edeni, Miniamini, Jeshua, Shemajahu, Amariahu, Shekaniahu në
qytetet e priftërinjve, që duhet t’u bëninmepërpikmëri shpërndarjen vëllezërve
të tyre, të mëdhenj apo të vegjël, sipas klasave të tyre; 16 me përjashtim të
meshkujve që ishin regjistruar në gjeneologjitë e tyre nga mosha tre vjeç e
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lart, ata u shpërndanin të gjithë atyre që hynin në shtëpinë e Zotit racionin e
tyre të përditshëm për shërbimin e tyre, sipas funksioneve të tyre dhe në bazë
të klasës së cilës i përkisnin, 17priftërinjve të regjistruar në gjenealogjitë sipas
shtëpive atërore dhe Levitëve me moshë njëzet vjeç e lart, sipas detyrave të
tyre dhe klasave të cilave u përkisnin, 18dhe gjithë atyre që ishin regjistruar
në gjenealogjinë, domethënë fëmijët e tyre të vegjël, bashkëshortet e tyre bijtë
e tyre dhe bijat e tyre si anëtarë të të gjithë asamblesë; sepse në funksionin
që u ishte caktuar ata u shenjtëruan në shenjtëri. 19 Edhe për priftërinjtë,
bijtë e Aaronit, që banonin në fshat, në zonat rreth qyteteve, kishte në çdo
qytet njerëz të caktuar me emër për të ndarë racionet çdo mashkulli midis
priftërinjve dhe tërë Levitëve të regjistruar në gjenealogjitë. 20Ezekia veproi
kështunë të gjithë Judën; bëri atë që është emirë, e drejtë dhe e vërtetë përpara
Zotit, Perëndisë të tij. 21 Çdo punë që ndërmori për shërbimin e shtëpisë të
Perëndisë, për ligjin dhe për urdhërimet, për të kërkuar Perëndinë e tij, ai e bëri
me gjithë zemër; prandaj ai pati mbarësi.

32
1Mbas këtyre gjërave dhe këtyre veprimeve besnikërie të Ezekias, Senash-

eribi, mbret i Asirisë, erdhi, hyri në Judë dhe rrethoi qytetet e fortifikuara,
me qëllim që t’i pushtonte. 2 Kur Ezekia pa që Senasheribi kishte ardhur
me qëllim që të sulmonte Jeruzalemin, 3 vendosi me komandantët e tij dhe
me trimat e tij të mbyllnin ujërat e burimeve që ndodheshin jashtë qytetit;
dhe ata e ndihmuan në këtë punë. 4 Kështu u mblodh një numër i madh
njerëzish, të cilët i zunë të gjitha burimet dhe përroin që rridhte nëpër vend,
duke thënë: “Psembreti i Asirisë duhet të vijë dhe të gjejë ujëme shumicë?”.
5Atëherë Ezekiamori guxim, rindërtoi të gjithamuret e rrëzuara, ngriti kulla
dhe përjashta ndërtoi një mur të jashtëm; gjithashtu ai fortifikoi Milon në
qytetin eDavidit dheurdhëroi tëbëheshin shumëushtadhemburoja. 6Caktoi
komandantë ushtarakë mbi popullin, i mblodhi rreth vetes në sheshin e
qytetit dhe i foli zemrës së tyre, duke thënë: 7 “Tregohuni të fortë dhe trima!
Mos kini frikë dhe mos u tronditni para mbretit të Asirisë dhe para morisë
që është me të, sepse me ne është një më i madh nga ai që ndodhet me të.
8Me të është një krah prej mishi, por me ne është Zoti, Perëndia ynë, për të
na ndihmuar dhe për të luftuar nël betejat tona”. Populli u qetësua nga fjalët
e Ezekias, mbretit të Judës. 9Mbas kësaj Senasheribi, mbret i Asirisë, ndërsa
ndodhej me të gjitha forcat e tij përballë Lakishit, dërgoi shërbëtorët e tij në
Jeruzalem për t’i thënë Ezekias, mbretit të Judës, dhe të gjithë atyre të Judës
që ndodheshin në Jeruzalem: 10 “Kështu flet Senasheribi, mbret i Asirëve: Ku
e mbështetni besimin që qëndroni të rrethuar në Jeruzalem? 11 A nuk po ju
gënjen Ezekia me qëllim që të vdisni nga uria dhe nga etja, duke thënë: “Zoti,
Perëndia ynë, do të na çlirojë nga duart e mbretit të Asirisë”? 12 A nuk i ka
hequrvallë vetë Ezekia vendet e tij të larta dhealtarët e tij, duke i thënë Judës
dhe Jeruzalemit: “Ju do të adhuroni përpara një altari të vetëm dhembi të do
të ofroni temjan”? 13 A nuk e dini ju çfarë u kemi bërë unë dhe etërit e mi
gjithë popujve të vendeve të tjera? A kanë qenë të aftë perënditë e kombeve
të këtyre vendeve të çlirojnë në një farë mënyre vendet e tyre nga duart e
mia? 14Midis tërëperëndive të këtyrekombeveqë etërit emi kanë caktuar për
shfarosje, kush, pra, kamundur të çlirojë popullin e tij nga dora ime? Si do të
mund t’ju çlirojë Perëndia juaj, pra, nga dora ime? 15 Prandaj tani mos e lini
Ezekian t’ju gënjejë dhe t’ju mashtrojë në këtë mënyrë;mos i zini besë! Duke
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qenë se asnjë perëndi e ndonjë kombi o mbretërie, nuk ka mundur të çlirojë
popullin e tij nga dora ime apo nga dora e etërve të mi, aq më pak Perëndia
juaj do të mund t’ju çlirojë nga dora ime!”. 16 Shërbëtorët e tij flissnin akoma
kundër Zotit Perëndi dhe kundër shërbëtorit të tij Ezekia. 17 Senasheribi
shkroi gjithashtu letrapër të sharë Zotin, Perëndinë e Izraelit, dhepër të folur
kundër tij, duke thënë: “Ashtu si perënditë e kombeve të vendeve të tjera nuk
i kanë çliruar popujt e tyre nga dora ime, kështu as Perëndia i Ezekias nuk do
ta çlirojë popullin e tij nga dora ime”. 18Ata bërtitënme zë të lartë në gjuhën
judaike duke iu drejtuar popullit të Jeruzalemit që rrinte mbi muret, për ta
trembur dhe për ta tmerruar, dhe kështu të shtinin në dorë qytetin. 19 Ata
folën kundërPerëndisë të Jeruzalemit ashtu si kundërperëndive të popujve të
tokës, që janë vepër e dorës së njeriut. 20Pormbreti Ezekia dhe profeti Isaia,
bir i Amotsit, u lutënme këtë rast dhe klithën në drejtim të qiellit. 21Atëherë
Zoti dërgoi një engjëll që shfarosi gjithë burrat e fortë dhe trima, princat dhe
komandantët në kampin e mbretit të Asirisë. Ky u kthye në vendin e tij i
mbuluarme turp; pastaj hyri në tempullin e perëndisë së tij, ku vetë bijtë e tij
e vranë me shpatë. 22Kështu Zoti shpëtoi Ezekian dhe banorët e Jeruzalemit
nga dora e Senasheribit, mbretit të Asirisë, dhe nga dora e gjithë të tjerëve
dhe imbrojti rreth e qark. 23Njënumër imadhnjerëzish i çuan oferta Zotit në
Jeruzalem dhe sende të çmuara Ezekias, mbretit të Judës, i cili qysh atëherë u
madhëruanë sytë e tërë kombeve. 24Nëato ditë Ezekia u sëmurpër vdekje. Ai
iu lut Zotit, që i foli dhe i dha një shenjë. 25Por Ezekia nuk iu përgjigjmirësisë
që iu bë atij, sepse zemra e tij ishte bërë krenare; prandaj mbi të,mbi Judën
dhembi Jeruzalemin ra zemërimi i Zotit. 26Pastaj Ezekia e përunji krenarinë
e zemrës së tij, ai dhe banorët e Jeruzalemit; prandaj zemërimi i Zotit nuk
erdhi mbi ta gjatë jetës së Ezekias. 27Ezekia pati pasuri shumë tëmëdha dhe
nder. Ai bëri depozita për argjendin, arin, gurët e çmuar, aromat, mburojat,
dhe për çdo lloj objektesh të çmuara, 28magazina për drithërat, verën e vajin,
stalla për çdo lloj gjedhi dhe vathë për delet. 29Vec këtyre ndërtoi qytete dhe
pati një numër tëmadhkopeshdhebagetish të trasha, sepse Perëndia i kishte
dhënëpasuri shumë tëmëdha. 30 IshteEzekiavetëqëmbylli buriminesipërm
të ujrave të Gihonit dhe i kanalizoi poshtë në anën perëndimore të qytetit të
Davidit. Ezekia ia doli mbanë në të gjitha veprat e tij. 31 Por kur krerët e
Babilonisë i dërguan lajmëtarë për t’u informuar për mrekullinë që kishte
ndodhur në vend, Perëndia e braktisi për ta vënë në provë e për të njohur
gjithçka që ishte në zemrën e tij. 32Pjesa tjetër e bëmave të Ezekias dhe veprat
e tij të mira janë shkruar në vizionin e profetit Isaia, bir i Amotsit, dhe në
librin e mbretërve të Judës e të Izraelit. 33 Pastaj Ezekia pushoi bashkë me
etërit e tij dhe u varros në shpalin e varreve të bijve të Davidit; në vdekjen
e tij gjithë Juda dhe banorët e Jeruzalemit i bënë nderime. Në vend të tij
mbretëroi biri i tij Manasi.

33
1 Manasi ishte dymbëdhjetë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi

pesëdhjet e pesë vjet në Jeruzalem. 2 Ai bëri atë që është e keqe në sytë e
Zotit, duke ndjekur gjërat e neveritshme të kombeve që Zoti kishte dëbuar
përpara bijve të Izraelit. 3 Ai rindërtoi vendet e larta që Ezekia, i ati, kishte
shkatërruar, ngriti altarë për Baalët, bëri Asherimët dhe ra përmbys përpara
tërë ushtrisë së qiellit dhe u vu në shërbim të saj. 4Ngriti gjithashtu altarë në
shtëpinë e Zotit, për të cilën Zoti kishte thënë: “Emri im do të mbetet përjetë
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në Jeruzalem”. 5Ndërtoi altarë për gjithë ushtrinë e qiellit në të dy oborret e
shtëpisë të Zotit. 6 I kaloi bijtë e tij nëpër zjarr në luginën e birit të Hinomit;
përdori magjinë, shortarinë, dhe shtrigërinë, dhe konsultoi mediumet dhe
magjistarët. Bëriplotësisht atë që është e keqenë sytë e Zotit, duke provokuar
zemërimin e tij. 7Vuri madje një shëmbëlltyrë të gdhendur, idhullin që kishte
bërë, në shtëpinë e Perëndisë dhe për të cilën Perëndia i kishte thënë Davidit
dhe Salomonit, birit të tij: “Nëkëtë shtëpidhenë Jeruzalem, qëkamzgjedhur
midis tërëfiseve të Izraelit, do të vë emrin timpërjetë; 8dhenukdo tëbëjqë të
endetmë këmba e Izraelit larg vendit që u kamdhënë etërve të tyre,me kusht
që të kujdesen të zbatojnë në praktikë gjithçka që kam urdhëruar, sipas tërë
ligjit, statuteve dhe dekreteve të dhëna me anë të Moisiut”. 9 Por Manasi iu
shmang Judësdhe banorët e Jeruzalemit duke i shtyrë të veproninmëkeq se
kombet që Zoti kishte shkatërruar para bijve të Izraelit. 10 Zoti i foli Manasit
dhe popullit të tij, por ata nuk ia vurën veshin. 11 Atëherë Zoti solli kundër
tyre komandantët e ushtrisë së mbretit të Asirisë, që e zunë Manasin me
çengela në hundë, e lidhën me zinxhira prej bronzi dhe e çuan në Babiloni.
12Kur u gjend në hall, iu lut shumë Zotit, Perëndisë të tij, dhe u përul thellë
përpara Perëndisë të etërve të tij. 13Pastaj iu fal dhe iu lut shumë dhe Perëndia
e dëgjoi lutjen e tij dhe e çoi përsëri në Jeruzalem, nëmbretërinë e tij. Atëherë
Manasi njohu që Zoti është Perëndia. 14 Pas kësaj, Manasi ndërtoi një mur
jashtë qytetit të Davidit, në perëndim të Gihonit, në luginë, deri te porta e
peshqve;muri i vinte përrethOfelit, dhe e bëri shumë të lartë. Pastaj vendosi
komandantë ushtarakë në të gjitha qytetet e fortifikuara të Judës. 15 Përveç
kësaj hoqi nga shtëpia e Zotit perënditë e huaja dhe idhullin, së bashku me
të gjithë altarët që kishte ndërtuar mbi malin e shtëpisë të Zotit dhe në
Jeruzalem, dhe i hodhi jashtë qytetit. 16 Pastaj restauroi altarin e Zotit dhe
mbi tëofroiflijime falenderimidhe lëvdimi, si dheurdhëroi Judën t’i shërbente
Zotit, Perëndisë të Izraelit. 17Megjithatë populli vazhdonte të ofronte flijime
në vendet e larta, por vetëm Zotit, Perëndisë të tij. 18 Pjesa tjetër e bëmave të
Manasit, lutja që i drejtoi Perëndisë të tij dhe fjalët e shikuesve që i folën në
emër të Zotit, janë të shkruara në librin embretërve të Izraelit. 19Përkundrazi
lutja e tij dhemënyra si Perëndia e dëgjoi, tërëmëkatet e tij dhe tërë pabesitë e
tij, vendet ku ndërtoi vendet e larta dhe ngriti Asherimët dhe shëmbëlltyrat e
gdhendura, para se të përulej, janë të shkruara në librin e Hozait. 20 Pastaj
Manasi pushoi bashkë me etërit e tij dhe e varrosën në shtëpinë e tij. Në
vend të tij mbretëroi i biri, Amoni. 21Amoni ishte njëzet e dy vjeç kur filloi
të mbretërojë, dhe mbretëroi dy vjet në Jeruzalem. 22 Ai bëri atë që është e
keqe në sytë e Zotit, ashtu si kishte bërë Manasi, ati i tij; në fakt Amoni u
ofronte flijime tërë shëmbëlltyrave të gdhendura që kishte bërë i ati, Manasi,
dhe u shërbente. 23Ai nuk u përul përpara Zotit, siç ishte përulurManasi, i ati;
Amonimadjemëkatoi gjithnjë emë shumë. 24Pastaj shërbëtorët e tij kurdisën
një komplot kundër tij dhe e vranë në shtëpinë e tij. 25 Por populli i vendit i
dënoi me vdekje tërë ata që kishin komplotuar kundër mbretit Amon; pas
kësaj populli bërimbret në vend të tij, të birin, Josia.

34
1 Josia ishte tetë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi tridhjetë e

një vjet në Jeruzalem. 2 Ai bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit dhe
ndoqi rrugët e Davidit, atit të tij, pa u shmangur as në të djathtë as në
të majtë. 3 Në vitin e tetë të mbretërimit të tij, kur ende ishte djalosh,
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filloi të kërkojë Perëndinë e Davidit, atit të tij, dhe në vitin e dymbëdhjetë
filloi ta pastrojë Judën dhe Jeruzalemin nga vendet e larta, nga Asherimët,
nga shëmbëlltyrat e gdhendura dhe nga shëmbëlltyrat prej metali të shkrirë.
4 Para tij u shembën altaret e Baalit; përveç tyre shembi altaret e temjanit
që ishin mbi ta, bëri copë-copë Asherimët, shëmbëlltyrat e gdhendura dhe
shëmbëlltyrat prejmetali të shkrirë dhe i bëri pluhur, të cilin e shpërndaumbi
varret e atyre që u kishin ofruar flijime. 5 Pastaj dogji kockat e priftërinjve
mbi altaret e tyre, dhe kështu pastroi Judën dhe Jeruzalemin. 6 Të njëjtën
gjë bëri në qytetet e Manasit, të Efraimit dhe të Simeonit deri në Neftali, me
sëpatat e tyre rreth e qark. 7Kështu ai shkatërroi altarët dhe Asherimët, i bëri
pluhur shëmbëlltyrat e gdhendura dhe rrëzoi tërë altarët e temjanit në gjithë
vendin e Izraelit, pastaj u kthye në Jeruzalem. 8 Në vitin e tetëmbëdhjetë
të mbretërimit të tij, mbasi pastroi vendin dhe tempullin, dërgoi Shafanin,
birin e Atsaliahut, Maasejahun, qeveritarin e qytetit, dhe Joahun, birin e
Joahazit, arkivistin, 9 Ata shkuan te kryeprifti Hilkiah dhe dorëzuan paratë
që kishin sjellë në shtëpinë e Perëndisë, që derëtarët Levitë kishin mbledhur
nga Manasi, nga Efraimi dhe tërë pjesa tjetër e Izraelit, nga tërë Juda dhe
Beniamini dhe nga banorët e Jeruzalemit. 10 Pastaj ua dorëzuan punëtorëve
tëngarkuarmembikqyrjene shtëpisë tëZotit, të cilëtuadhanëpunëtorëveqë
punonin në shtëpinë e Zotit për ta riparuar dhe për të restauruar tempullin.
11 Ua dorëzuan marangozëve dhe ndërtuesve për të blerë gurë të latuar dhe
lëndë druri për armaturat dhe trarët e shtëpive që mbretërit e Judës kishin
shkatërruar. 12 Këta njerëz e bënin punën e tyre me besnikëri. Mbikqyrësit
e tyre ishin Jahathi dhe Obadiahu, Levitë nga bijtë e Merarit, dhe Zakaria
dhe Meshullami nga bijtë e Kehathit, dhe tërë Levitët që ishin specialistë të
veglave muzikore. 13 Këta mbikqyrnin gjithashtu mbartësit e peshave dhe
drejtonin tërë ata që kryenin punime të çfarëdo lloji; përveç kësaj, disa Levitë
ishin shkrues, inspektorë dhe derëtarë. 14 Ndërsa po tërhiqeshin paratë që
ishin çuar në shtëpinë e Zotit, prifti Hilkiah gjeti librin e Ligjit të Zotit, që
ishte dhënë nëpërmjet Moisiut. 15 Atëherë Hilkiahu e mori fjalën dhe i tha
sekretarit Shafan: “Kam gjetur në shtëpinë e Zotit librin e ligjit”. Pastaj
Hilkiahu ia dha librin Shafanit. 16 Shafani ia çoi librin mbretit dhe i tha
gjithashtu: “Shërbëtorët e tu po bëjnë atë që u është urdhëruar të bëjnë.
17 Kanë mbledhur paratë e gjetura në shtëpinë e Zotit dhe i kanë dorëzuar
në duart e mbikqyrësve dhe të punëtorëve”. 18 Shafani, sekretari, i tha
gjithashtu mbretit: “Prifti Hilkiah më dha një libër”. Pastaj Shafani e lexoi
në prani të mbretit. 19 Por ndodhi që, kur mbreti dëgjoi fjalët e ligjit, ai grisi
rrobat e trupit. 20 Pastaj mbreti i dha këtë urdhër Hilkiahut, Ahikamit, birit
të Shafanit, Abdonit, birit të Mikahut, Shafanit, sekretarit, dhe Asajahut,
shërbëtorit të mbretit, duke thënë: 21 “Shkoni të konsultoheni Zotin përmua
dhe për ata që kanë mbetur në Izrael dhe në Judë, lidhur me fjalët e Librit
që u gjet; i madh, pra, është zemërimi i Zotit që ra mbi ne, sepse etërit tanë
nuk kanë ndjekur fjalën e Zotit, duke vepruar plotësisht sipas asaj që është
shkruar në këtë libër”. 22Kështu Hilkiahu dhe ata që mbreti kishte caktuar
shkuan te profetesha Huldah, bashkëshorte e Shallumit, birit të Tokhathit,
bir iHasrathit, ruajtësi i rrobave; (ajobanontenë Jeruzalemnë lagjenedytë),
dhe i folën lidhurmekëtë çështje. 23Ajo u përgjigj: “Kështu thotë Zoti, Perëndia
i Izraelit: Njoftoni atëqë jukadërguar tekunë: 24Kështu thotëZoti: “Ja, unëdo
të sjell një fatkeqësimbi këtë vend dhembi banorët e tij, të gjithamallkimet
që janë shkruar në librin, të cilin e kanë lexuar përpara mbretit të Judës.
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25 Duke qenë se më kanë braktisur dhe u kanë ofruar temjan perëndive të
tjera për të provokuar zemërimin tim me të gjitha veprat e duarve të tyre,
zemërimi im do të bjerë mbi këtë vend dhe nuk do të shuhet”. 26 Ndërsa
mbretit të Judës që ju ka dërguar të këshillohenime Zotin, njoftojini sa vijon:
Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit, lidhur me fjalët që ke dëgjuar: 27 “Duke
qenë se zemra jote është mallëngjyer, sepse je përulur përpara Perëndisë duke
dëgjuar fjalëte tij kundërkëtijvendidhekundërbanorëve të tij, je përulurpara
meje, ke grisur rrobat e tuadhekeqarëparameje, edheunë tëdëgjova”, thotë
Zoti. 28 “Ja, unë do të të bashkoj me etërit e tu, dhe do të të shtien në paqe në
varrin tënd; sytë e tu nuk do të shohin tërë të keqen që unë do t’i sjell këtij
vendi dhe banorëve të tij””. Ata ia njoftuan mesazhin mbretit. 29 Atëherë
mbreti urdhëroi të mblidhen pranë tij tërë pleqtë e Judës dhe të Jeruzalemit.
30 Pastaj mbreti u ngjit në shtëpinë e Zotit me të gjithë burrat e Judës, me të
gjithëbanorët e Jeruzalemit,mepriftërinjtë,meLevitëtdheme tërëpopullin,
nga më i vogli gjer te më i madhi, dhe këndoi në prani të tyre të gjitha fjalët
e librit të besëlidjes, që ishte gjetur në shtëpinë e Zotit. 31 Pastaj mbreti,
duke qëndruarmë këmbë mbi podium, bëri një besëlidhje përpara Zotit, duke
u zotuar të ndjekë Zotin, të zbatojë urdhërimet e tij, porositë e tij dhe statutet
e tij me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, për të vënë në praktikë fjalët e
besëlidhjes së shkruar në atë libër. 32Dhe bëri që të përfshihen besëlidhje tërë
ata që ndodheshin në Jeruzalem dhe në Beniamin; banorët e Jeruzalemit
vepruan sipas besëlidhjes së Perëndisë, Perëndisë të etërve të tyre. 33 Kështu
Josia zhduku tërë gjërat e neveritshme nga të gjitha vendet që u përkisnin
bijve të Izraelit dhe i detyroi tërë ata që ishin në Izrael t’i shërbenin Zotit,
Perëndisë të tyre. Gjatë gjithë jetës së tij atanukhoqëndorë sëndjekuri Zotin,
Perëdinë e etërve të tyre.

35
1 Josia kremtoi në Jeruzalem Pashkën për nder të Zotit; Pashka u kremtua

ditën e katërmbëdhjetë të muajit të parë. 2 Ai i caktoi priftërinjtë në detyrat
e tyre dhe i nxiti në shërbimin e shtëpisë të Zotit. 3 Pastaj u tha Levitëve që
udhëzonin tërë Izraelin dhe që i ishin shenjtëruar Zotit: “Vendoseni arkën e
shenjtë në tempullin e ndërtuar nga Salomoni, bir i Davidit, mbret i Izraelit;
ajo nuk do të jetë më barrë për shpatullat tuaja. Tani shërbejini Zotit,
Perëndisë tuaj, dhe popullit të tij të Izraelit. 4Vendosuni sipas shtëpive tuaja
atërore, sipas klasave tuaja, në bazë të udhëzimeve të shkruara të Davidit,
mbretit të Izraelit, dhe të Salomonit, birit të tij; 5 qëndroni në shenjtërore
sipas ndarjeve të shtëpive atërore të vëllezërve tuaj, bij të popullit, dhe pjesa
e shtëpisë atërore të Levitëve. 6 Flijoni Pashkën, shenjtërohuni dhe vihuni
në dispozicion të vëllezërve tuaj, duke ndjekur fjalën e Zotit të transmetuar
me anë të Moisiut”. 7 Pastaj Josia u dha njerëzve të popullit, gjithë atyre
që ishin të pranishëm, bagëti të imta, qengja dhe keca, gjithsej tridhjetë
mijë kokë, të tëra për Pashkët, si edhe tre mijë qe; kjo vinte nga pasuria e
mbretit. 8Edhe princat i bënë një dhuratë spontane popullit, priftërinjve dhe
Levitëve. Hilkiahu, Zakaria dhe Jehieli, drejtues të shtëpisë së Perëndisë, u
dhanë priftërinjve për flijimet e Pashkës dy mijë e gjashtëqind qengja dhe
keca si edhe treqind qe. 9 Përveç kësaj Konaniahu, bashkë me vëllezërit e
tij Shemajah dhe Nethaneel, dhe Hashabiahu, Jeijeli dhe Jozabadi, krerë të
Levitëve, u dhanë Levitëve për flijimet e Pashkës pesë mijë qengja dhe keca
si edhe pesëqind qe. 10 Sa u përgatit shërbimi, priftërinjtë zunë vendet e tyre,
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dhe Levitët sipas klasave të tyre, në bazë të urdhrit të dhënë nga mbreti.
11 Pastaj flijuan Pashkën; priftërinjtë e spërkatnin gjakun me duart e tyre,
ndërsa Levitët ripnin kafshët. 12 Kështu vunë mënjanë olokaustet për t’ua
shpërndarë bijve të popullit, sipas ndarjeve të shtëpive atërore, me qëllim që
t’iaofroninZotit, siç është shkuarnë librineMoisiut. Vepruannjëllojmeqetë.
13 Pastaj poqën qengjat e Pashkës mbi zjarr sipas normave të përcaktuara;
por ofertat e tjera të shenjtëruara i gatuan në tenxhere, në kazanë dhe në
tiganë dhe ua shpërndanëmenjëherë tërë bijve të popullit. 14Pastaj përgatitën
racione për vete dhe për priftërinjtë, sepse priftërinjtë, bijtë e Aaronit, ishin
të zënë deri në mbrëmje për të ofruar olokaustet dhe pjesët me dhjamë;
kështu Levitët përgatitën racione për vete dhe për priftërinjtë, bij të Aaronit.
15 Këngëtarët, bij të Asafit, ishin në vendin e tyre, sipas urdhrit të Davidit,
të Asafit, të Hemanit dhe të Jeduthunit, shikuesit të mbretit. Në çdo portë
kishte derëtarë; këta nuk patën nevojë të largoheshin nga shërbimi i tyre,
sepse Levitët, vëllezërit e tyre, kishin përgatitur racione për ata. 16 Kështu
atë ditë tërë shërbimi i Zotit u përgatit për të kremtuar Pashkën dhe për të
ofruar olokauste mbi altarin e Zotit, sipas urdhrit të mbretit Josia. 17 Bijtë
e Izraelit, që ishin të pranishëm, e kremtuan atëherë festën e Pashkës dhe
festën e të ndormëve shtatë ditë me radhë. 18Në Izrael nuk ishte kremtuar
një Pashkë si ajo që nga koha e profetit Samuel. Asnjë nga mbretërit e
Izraelit nuk kishte kremtuar ndonjëherë një Pashkë si ajo që u kremtua
nga Josia, me pjesëmarrjen e priftërinjve, të Levitëve, të gjithë Judës dhe të
Izraelit, të pranishëm bashkë me banorët e Jeruzalemit. 19 Kjo Pashkë u
kremtuanëvitin e tetëmbëdhjetë tëmbretërimit të Josias. 20Mbasgjithëkëtyre
gjërave, kur Josia e vuri në rregull tempullin, Neko, mbret i Egjiptit, doli në
Karkemish mbi Eufrat për të luftuar; dhe Josia u ngrit kundër tij. 21 Por
Neko i dërgoi lajmëtarë për t’i thënë: “Çfarë ka midis meje dhe teje, o mbret
i Judës? Këtë herë unë nuk kam ardhur kundër teje, por kundër një shtëpie
me të cilën ndodhem në luftë; Perëndiamë ka urdhëruar të shpejtohem; mos
e kundërshto, pra, Perëndinë që ështëmemua, që ai të mos të të shkatërrojë”.
22 Por Josia nuk deshi të tërhiqet nga ai; por për të luftuar kundër tij u vesh
me rroba të tjera që të mos njihej dhe nuk i dëgjoi fjalët e Nekos, që vinin
nga goja e Perëndisë. Kështu doli të ndeshet në luginën eMegidos. 23Por disa
harkëtarë gjuajtën kundër mbretit Josia; atëherë mbreti u tha shërbëtorëve
të tij: “Më largoni që këtej, sepse jam plagosur rëndë”. 24 Shërbëtorët e tij e
hoqën nga qerrja e tij, e vunë në një qerre të dytë që ai kishte dhe e çuan në
Jeruzalem. Kështu ai vdiq dhe u varros në varrezat e etërve të tij. Tërë Juda
dhe Jeruzalemi mbajtën zi për Josian. 25 Jeremia kompozoi një vajtim për
Josian; tërë këngëtarët dhe këngëtaret në vajtimet e tyre kanë folur për Josian
deri në ditën e sotme; dhe këto janë bërë një zakon në Izrael; dhe ja, ata janë
shkruarnëVajtimet. 26Pjesa tjetër ebëmave të Josias, veprat e tij tëmira sipas
asaj që është shkruar në ligjin e Zotit, 27veprimet e tij, nga të parat deri në të
fundit janë të shkruara në librin embretërve të Izraelit dhe të Judës.

36
1Atëherë populli i vendit mori Jehoahazin, birin e Josias, dhe e bërimbret

në Jeruzalem në vend të atit të tij. 2 Jehoahazi ishte njëzet e tre vjeç kur
filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi tre muaj në Jeruzalem. 3Mbreti i Egjiptit
e hoqi nga froni në Jeruzalem dhe i vuri vendit një gjobë njëqind talentash
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argjendi dhe një talent ari. 4 Pastaj mbreti i Egjiptit bërimbret të Judës dhe
të Jeruzalemit vëllanë e tij Eliakimin, të cilit ia ndërroi emrin dhe e quajti
Jehojakim. Neko përkundrazi mori vëllanë e tij Jehoahaz dhe e çoi në Egjipt.
5 Jehojakimi ishte njëzet e pesë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi
njëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit,
Perëndisë të tij. 6 Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, doli kundër tij dhe
e lidhi me zinxhira prej bronzi për ta çuar në Babiloni. 7 Nebukadnetsari
çoi gjithashtu në Babiloni një pjesë të sendeve të shtëpisë të Zotit dhe i vuri
në pallatin e tij në Babiloni. 8 Pjesa tjetër e bëmave të Jehojakimit, gjërat
e neveritshme që kreu dhe të gjitha ato që u gjetën kundër tij, ja, janë
të shkruara në librin e mbretërve të Izraelit dhe të Judës. në vend të tij
mbretëroi i biri, Jehojakini. 9 Jehojakini ishte tetë vjeç kurfilloi tëmbretërojë,
dhe mbretëroi tre muaj dhe dhjetë ditë në Jeruzalem. Ai bëri atë që është e
keqe në sytë e Zotit. 10Në fillim të vitit të ri mbreti Nebukadnetsar dërgoi ta
marrë dhe e çoi në Babiloni me gjërat e çmuara të shtëpisë të Zotit. Pastaj bëri
mbret të Judës dhe të Jeruzalemit Sedekian, vëllanë e Jehojakinit. 11 Sedekia
ishte njëzet vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi njëmbëdhjetë vjet në
Jeruzalem. 12Edhe ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, Perëndisë të tij,
dhe nuk u përul përpara profetit Jeremia, që fliste nga ana e Zotit. 13Ai ngriti
krye gjithashtu kundër mbretit Nebukadnetsar, që e kishte vënë të betohej
në emër të Perësndisë por ai e mpiu zverkun e tij dhe ngurtësoi zemrën e tij,
duke mos pranuar të kthehej tek Zoti, Perëndia i Izraelit. 14Edhe tërë krerët
e priftërinjve dhe populli mëkatuan gjithnjë emë tepër duke ndjekur të gjitha
gjërat e neveritshme të kombeve dhe e ndotën shtëpinë se Zotit, që ai u kishte
shenjtëruarnë Jeruzalem. 15Zoti, Perëndia i etërve të tyre, udërgoiatyre, qënë
fillim dhe me këmbëngulje, paralajmërime me anë të lajmëtarëve të tij, sepse
donte ta shpëtonte popullin e tij dhe banesën e tij. 16 Por ata u tallën me
lajmëtarët e Perëndisë, përçmuan fjalët e tij dhe vunë në lojë profetët e tij, deri
sa zemërimi i Zotit kundër popullit të tij arriti një pikë në të cilën nuk kishte
rrugëdalje. 17 Atëherë ai bëri që të dalin kundër tyre mbreti i Kaldeasve, që
vrau me shpatë të rinjtë e tyre në shtëpinë e shenjtërores së tyre, pa pasur
mëshirë për të riun, për virgjireshën, për plakun ose për flokëthinjurin. Zoti
i dha të gjithë në duart e tij. 18 Nebukadnetsari solli në Babiloni të gjitha
sendet e shtëpisë së Perëndisë, të mëdha ose të vogla, thesaret e shtëpisë të
Zotit dhe thesaret e mbretit dhe të parisë së tij. 19 Pastaj i vunë zjarrin
shtëpisë të Perëndisë, rrëzuan muret e Jeruzalemit, u vunë flakën të gjitha
pallateve të tij dhe shkatërruan të gjitha sendet me vlerë. 20 Përveç kësaj
Nebukadnetsari internoi në Babiloni ata që i kishin shpëtuar shpatës; këta u
bënë shërbëtorë të tij dhe të bijve të tij deri në ardhjen embretërisë së Persisë,
21që kështu të realizohej fjala e Zotit që u shqiptua nga goja e Jeremias, deri
sa vendi të kremtonte të shtunat e tij. Në fakt ai kremtoi të shtunënpër gjithë
kohën e shkretimit të tij deri sa u mbushën të shtatëdhjetë vjetët. 22Në vitin
e parë të Kirit, mbretit të Persisë,me qëllim që të realizohej fjala e Zotit që u
shqiptua nga goja e Jeremias, Zoti e nxiti frymën e Kirit, mbret të Persisë, që
të nxirrte një dekret për 23 “Kështu thotë Kiri, mbret i Persisë: Zoti, Perëndia
i qiejve, më ka dhënë tërë mbretëritë e dheut. Ai më ka urdhëruar t’i ndërtoj
një shtëpi në Jeruzalem, që është në Judë. Kush nga ju i përket popullit të tij?
Zoti, Perëndia i tij, qoftë me të dhe le të niset!”.
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Esdra
1Në vitin e parë të Kirit, mbretit të Persisë,me qëllim që të realizohej fjala

e Zotit që u shqiptua nga goja e Jeremias, Zoti nxiti frymën e Kirit, mbretit të
Persisë, të nxirrte një dekret për të 2 “Kështu thotë Kiri, mbret i Persisë: Zoti,
Perëndia i qiejve, më ka dhënë tërë mbretëritë e dheut. Ai më ka urdhëruar
t’i ndërtoj një shtëpi në Jeruzalem, që është në Judë. 3 Kush nga ju i përket
popullit të tij? Zoti, Perëndia i tij, qoftë me të; le të shkojë në Jeruzalem,
që ndodhet në Judë, dhe të rindërtojë shtëpinë e Zotit, Perëndisë të Izraelit,
Perëndia që është në Jeruzalem. 4 Njerëzia e çdo vendi, ku ndonjë jude që
ka shpëtuar banon ende, ta furnizojë atë me argjend, me ar, me të mira
dhe me bagëti përveç ofertave vullnetare për shtëpinë e Perëndisë që është
në Jeruzalem”. 5 Atëherë kryetarët e familjeve të Judës dhe të Beniaminit,
priftërinjtë dhe Levitët, bashkë me ata të cilëve Perëndia u kishte zgjuar
frymën, u ngritën për të shkuar të rindërtojnë shtëpinë e Zotit që është në
Jeruzalem. 6 Tërë fqinjët e tyre i ndihmuan me sende argjendi, ari, me të
mira, me bagëti dhe me gjëra të çmuara përveç gjithë ofertave vullnetare.
7 Edhe mbreti Kir nxorri jashtë veglat e shtëpisë të Zotit që Nebukadnetsari
kishte marrë me vete nga Jeruzalemi dhe i kishte vënë në tempullin e
perëndisë të tij. 8Kiri, mbret i Persisë, i nxorri jashtëme anë tëMithredathit,
përgjegjësit të thesarit, dhe i numëroi përpara Sheshbatsarit, princit të Judës.
9 Janumri i tyre: tridhjetë legenaprej ari, njëmijë legenaprej argjendi, njëzet
e nëntë thika, 10 tridhjetë kupa ari, katërqind e dhjetë kupa argjendi të dorës
së dytë dhe një mijë veglat të tjera. 11Tërë sendet prej ari dhe argjendi ishin
pesëmijë e katërqind. Sheshbatsari i solli të gjitha, bashkëme tëmërguarit që
u kthyen nga Babilonia në Jeruzalem.

2
1 Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robëria, midis atyre që

Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, kishte çuar në robëri në Babiloni, dhe
që u kthyen në Jeruzalem dhe në Judë, secili në qytetin e tij. 2Ata që erdhën
me Zorobabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardokeo,
Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumi dhe Baanahu. 3 Bijtë e Paroshit, dy mijë
e njëqind e shtatëdhjetë e dy. 4 Bijtë e Shefatiahut, treqind e shtatëdhjetë e
dy. 5Bijtë e Arahut, shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë. 6Bijtë e Pahath-Moabit,
pasardhës të Jeshuas dhe të Joabit, dy mijë e tetëqind e dymbëdhjetë. 7 Bijtë
e Elamit, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër. 8 Bijtë e Zatuit, nëntëqind
e dyzet e pesë. 9 Bijtë e Zakait, shtatëqind e gjashtëdhjetë. 10 Bijtë e Banit,
gjashtëqind e dyzet e dy. 11 Bijtë e Bebait, gjashtëqind e njëzet e tre. 12 Bijtë
e Azgadit, një mijë e dyqind e njëzet e dy. 13Bijtë e Adonikamit, gjashtëqind e
gjashtëdhjetëegjashtë. 14Bijtë eBigvait, dymijë epesëdhjetëegjashtë. 15Bijtë
e Adinit, katërqind e pesëdhjetë e katër. 16Bijtë e Aterit, domethënë të Ezekias,
nëntëdhjetë e tetë. 17 Bijtë e Betsait, treqind e njëzet e tre. 18 Bijtë e Jorahut,
njëqind e dymbëdhjetë. 19 Bijtë e Hashumit, dyqind e njëzet e tre. 20 Bijtë e
Gibarit, nëntëdhjetë epesë. 21Bijtë eBetlemit, njëqind enjëzet e tre. 22Burrat e
Netofahut, pesëdhjetë e gjashtë. 23Burrat e Anathothit, njëqind e njëzet e tetë.
24 Burrat e Azmavethit, dyzet e dy. 25 Burrat e Kirjath-Arimit, të Kefirahut
dhe të Beerothit, shtatëqind e dyzet e tre. 26Burrat e Ramahut dhe të Gebës,



Esdra 2:27 471 Esdra 2:70

gjashtëqind e njëzet e një. 27Burrat eMikmasit, njëqind e njëzet e dy. 28Burrat
e Bethelit dhe të Ait, dyqind e njëzet e tre. 29 Bijtë e Nebos, pesëdhjetë e dy.
30Bijtë e Magbishit, njëqind e pesëdhjetë e gjashtë. 31Bijtë e një Elami tjetër,
një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër. 32 Bijtë e Harimit, treqind e njëzet.
33 Bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos, shtatëqind e njëzet e pesë. 34 Bijtë e
Jerikos, treqind e dyzet e pesë. 35 Bijtë e Senaahut, tre mijë e gjashtëqind e
tridhjetë. 36 Priftërinjtë: bijtë e Jedajahut, nga shtëpia e Jeshuas, nëntëqind
e shtatëdhjetë e tre. 37 Bijtë e Imerit, një mijë e pesëdhjetë e dy. 38 Bijtë e
Pashurit, një mijë e dyqind e dyzet e shtatë. 39 Bijtë e Harimit, një mijë e
shtatëmbëdhjetë. 40 Levitët: bijtë e Jeshuas dhe të Kadmielit, pasardhës të
Hodaviahut, shtatëdhjetë e katër. 41Këngëtarët: bijtë e Asafit, njëqind e njëzet
e tetë. 42 Bijtë e derëtarëve: bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit,
bijtë e Akubit, bijtë e Hatitas, bijtë e Shobait, gjithsej njëqind e tridhjetë
e nëntë. 43 Nethinejtë: bijtë e Tsihas, bijtë e Hasufas, bijtë e Tabaothit,
44 bijtë e Kerosit, bijtë e Siahas, bijtë e Padonit, 45 bijtë e Lebanahut, bijtë e
Hagabahut, bijtë e Akubit, 46bijtë eHagabit, bijtë e Shamlait, bijtë eHananit,
47 bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit, bijtë e Reajahut, 48 bijtë e Retsinit, bijtë
e Nekodas, bijtë e Gazamit, 49 bijtë e Uzas, bijtë e Paseahut, bijtë e Besait,
50 bijtë e Asnahut, bijtë e Mehunimit, bijtë e Nefusimit, 51 bijtë e Bakbukut,
bijtë e Hakufas, bijtë e Harhurit, 52 bijtë e Batsluthit, bijtë e Mehidas, bijtë
e Harshas, 53 bijtë e Barkosit, bijtë e Siseras, bijtë e Thamahut, 54 bijtë e
Netsiahut, bijtë e Hatifas, 55 bijtë e shërbëtorëve të Salomonit; bijtë e Sotait,
bijtë e Soferethit, bijtë e Perudas, 56 bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e
Gidelit, 57 bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokereth-Hatsebaimit,
bijtë e Amit. 58 Tërë Nethinejtë dhe bijtë e shërbëtorëve të Salomonit ishin
treqind e nëntëdhjetë e dy. 59Këta qenë ata që u kthyen nga Tel-Melahu, nga
Tel-Harsha, nga Kerub-Adani dhe nga Imeri; por ata nuk qenë në gjendje
të tregonin shtëpinë e tyre atërore dhe pasardhësit e tyre, për të provuar në
se ishin nga Izraeli; 60 bijtë e Delajahut, bijtë e Tobiahut, bijtë e Nekodas,
gjithsej gjashtëqind e pesëdhjetë e dy. 61 Midis bijve të priftërinjve: bijtë e
Habajahut, bijtë e Hakotsit, bijtë e Barzilait, që kishte për grua një nga bijat
e Barzilait, Galaaditit, dhe që u quajt me emrin e tyre. 62Këta kërkuan listën
e tyre midis atyre të regjistruar në gjenealogjitë, por nuk e gjetën; prandaj
u përjashtuan nga priftëria si të papastër. 63Qeveritari i urdhëroi ata të mos
hanin asgjë nga gjërat shumë të shenjta deri sa të mos paraqitej një prift
me Urim dhe Thumim. 64 Tërë asambleja përbëhej nga dyzet e dy mijë e
treqind e gjashtëdhjetë veta. 65 Pa llogaritur shërbëtorët dhe shërbëtoret e
tyre, që arrinin shtatë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë; midis tyre kishte
gjithashtudyqindkëngëtarëdhekëngëtare. 66Atakishin shtatëqind e tridhjetë
e gjashtë kuaj, dyqind e dyzet e pesë mushka, 67 katërqind e tridhjetë e
pesë deve dhe gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet gomarë. 68 Disa të parë
të shtëpive atërore, kur arritën në shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem,
dhanëbujarisht dhurata për shtëpinë e Perëndisë,nëmënyrë që ajo të ngrihej
përsëri në vendin emëparshëm. 69 I dhanë thesarit të veprës, sipasmjeteve të
tyre, gjashtëdhjetë e një mijë darikë ari, pesëmijë mina argjendi dhe njëqind
veshje prifti. 70 Kështu priftërinjtë, Levitët, njerëzit e popullit, këngëtarët,
derëtarët dhe Nethinejtë, u vendosën në qytetet e tyre, dhe gjithë Izraelitët
në qytetet e tyre.
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3
1 Sa arriti muaji i shtatë dhe bijtë e Izraelit ishin në qytetet e tyre, populli

umblodh si një njeri i vetëmnë Jeruzalem. 2Atëherë Jeshua, bir i Jotsadakut,
bashkëme vëllezërit e tij priftërinj dheme Zorobabelin, birin e Shealtielitme
gjithë vëllezërit e tij, u ngritën dhe ndërtuan altarin e Perëndisë të Izraelit, për
t’i ofruar olokauste, siç është shkruar në ligjin eMoisiut, njeriut të Perëndisë.
3 E rivendosën altarin mbi themelet e tij, megjithëse kishin frikë nga popujt
e tokave të afërta, dhe mbi të i ofruan olokauste Zotit, olokaustet e mëngjesit
dhe të mbrëmjes. 4 Kremtuan gjithashtu festën e Kasolleve, ashtu siç është
shkruar, dhe ofruan çdo ditë olokauste, në bazë të numrit që kërkohej për
çdo ditë. 5 Pastaj ofruan olokaustin e përjetshëm, olokaustet e hënës së re
dhe të gjitha festave të përcaktuara nga Zoti, dhe ato të cilitdo që i bënte një
ofertë vullnetare Zotit. 6Nga dita e parë e muajit të shtatë filluan t’i ofrojnë
olokauste Zotit, por themelet e tempullit të Zotit nuk ishin hedhur ende.
7Pastaj u dhanë para gurëgdhendësve dhemarangozëve, si dhe ushqime, pije
dhe vaj atyre të Sidonit dhe të Tiros që të sillnin dru kedri nga Libani në bazë
të koncesionit që kishtemarrëKiri,mbret i Persisë. 8Nëmuajin edytë të vitit
të dytë të arritjes së tyre në shtëpinë e Perëndisë në Jeruzalem, Zorobabeli,
bir i Shealtielit, Jeshua, bir i Jotsadakut, vëllezërit e tjerë të tyre priftërinj
dhe Levitët 9 Atëherë Jeshua me bijtë e tij dhe vëllezërit e tij, Kadmieli me
bijtë e tij dhe bijtë e Judës u ngritën si një njeri i vetëm për të drejtuar ata
që punonin në shtëpinë e Perëndisë; po kështu vepruan bijtë e Henadadit me
bijtë e tyre dhe vëllezërit e tyre, Levitët. 10Kur ndërtuesit hodhën themelet e
tempullit të Zotit, ishin të pranishëm priftërinjtë të veshur me rrobat e tyre
dhe me bori dhe Levitët, bijtë e Asafit, me cembale për të lëvduar Zotin sipas
udhëzimeve të Davidit, mbretit të Izraelit. 11 Ata këndonin, kremtonin dhe
lëvdonin Zotin, “Sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij ndaj Izraelit është e
përjetshme”. Tërë populli lëshonte britma të forta gëzimi, duke lëvduar Zotin,
sepse ishin hedhur themelet e shtëpisë së Zotit. 12 Shumë priftërinj, Levitët
dhe krerë të shtëpive atërore, pleq, që kishin parë tempullin e parë, qaninme
zë të lartë kur hidheshin themelet e këtij tempulli para syve të tyre. Shumë
të tjerë përkundrazi bërtisnin fort nga gëzimi, 13 kështu që njerëzit nuk mund
të dallonin zhurmën e britmave të gëzimit nga ajo e vajit të popullit, sepse
populli lëshonte britma të forta, dhe zhurma e tyre dëgjohej nga larg.

4
1 Kur armiqtë e Judës dhe të Beniaminit dëgjuan që ata që kishin qenë

në robëri po rindërtonin tempullin e Zotit, Perëndisë të Izraelit, 2 iu afruan
Zorobabelit dhe krerëve të shtëpive atërore dhe u thanë atyre: “Na lejoni
të ndërtojmë bashkë me ju, sepse edhe ne kërkojmë Perëndinë tuaj, ashtu si
ju; i kemi ofruar flijime atij nga koha e Esar-Hadonit, mbretit të Asirisë,
që na solli këtu”. 3 Por Zorobabeli, Jeshua dhe krerët e tjerë të shtëpive
atërore të Izraelit iu përgjigjën atyre: “Nuk keni asnjë të drejtë të ndërtoni
me ne një shtëpi, Perëndisë tonë, por ne vetë do ti ndërtojmë Zotit, Perëndisë
së Izraelit, ashtu si na ka urdhëruar mbreti Kir, mbret i Persisë”. 4 Atëherë
njerëzit e vendit filluan ta shkurajojnë popullin e Judës dhe ta trëmbin, me
qëllim që të mos ndërtonin. 5 Përveç kësaj rekrutuan disa këshilltarë kundër
tyre për të hedhur poshtë qëllimin e tyre, dhe këtë e bënë gjatë gjithë kohës
së Kirit, mbretit të Persisë, deri në mbretërimin e Darit, mbretit të Persisë.
6Gjatë mbretërimit të Asueros, në fillim të mbretërimit të tij, ata shkruan një
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letër me akuza kundër banorëve të Judës dhe të Jeruzalemit. 7Më vonë, në
kohën e Artasersit, Bishlami, Mithredathi, Tabeeli dhe kolegët e tjerë të tyre
i shkruan Artasersit, mbretit të Persisë. Letra ishte shkruar me shkronja
aramaike dhe ishte përkthyer në gjuhën aramaike. 8Rehumi, qeveritari, dhe
Shimshai, sekretari, i shkruanmbretit Artasers një letër kundër Jeruzalemit
me këtë përmbajtje: 9 “Rehumi, qeveritari, Shimshai, sekretari, dhe kolegët
e tyre të tjerë, Dinaitët, Afarsathkitët, Tarpelitët, Afaresitët, Arkevitët, Ba-
bilonasit, Shushankitët, Dehavitët, Elamitët, 10dhe popujt e tjerë që i madhi
dhe i famshmiOsnapar ka internuar dhe ka vendosur në qytetin e Samarisë
dhe në pjesën tjetër të krahinës matanë Lumit, e të tjera”. 11 Ja kopja e
letrës që ata i dërguan: “Mbretit Artasers, nga shërbëtorët e tu, njerëzit e
krahinës matanë Lumit, e të tjera. 12 T’i njoftohet mbretit që Judejtë, që
ikën nga ti dhe kanë ardhur pranë nesh në Jeruzalem, janë duke rindërtuar
qytetin rebel të keq, po rindërtojnë muret dhe po ndreqin themelet. 13 Tani
t’i bëhet e njohur mbretit që në rast se ky qytet rindërtohet dhe muret e tij
përfundohen, ata nuk do të paguajnë asnjë haraç, tatim ose taksë për kalim,
dhe thesari i mbretit do të ketë pasoja. 14 Tani, duke qenë se ne marrim
ushqimenga pallati dhe nuk na duket e drejtë të shohim çnderimin embretit,
prandaj i dërgojmë këtë njoftim mbretit, 15 me qëllim që të bëhen kërkime
në librin e kujtimeve të etërve të tu; dhe në librin e kujtimeve do të gjesh
dhe do të mësosh që ky qytet është një qytet rebel, shumë i rrezikshëm për
mbretëritdhepërprovincat, dheseatynxitenrebelimeqëngakohëte lashta.
Për këtë arësye qyteti u shkatërrua. 16 Ne i bëjmë të ditur mbretit, që në
qoftë se ky qytet rindërtohet dhe muret e tij përfundohen, nuk do të mbetet
asnjë zotërim në krahinën matanë Lumit”. 17 Mbreti dërgoi këtë përgjigje:
“Rehumit, qeveritarit, Shimshait, sekretarit, dhe pjesës tjetër të kolegëve të
tyre që banonin në Samaria dhe pjesës tjetër të krahinës matanë Lumit:
Përshëndetje, e të tjera. 18 Letra që na dërguat u lexua me kujdes përpara
meje. 19Unë dhashë urdhër të bëhen kërkime, dhe u gjet që ky qytet qysh prej
kohësh të lashta është ngritur kundërmbretërve dhe që në të kanë ndodhur
rebelime dhe kryengritje. 20Në Jeruzalem ka pasur mbretër të fuqishëm që
kanë sunduar mbi gjithë vendin matanë Lumit, dhe të cilëve u paguheshin
haraçe, tatime dhe taksa kalimi. 21 Prandaj jepni urdhër që këta njerëz të
pezullojnë punimet dhe ky qytet të mos rindërtohet deri sa të jetë dhënë
nga unë urdhëri përkatës. 22 Tregohuni të kujdesshëm tani dhe mos e lini
pas dore këtë punë. Pse, pra, dëmi duhet të shtohet në kurriz të mbretit?”.
23Sapokopja e letrës sëmbretit Artasers u lexuapërparaRehumit, Shimshait,
sekretarit, dhe kolegëve të tyre, ata shkuan me nxitim në Jeruzalem tek
Judejtë dhe i detyruan të pezullojnë punimetme forcën e armëve. 24Kështuu
pezulluapunae shtëpisë sëPerëndisëqëështënë Jeruzalem, dhembeti pezull
deri në vitin e dytë të mbretërimit të Darius, mbretit të Persisë.

5
1 Por profetët Axhe dhe Zakaria, bir i Idos, u profetizuan Judejve që ishin

në Judë dhe në Jeruzalem në emër të Perëndisë të Izraelit që ishte mbi ta.
2Atëherë Zorobabeli, bir i Shealtielit, dhe Jeshua, bir i Jotsadakut, u ngritën
dhe nisën të ndërtojnë shtëpinë e Perëndisë në Jeruzalem; dhe me ta ishin
profetët e Perëndisë, që i ndihmonin. 3Në atë kohë erdhën tek ata Tatenai,
qeveritar i krahinësmatanë Lumit, Shethar-Boznai dhe kolegët e tyre dhe u
folën kështu: “Kush ju dha urdhër të ndërtoni këtë tempull dhe të rindërtoni
këtomure?”. 4 Pastaj ne u treguam atyre emrat e njerëzve që ndërtonin këtë
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godinë. 5 Por pleqtë e Judejve i ruante syri i Perëndisë të tyre; dhe ata nuk
mundën t’i bëjnë të ndërprisnin punën deri sa t’i dërgohej një raport Darit dhe
të vinte një përgjigje për këtë çështje. 6Kjo është një kopje e letrës që iu dërgua
mbretit Dari nga Tatenai, qeveritar i krahinës matanë Lumit, nga Shethar-
Boznai dhe nga kolegët e tij, Afarsekitët, që ishin matanë Lumit. 7 I dërguan
një letër të shkruar në këtë mënyrë: “Mbretit Dari, shëndet të plotë! 8 I bëjmë
të njohur mbretit që ne kemi vajtur në krahinën e Judës, në tempullin e
Perëndisë të madh. Ai po ndërtohet me gurë të mëdhenj dhe po vihet lëndë
druri për ndarëset e tij. Kjo punë po kryhet me kujdes dhe po ecën mirë në
duart e tyre. 9 Ne kemi pyetur ata pleq dhe u kemi folur kështu: “Kush ju
ka dhënë urdhër të ndërtoni këtë tempull dhe të ndërtoni këto mure?”. 10 U
kemi kërkuar edhe emrat e tyre, me qëllim që të vinim me shkrim emrat e
njerëzve që janë në krye të tyre, dhe pastaj të t’i bënim të njohur. 11 Dhe
ata na janë përgjigjur kështu, duke thënë: “Ne jemi shërbëtorët e Perëndisë të
qiellit dhe të dheut dhe rindërtojmë tempullin që ishte ndërtuar shumë vjet
më parë; një mbret i madh i Izraelit e kishte ndërtuar dhe mbaruar. 12Duke
qenë se etërit tanëkanëprovokuar zemërimin ePerëndisë tëqiellit, ai i dhanë
duart e Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë, Kaldeasit, i cili e shkatërroi
këtë tempull dhe e internoi popullin në Babiloni. 13 Por në vitin e parë të
Kirit, mbretit të Babilonisë, mbreti Kir dha urdhër t’i ndërtohej kjo shtëpi
Perëndisë. 14 Përveç kësaj mbreti Kir nxori jashtë nga tempulli i Babilonisë
përdorëset prej ari dhe argjendi të shtëpisë së Perëndisë, që Nebukadnetsari
kishte hequr nga tempulli i Jeruzalemit dhe i kishte çuar në tempullin e
Babilonisë, dhe ia dorëzoi njërit që quhej Sheshbatsar, që ai e kishte bërë
qeveritar, 15 duke i thënë: “Merri këto veglat dhe shko t’i vësh përsëri në
tempullin që është në Jeruzalem; dhe shtëpia e Perëndisë të rindërtohet në
vendine saj. 16AtëherëvetëSheshbatsari erdhidhehodhi themelet e shtëpisë
së Perëndisë që është në Jeruzalem; që nga kjo kohë e deri më sot ajo është
në ndërtim, dhe nuk ka mbaruar akoma”. 17 Prandaj tani, në rast se kjo i
pëlqen mbretit, të bëhen kërkime në shtëpinë e thesareve të mbretit që është
në Babiloni, për të parë nëse mbreti Kir ka dhënë me të vërtetë një urdhër
për të ndërtuar këtë shtëpi të Perëndisë në Jeruzalem; dhe mbreti të na çojë
vendimin e tij lidhurme këtë gjë”.

6
1Atëherëmbreti Dar urdhëroiqë të bëheshin kërkimenë shtëpinë e arkivave

ku ruheshin thesaret në Babiloni; 2 dhe në Ahmetha, në kështjellën që është
në provincën e Medisë, u gjet një rrotull, dhe në të një dokument të shkruar
kështu: 3 “Në vitin e parë të mbretit Kir, mbreti Kir u shpall një urdhëresë
lidhurme shtëpinë e Perëndisë në Jeruzalem: “Të rindërtohet tempulli, vendi
ku ofrohen flijime. Të hidhen mirë themelet e tij. Të ketë një lartësi prej
gjashtëdhjetë kubitësh dhe një gjerësi prej gjashtëdhjetë kubitësh, 4 me tri
radhë gurësh të mëdhenj dhe një radhë lëndë të re druri; dhe shpenzimet
të paguhen nga pallati mbretëror. 5 Përveç kësaj, veglat prej ari dhe prej
argjendi të shtëpisë së Perëndisë, që Nebukadnetsari ka hequr nga tempulli
që është në Jeruzalem dhe i ka çuar në Babiloni, të rikthehen dhe të çohen
në tempullin që është në Jeruzalem; dhe secila të vihet në vendin e vet
në shtëpinë e Perëndisë”. 6 Tani, pra, Tatenai, qeveritar i krahinës matanë
Lumit, Shethar-Boznai dhe kolegët tuaj, Afarsekitët, që ndodhen matanë
Lumit, rrini larg këtij vendi! 7 Lini që të vazhdojë puna për këtë shtëpi të
Perëndisë; qeveritari i Judejve dhe pleqtë e Judejve ta rindërtojnë këtë shtëpi
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të Perëndisë në vendin e saj. 8 Përveç kësaj po lëshoj një urdhër për atë që
duhet të bëni për pleqtë e Judejve në rindërtimin e kësaj shtëpie të Perëndisë;
këtyre njerëzve t’u paguhen tërë shpenzimet nga të ardhurat e mbretit që
vijnë nga taksat e mbledhura matanë Lumit, me qëllim që punimet të mos
ndërpriten. 9Gjërat e nevojshme për olokaustet e Perëndisë së qiellit: demat,
deshtë, qengjat, bashkë me grurin, kripën, verën, vajin, duhet të dorëzohen
çdo ditë, pa mosplotësuar kurrë kërkesat e priftërinjve që janë në Jeruzalem,
10 me qëllim që t’i ofrojnë flijime me erë të këndshme Perëndisë së qiellit
dhe të luten për jetën e mbretit dhe të bijve të tij. 11 Kam dhënë gjithashtu
urdhër që në qoftë se dikush e shtrëmbëron këtë dekret, t’i hiqet një tra
shtëpisë së tij, të ngrihet dhe ai të varet tek ai; dhe shtëpia e tij të katandiset
në një plehërishte për shkak të veprimit të tij. 12 Perëndia që e ka bërë
emrin e tij të banojë atje shkatërroftë çdo mbret dhe çdo popull që guxon
të shtrijë dorën e tij për ta ndryshuar këtë ose për të shkatërruar shtëpinë e
Perëndisë që është në Jeruzalem! Unë, Darius, e kam nxjerrë këtë dekret;
të zbatohet me përpikmëri”. 13Atëherë Tatenai, qeveritar i krahinës matanë
Lumit, Shethar-Boznai dhe kolegët e tyre vepruan pikërisht ashtu siç i kishte
porositur mbreti Dar. 14Kështu pleqtë e Judejve vazhduan të ndërtojnë dhe
të bëjnë përparime, të nxitur nga fjalët e frymëzuara të profetit Axhe dhe të
Zakarias, birit të Idos. Ata e mbaruan ndërtimin sipas urdhërit të Perëndisë
të Izraelit dhe sipas rregullit të Kirit, të Darit dhe të Artasersit, mbretit të
Persisë. 15Tempulli u përfundua ditën e tretë të muajit të Adarit, që ishte viti
i gjashtë i mbretërimit të Darit. 16Atëherë bijtë e Izraelit, priftërinjtë, Levitët
dhe të kthyerit e tjerë nga robëria e kremtuan me gëzim kushtimin e kësaj
shtëpie të Perëndisë. 17 Për kushtimin e kësaj shtëpie të Perëndisë ata ofruan
njëqind dema, dyqind desh, katërqind qengja dhe dymbëdhjetë cjep, sipas
numrit të fiseve të Izraelit, si flijime përmëkatin për gjithë Izraelin. 18Pastaj
vendosën priftërinjtë sipas klasave të tyre dhe Levitët sipas ndarjeve të tyre,
për shërbimin e Perëndisë në Jeruzalem, ashtu siç është shkruar në librin e
Moisiut. 19TëkthyeritngarobëriaekremtuanPashkënditënekatërmbëdhjetë
tëmuajit të parë, 20 sepse priftërinjtë dhe Levitët ishin pastruar bashkarisht;
të gjithë ishin të pastër. Atëherë e flijuan Pashkën për të gjithë të kthyerit nga
robëria, për vëllezërit e tyre priftërinj dhe për veten e tyre. 21 Kështu bijtë e
Izraelit që ishin kthyer nga robëria e hëngrën Pashkën bashkëme tërë ata që
ishin ndarë nga papastërtia e popujve të vendit dhe që ishin bashkuarme ta
për të kërkuar Zotin, Perëndinë e Izraelit. 22 Dhe kremtuan me gëzim shtatë
ditë me radhë festën e të Ndormëve, sepse Zoti i kishte mbushur me gëzim,
duke përkulur në favor të tyre zemrën e mbretit të Asirisë, kështu që t’i bënte
më të fuqishme duart e tyre për ndërtimin e shtëpisë së Perëndisë, Perëndisë
të Izraelit.

7
1 Mbas këtyre gjërave, nën mbretërimin e Artasersit, mbretit të Persisë,

Ezdra, bir i Serajahut, bir i Azarias, bir i Hilkiahut, 2 bir i Shalumit, biri i
Tsadokut, bir i Ahitubit, 3bir iAmariahut, bir i Azarias, bir iMerajothit, 4bir i
Zerajahut, bir i Uzit, bir i Bukit, 5bir i Abishuas, bir i Finehasit, bir i Eleazarit,
bir i Aaronit, kryeprift; 6 ky Ezdra vinte nga Babilonia. Ishte një shkrues
kompetent në ligjin e Moisiut të dhënë nga Zoti, Perëndia i Izraelit. Mbreti
i dha të gjitha ato që ai kërkoi, sepse dora e Zotit, Perëndisë të tij, ishtembi të.
7Në vitin e shtatë të mbretit Artasersit, ngjitën gjithashtu në Jeruzalem disa
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ngabijtë e Izraelit dhe tëpriftërinjve,Levitë,këngëtarë,derëtarëdheNethinej.
8Ezdra arriti në Jeruzalem në muajin e pestë, që ishte viti i shtatë i mbretit.
9 Ai e filloi udhëtimin e tij nga Babilonia ditën e parë të muajit të parë dhe
arriti në Jeruzalem ditën e parë të muajit të pestë, sepse dora mirëbërëse e
Perëndisë të tij ishte mbi të. 10Në të vërtetë Ezdra i ishte kushtur me gjithë
zemër të studjonte ligjin e Zotit, ta zbatonte në praktikë dhe të mësonte në
Izrael statutet dhe dekretet. 11 Ja kopja e letrës që mbreti Artasers i dorëzoi
priftit Ezdra, shkruesit, një shkrues kompetent në urdhërimet e Zotit dhe në
statutet e tij e dhëna Izraelit. 12 “Artasersi, mbret i mbretërve, priftit Ezdra,
shkruesit kompetent në ligjin e Perëndisë të qiellit. Përshëndetje, e të tjera.
13Unë kam nxjerrë një dekret sipas të cilit kushdo nga populli i Izraelit dhe
nga priftërinjtë e tij dhe nga Levitët embretërisë sime që ka vendosur lirisht
të shkojë në Jeruzalem, mund të vijë me ty. 14Në të vërtetë ti je dërguar nga
ana e mbretit dhe nga shtatë këshilltarët e tij për të bërë hulumtime në Judë
dhe në Jeruzalem mbi ligjin e Perëndisë tënd, që është në duart e tua, 15 dhe
për t’i çuar argjendin dhe arin që mbreti dhe këshilltarët e tij ia kanë ofruar
spontanisht Perëndisë të Izraelit, banesa e të cilit është në Jeruzalem, 16 dhe
tërë argjendin dhe arin që mund të gjesh në tërë krahinën e Babilonisë, së
bashkume ofertën vullnetare, që bëhennëmënyrë spontane nga populli dhe
nga priftërinjtë për shtëpinë e Perëndisë të tyre në Jeruzalem. 17 Prandaj me
këto para ti do të kujdesesh të blesh dema, desh dhe qengjame ofertat e tyre
të ushqimit dhe të libacioneve, dhe do t’i ofrosh mbi altarin e shtëpisë së
Perëndisë tuaj që është në Jeruzalem. 18 Sa për pjesën tjetër të argjendit dhe
të arit, do të bëni atë që të duket e mirë ty dhe vëllezërve të tu, sipas vullnetit
të Perëndisë tuaj. 19 Edhe veglat që të janë dhënë për shërbimin e shtëpisë së
Perëndisë tënd, vendosi përsëri përpara Perëndisë të Jeruzalemit. 20Për çfarëdo
lloj nevoje tjetër të shtëpisë së Perëndisë tënd që të takon ty ta plotësosh, do
ta plotësosh me shpenzimet e thesarit mbretëror. 21 Unë, mbreti Artasers,
urdhëroj të gjithë arkëtarët ekrahinësmatanëLumit: gjithçkaqëdo të kërkojë
prifti Ezdra, shkruesi i ligjit të Perëndisë të qiellit, t’i plotësohen menjëherë,
22 deri në njëqind talenta argjendi, njëqind kore gruri, njëqind bate vere dhe
njëqindbate vaji dhe kripënë sasi të pakufizuar. 23Tërë ato që janëurdhëruar
nga Perëndia i qiellit të zbatohen me zell për shtëpinë e Perëndisë të qiellit.
Pse zemërimi duhet të bjerë mbi mbretërinë e mbretit dhe të bijve të tij?
24Përveç kësaj ju njoftojmë se nuk është e lejueshme tëmerrenharaçe, tatime
ose taksa kalimi nga asnjë prej priftërinjve, Levitëve, këngëtarëve, derëtarëve,
Nethinejve dhe shërbëtorëve të kësaj shtëpie të Perëndisë. 25Dhe ti, o Ezdra,
sipas diturisë së Perëndisë tënd që ti zotëron, cakto zyrtarë dhe gjyqtarë që
t’i sigurojnë drejtësinë tërë popullit që ndodhet në krahinën matanë Lumit,
gjithë atyre që njohin ligjet e Perëndisë tënd; dhe ua mëso atyre që nuk i
njohin. 26Dhe ai që nuk respekton ligjin e Perëndisë tënd dhe ligjin embretit
t’i jepet menjëherë gjyqit, ose me vdekje, ose me dëbim ose me konfiskimin
e pasurisë ose me burgim”. 27 I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i etërve tanë, që
i ka shtënë një gjë të tillë zemrës së mbretit, që të zbukurojë shtëpinë e Zotit
që është në Jeruzalem, 28 dhe më bëri të gëzoj favoret te mbreti, këshilltarët
e tij dhe të tërë princat e fuqishëm mbretërorë. Kështu e ndjeva veten të
trimëruar, sepse dora e Zotit, Perëndisë tim, ishte mbi mua, dhe mblodha
krerët e Izraelit që të niseshinmemua.
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8
1 Këta janë krerët e shtëpive atërore dhe lista gjenealogjike e atyre që u

kthyen me mua nga Babilonia, nën mbretërimin e Artasersit. 2 Nga bijtë
e Finehasit, Gershomi; nga bijtë e Ithamarit, Danieli; nga bijtë e Davidit,
Hatushi. 3Nga bijtë e Shekaniahut: nga bijtë e Paroshit, Zakaria, dhe bashkë
me të u regjistruan njëqind e pesëdhjetë meshkuj. 4 Nga bijtë e Pahath-
Moabit, Elihoenai, bir i Zerahiahut, dhe me të dyqind meshkuj. 5Nga bijtë
e Shekaniahut, i biri i Jahazielit dhe bashkë me të treqind meshkuj. 6Nga
bijtë e Adinit, Ebedi, bir i Jonathanit, dhe bashkë me të pesëdhjetë meshkuj.
7 Nga bijtë e Elamit, Isai, bir i Athaliahut, dhe bashkë me të shtatëdhjetë
meshkuj. 8 Nga bijtë e Shefatiahut, Zebadiahu, bir i Mikaelit, dhe bashkë
me të tetëdhjetë meshkuj. 9 Nga bijtë e Joabit, Obadiahu, bir i Jehielit, dhe
bashkë me të dyqind e tetëmbëdhjetë meshkuj. 10 Nga bijtë e Shelomithit,
bir i Josifiahut dhe bashkë me të njëqind e gjashtëdhjetë meshkuj. 11 Nga
bijtë e Bebait, Zakaria, bir i Bebait, dhe bashkë me të njëzet e tetë meshkuj.
12 Nga bijtë e Azgadit, Johanani, bir i Hakatas, dhe bashkë me të njëqind e
dhjetë meshkuj. 13Nga bijtë e Adonikamit, të fundit, emrat e të cilëve ishin:
Elifelet, JehieldheShemajah, dhebashkëmetagjashtëdhjetëmeshkuj. 14Nga
bijtë e Bigvait, Uthai dhe Zabudi, dhe bashkë me ta shtatëdhjetë meshkuj.
15Unë i mblodha pranë lumit që rrjedh në drejtim të Ahavës, dhe fushuam
aty tri ditë. Kur kalova në revistë popullin dhe priftërinjtë, nuk gjeta asnjë
bir Leviti. 16 Atëherë dërgova të thërrasë Eliezerin, Arielin, Shemajahun,
Elnathanin, Jaribin, Elnathanin, Nathanin, Zakarian dhe Meshulamin, që
ishin të parë, si edhe Jojaribin dhe Elnathanin që ishin njerëz të urtë,
17 dhe i urdhërova të shkonin tek Ido, kreu i lokalitetit të Kasifias, dhe u
vura në gojë fjalët që duhet t’i thonin Idos dhe vëllezërve të tij, Nethinejve
në lokalitetin e Kasifias, që të na dërgonin njerëz që të kryenin shërbimin
në shtëpinë e Perëndisë tonë. 18 Me qenë se dora mirëbërëse e Perëndisë
tonë ishte mbi ne, ata na dërguan Sherebiahun, një njeri me mend, nga
bijtë e Mahlit, birit të Levit, bir i Izraelit, bashkë me bijtë e vëllezërit e tij,
gjithsej tetëmbëdhjetë; 19dheHashabiahun, dheme të Isai ngabijtë eMerarit,
vëllezërit dhe bijtë e tyre, gjithsej njëzet; 20 dhe nga Nethinej, që Davidi dhe
krerët kishin caktuar në shërbim të Levitëve, dyqind e njëzet Nethinej, të
gjithë të caktuarme emër. 21Aty, pranë lumit Ahava, unë shpalla një agjerim
për t’u përulur përpara Perëndisë tonë, për t’i kërkuar një udhëtim të sigurt
për ne, për fëmijët tanë dhe për të gjitha pasuritë tona. 22Në fakt unë kisha
turp t’i kërkoja mbretit një roje ushtarësh dhe kalorësish që të na mbronte
nga armiku gjatë udhëtimit, sepse i kishim thënë mbretit: “Dora e Perëndisë
tonë është mbi të gjithë ata që kërkojnë për të mirën e tyre, por fuqia e
tij dhe zemërimi i tij janë kundër të gjithë atyre që e braktisin”. 23 Kështu
ne agjeruam dhe iu lutëm Perëndisë tonë për këtë arësye, dhe ai e dëgjoi
lutjen tonë. 24 Atëherë unë zgjodha dymbëdhjetë nga krerët e priftërinjve:
Sherebiahun, Hashabiahun dhe bashkë me ta dhjetë nga vëllezërit e tyre,
25 dhe u peshova atyre argjendin, arin, veglat, që ishin oferta e bërë për
shtëpinë e Perëndisë tonë nga mbreti, nga këshilltarët dhe nga paria e tij,
dhe nga të gjithë Izraelitët që ndodheshin atje. 26Në duart e tyre peshova
gjithashtu gjashtëqind e pesëdhjetë talenta argjendi, vegla prej argjendi me
një vlerë prej njëqind talentash, njëqind talenta ari, 27njëzet kupa ari me një
vlerë prej një mijë darikë, dy enë prej bronzi të hollë dhe të shndritshëm,
i çmueshëm si ari. 28 Pastaj u thashë atyre: “Ju i jeni shenjtëruar Zotit; edhe
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përdorëset janë të shenjta, dhe argjendi dhe ari janë një ofertë vullnetare për
Zotin, Perëndinë e etërve tuaj. 29 Kini kujdes dhe ruajini deri sa t’i peshoni
përpara krerëve të priftërinjve, Levitëve dhe të parëve të shtëpive atërore të
Izraelit në Jeruzalem, në dhomat e shtëpisë të Zotit”. 30 Kështu priftërinjtë
dhe Levitët morën argjendin, arin dhe veglat që u peshuan atëherë, për t’i
çuar në Jeruzalem në shtëpinë e Perëndisë tonë. 31 Ditën e dymbëdhjetë të
muajit të parë u nisëm nga lumi Ahava për të shkuar në Jeruzalem; dora
e Perëndisë tonë ishte mbi ne dhe gjatë udhëtimit na liroi nga armiku dhe
nga pritat e tij. 32 Arritëm kështu në Jeruzalem dhe qëndruam tri ditë atje.
33 Ditën e katërt në shtëpinë e Perëndisë tonë, u peshuan argjendi, ari dhe
veglat në duart eMeremothit, birit të priftit Uriah, me të cilin ishte Eleazari,
bir i Finehasit, dhe me ta Levitët Jozabad, bir i Jeshuas, dhe Noadiahu, bir
i Binuit. 34 U njëhsua dhe u peshua çdo gjë; dhe pesha e të gjitha gjërave u
vu me shkrim. 35Të mërguarit që u kthyen nga robëria, i ofruan si olokauste
Perëndisë të Izraelit dymbëdhjetëdemapër tërë Izraelin, nëntëdhjetëegjashtë
desh, shtatëdhjetë e shtatë qengja dhe dymbëdhjetë cjep si flijim përmëkatin,
e tërë kjo si olokaust për Zotin. 36 Pastaj ua dorëzuan dekretet e mbretit
satrapëve të mbretit dhe qeveritarëve të krahinës matanë Lumit, dhe këta
ndihmuan popullin dhe shtëpinë e Perëndisë.

9
1Mbasi përfunduan këto gjëra, krerët erdhën tek unë, duke thënë: “Populli i

Izraelit, priftërinjtë dhe Levitët nuk janë ndarë nga popujt e këtyre vendeve,
për gjërat e neveritshme të Kananejve, të 2 Në fakt ata kanë marrë si
bashkëshorte disa nga bijat e tyre për vete dhe për bijtë e tyre, duke përzier
kështu fisin e shenjtë me popujt e këtyre vendeve. Mjerisht gjyqtarët kanë
qenë të parët që e kryen këtë mëkat”. 3Kur dëgjova këtë gjë, grisa rrobat dhe
mantelin, shkula flokët e kokës dhe mjekrën, dhe u ula i shtangur. 4Atëherë
tërëataqëdridheshinnga fjalët ePerëndisë të Izraelit umblodhën rrethmeje
për shkak të mëkatit të atyre që ishin kthyer nga robëria; dhe unë mbeta i
ulur dhe i shtangur deri në blatimin embrëmjes. 5Në blatimin embrëmjes u
ngrita nga agjerimi,me rrobat dhemantelin të grisur; pastaj rashë në gjunjë
dhe shtriva duart nga Zoti, Perëndia im, 6 dhe thashë: “O Perëndia im, unë
jam i pështjelluar dhe më vjen turp të ngre fytyrën time ndaj teje, o Perëndia
im, sepse paudhësitë tona janë shumëzuar deri mbi kokën tonë, dhe faji ynë
ka arritur deri në qiell. 7Nga ditët e etërve tanë deri në ditën e sotme kemi
qenë shumë fajtorë, dhe për shkak të paudhësive tona ne, mbretërit tanë
dhe priftërinjtë tanë u lamë në duart e mbretërve të kombeve të huaja, nën
kanosjen e shpatës, të internimit, të plaçkitjesdhe të turpit, ashtu si pondodh
tani. 8 Por tani Zoti, Perëndia ynë, na ka dhënë hir për një çast të shkurtër,
duke na lënë një mbetje dhe duke na dhënë një strehë në vendin e tij të
shenjtë, dhe kështu Perëndia ynë i ka ndriçuar sytë tanë dhe na ka dhënë
një rizgjim të vogël në skllavërinë tonë. 9 Në të vërtetë ne ishim skllevër,
megjithatë Perëndia ynë nuk na braktisi në skllavërinë tonë, por na siguroi
mirëdashjen e mbretërve të Persisë, duke na rizgjuar për të ngritur përsëri
shtëpinë e Perëndisë tonë, duke restauruar rrënojat e saj dhe për të na dhënë
një mur mbrojtjeje në Judë dhe Jeruzalem. 10 Por tani, o Perëndia ynë, çfarë
do të themi pas kësaj? Sepse i kemi braktisur urdhërimet e tua, 11që na kishe
urdhëruar me anë të shërbëtorëve të tu, profetëve, duke thënë: “Vendi në të
cilin po hyni për ta shtënë në dorë është një vend i papastër për shkak të
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papastërtisë sëpopujve tëkëtyrevendeve, për shkak të gjërave tëneveritshme
me të cilat e kanëmbushur fund ekryemendotjet e tyre. 12Prandaj tanimos
u jepni bijat tuaja bijve të tyre dhemosmerrni bijat e tyre për bijtë tuaj; mos
kërkoni kurrë begatinë e tyre, as mirëqënien e tyre, sepse kështu do të bëheni
të fortë, do të hani prodhimet më të mira të vendit dhe do t’ua lini atë në
trashëgimi bijve tuaj përjetë”. 13 Por mbas gjithë asaj që na ra mbi krye për
shkak të veprimeve tona të këqija dhe të fajeve tona të mëdha, duke qenë se
ti, o Perëndia ynë, na dënove më pak nga sa e meritonin fajet tona dhe na le
një pikë si kjo, 14 a do të kthehemi përsëri të shkelim urdhërimet e tua dhe
të bashkohemi memartesë me popujt që kryejnë këto gjëra të neveritshme?
A nuk do të zemëroheshe kundër nesh deri sa të shkatërroje pa lënë asnjë të
mbetur ose të shpëtuar? 15O Zot, Perëndia i Izraelit, ti je i drejtë, prandaj ne
kemi mbetur sot, një mbetje njerëzish që kanë shpëtuar. Ja ku jemi para teje
me fajin tonë, megjithëse për shkak të tij asnjë nuk mund të qëndrojë para
teje!”.

10
1NdërsaEzdra lutej dhebëntekëtë rrëfim,dukeqarëdheduke rënëpërmbys

përpara shtëpisë së Perëndisë, rreth tij umblodhnjëmori emadhenga Izraeli:
burra, gra, dhe fëmijë; dhepopulli qanteme tëmadhe. 2Atëherë Shekaniahu,
bir i Jehielit, një nga bijtë e Elamit, filloi t’i thotë Ezdras: “Ne kemi mëkatuar
kundër Perëndisë tonë, duke u martuar me gra të huaja që i kemi marrë
nga popujt e këtij vendi; megjithëkëtë mbetet ende një shpresë për Izraelin.
3 Prandaj të bëjmë një besëlidhjeme Perëndinë tonë, t’i kthejmë tërë këto gra
dhe bijtë që kanë lindur prej tyre, sipas këshillës së Perëndisë dhe të atyre
që dridhen përpara urdhërit të Perëndisë tonë. Dhe të veprohet sipas ligjit.
4 Çohu sepse kjo të përket ty; ne do të jemi me ty. Merr guxim dhe vepro!”.
5 Atëherë Ezdra u ngrit dhe i vuri të betohen krerët e priftërinjve, Levitët
dhe tërë Izraelin se do të vepronin ashtu siç ishte thënë. Dhe ata u betuan.
6 Pastaj Ezdra u ngrit përpara shtëpisë së Perëndisë dhe shkoi në dhomën e
Jehohananit, birit të Eliashibit. Sa qëndroi aty, ai nuk hëngri bukë as piu ujë,
sepse mbante zi përmëkatin e atyre që ishin kthyer nga robëria. 7Edhe u bë
një shpallje në Judë dhe në Jeruzalem për të gjithë të kthyerit nga robëria,
meqëllim që tëmblidheshin në Jeruzalem; 8në rast se dikush nuk do të vinte
brenda tri ditëve sipas këshillës së krerëve dhe të pleqve, tërë pasuritë e tij do
të konfiskoheshin dhe ai vetë do të përjashtohej nga asambleja e të kthyerve
nga robëria. 9 Kështu gjithë burrat e Judës dhe të Beniaminit u mblodhën
në Jeruzalem brenda tri ditëve. Ishte dita e njëzet e muajit të nëntë. Tërë
populli zuri vend në sheshin e shtëpisë së Perëndisë, duke u dridhur nga
shkaku i kësaj gjëje dhe nga shiu i fortë. 10 Atëherë prifti Ezdra u ngrit dhe
u tha atyre: “Ju keni mëkatuar duke u martuar me gra të huaja dhe kështu
e keni shtuar fajin e Izraelit. 11 Por tani rrëfehuni te Zoti, Perëndia i etërve
tuaj, dhe bëni vullnetin e tij, duke u ndarë nga popujt e këtij vendi dhe nga
gratë e huaja!”. 12 Atëherë tërë asambleja u përgjigj dhe tha me zë të lartë:
“Po, duhet të bëjmë ashtu siç thua ti! 13 Por populli është i madh në numër
dhe është stina e shirave të mëdha; nuk është, pra, i mundur qëndrimi jashtë.
Nuk është me siguri puna e një dite ose dy ditëve, sepse jemi të shumtë që
kemi mëkatuar në këtë çështje. 14 Të mbeten këtu, pra, krerët tanë në vend
të tërë asamblesë dhe të gjithë ata që në qytetet tona janë martuar me gra
të huaja të vijnë në kohë të caktuara bashkë me pleqtë dhe me gjyqtarët e
çdo qyteti, deri sa të largohet prej nesh zemërimi i zjarrtë i Perëndisë tonë
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për shkak të kësaj gjëje. 15 Vetëm Jonathani, bir i Asahelit, dhe Jaziahu, bir
i Tikvahut, e kundërshtuan këtë propozim, të përkrahur nga Meshulami dhe
nga Leviti Shabethai. 16 Kështu të kthyerit nga robëria vepruan siç ishte
thënë dhe u zgjodhën prifti Ezdra dhe disa kryefamiljarë sipas shtëpive të
tyre patriarkale, të tërë të caktuar me emër; ata filluan mbledhjet ditën e
parë të muajit të dhjetë për të shqyrtuar rastet e ndryshme. 17Ditën e parë
të muajit të parë përfunduan tërë rastet e burrave që ishin martuar me gra
të huaja. 18 Midis bijve të priftërinjve që ishin martuar me gra të huaja
figuronin: nga bijtë e Jeshuas, biri i Jotsadakut, dhe midis vëllezërve të tij:
Maasejahu, Eliezeri, Jaribi dhe Gedaliahu. 19Ata u zotuan t’i ndanin gratë e
tyre; pastaj, për shkak të fajit të tyre, secili paraqiti një dash për të shlyer
mëkatin e tij. 20 Nga bijtë e Imerit: Hanani dhe Zebadiahu. 21 Nga bijtë e
Harimit: Maasejahu, Elia, Shemajahu, Jehieli dhe Uziahu. 22 Nga bijtë e
Pashurit: Elioenai, Maasejahu, Ishmaeli, Nethaneeli, Jozabadi dhe Elasahu.
23 Nga Levitët: Jozabadi, Shimei, Kelajahu, domethënë Kelita, Pethajahu,
Juda dhe Eliezeri. 24 Nga këngëtarët: Eliashibi. Nga derëtarët: Shallumi,
Telemi dhe Uri. 25 Midis Izraelitëve: bijtë e Paroshit: Ramiahu, Iziahu,
Malkiahu,Mijamini, Eleazari, Malkiahu dhe Benajahu. 26Nga bijtë e Elamit:
Mataniahu, Zakaria, Jehieli, Abdi, Jeremothi dhe Elia. 27Nga bijtë e Zatuit:
Elioenai, Eliashibi, Mataniahu, Jeremothi, Zabadi dhe Aziza. 28 Nga bijtë
e Bebait: Jehohanani, Hananiahu, Zabai dhe Athlai. 29 Nga bijtë e Banit:
Meshulami, Maluku, Adajahu, Jashubi, Sheali dhe Ramothi. 30 Nga bijtë e
Pahath-Moabit: Adnai, Kelali, Benajahu, Maasejahu, Mataniahu, Betsaleeli,
Binui dhe Manasi. 31 Nga bijtë e Harimit: Eliezeri, Ishshijahu, Malkiahu,
Shemajahu, Simeoni, 32 Beniamini, Malluku dhe Shemariahu. 33 Nga bijtë
e Hashumit: Matenai, Matatahu, Zabadi, Elifeleti, Jeremai, Manasi dhe
Shimei. 34Nga bijtë e Banit: Maadai, Amrami, Ueli, 35 Benajahu, Bedejahu,
Keluhi, 36 Vaniahu, Meremothi, Eliashibi, 37 Mataniahu, Matenai, Jaasai,
38 Bani, Binui, Shimei, 39 Shelemiahu, Nathani, Adajahu, 40 Maknadbai,
Shashai, Sharai, 41Azareli, Shelemiahu, Shemariahu, 42 Shalumi, Amariahu
dhe Jozefi. 43 Nga bijtë e Nebos: Jeijeli, Matithiahu, Zabadi, Zebina, Jadai,
Joeli dhe Benajahu. 44Tërë këta ishin martuar me gra të huaja; dhe disa nga
këta kishin pasur fëmijë nga këto gra.
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Nehemia
1 Fjalët e Nehemias, birit të Hakaliahut. Ndodhi që në muajin e Kisleut,

në vitin e njëzetë, ndërsa unë ndodhesha në kalanë e Suzës, 2 arriti në Judë
Hanani, një nga vëllezërit e mi, bashkë me disa burra të tjerë. Unë i pyeta
lidhur me Judejtë që kishin shpëtuar, që ishin kthyer gjallë nga robëria, dhe
lidhur me Jeruzalemin. 3 Ata më thanë: “Ata që kanë shpëtuar nga robëria
janë atje poshtë në krahinë, në një varfëri të madhe dhe me faqe të zezë;
përveç kësaj muret e Jeruzalemit janë plot me të çara dhe portat e tij janë
konsumuar nga zjarri”. 4 Sa i dëgjova këto fjalë, u ula dhe qava; pastaj
mbajta zi disa ditë me radhë, agjerova dhe u luta përpara Perëndisë të qiellit.
5Dhe thashë: “Të lutem shumë, o Zot, Perëndia i qiellit, Perëndi i madh dhe i
tmerrshëm, që i qëndron besnik besëlidhjes dhe kemëshirë për ata që të duan
dhe respektojnë urdhërimet e tua, 6qofshin veshët e tua të vëmëndshëm dhe
sytë e tu të hapur për të dëgjuar lutjen e shërbëtorit tënd që tani ta drejton
ty ditën dhe natën për bijtë e Izraelit, shërbëtorë të tu, duke rrëfyer mëkatet
e bijve të Izraelit, që ne kemi kryer kundër teje. Po, unë dhe shtëpia e atit
tim kemi mëkatuar. 7 Jemi sjellë shumë keq me ty dhe nuk kemi respektuar
urdhërimet, statutet dhedekretet që ti i keurdhëruarMoisiut, shërbëtorit tënd.
8Mbajemend fjalënqë i urdhëroveMoisiut, shërbëtorit tënd,duke i thënë: “Në
qoftë sedo tëmëkatoni,unëdo t’ju shpërndajmidispopujve; 9pornë rast sedo
të ktheheni tek unë dhe do të respektoni urdhërimet emia, dhe do t’i zbatoni
në praktikë, edhe sikur njerëzit tuaj të shpërndarë të jenë në kufijtë e qiellit,
unë do t’i mbledh që andej dhe do t’i sjell përsëri në vendin që kam zgjedhur
ku të banojë emri im”. 10 Tani këta janë shërbëtorët e tu dhe populli yt, që ti
i ke çliruarme fuqinë tënde të madhe dheme dorën tënde të fortë. 11O Zot, të
lutem, qofshin veshët e tu të vëmëndshëm ndaj lutjes së shërbëtorit tënd dhe
lutjes së shërbëtorëve të tu që ndjejnë kënaqësi kur kanë frikë prej emrit tënd;
jepi, madje sot të lutem, një sukses të mirë shërbëtorit tënd, duke bërë që ai
të gjejë zemërbutësi në sytë e këtij njeriu”. Unë atëherë isha kupëmbajtësi i
mbretit.

2
1Në muajin e Nisanit, vitin e njëzetë të mbretit Artakserks, sapo e sollën

verën para tij, unë e mora verën dhe ia zgjata atij. Unë nuk kisha qenë i
trishtuar kurrë në prani të tij. 2 Prandaj mbreti më tha: “Pse ke pamje të
trishtuar, ndonëse nuk je i sëmurë? Kjo nuk mund të jetë veçse një trishtim
i zemrës”. Atëherë më zuri një frikë shumë e madhe, 3dhe i thashë mbretit:
“Rroftë mbreti përjetë! Si mund të mos jetë fytyra ime e trishtuar kur qyteti
ku janë varrosur etërit emi është shkatërruardheportat e tij janë konsumuar
nga zjarri?”. 4Mbreti më tha: “Çfarë kërkon?”. Atëherë unë iu luta Perëndisë
të qiellit 5 dhe pastaj iu përgjigja mbretit: “Në qoftë se kjo i pëlqen mbretit
dhe shërbëtori yt ka gjetur mirëdashje në sytë e tu, më lejo të shkoj në Judë,
në qytetin e varreve të etërve të mi, që ta rindërtoj atë”. 6 Mbreti më tha
(mbretëresha i rrinte ulur në krah): “Sa do të zgjasë udhëtimi dhe kur do të
kthehesh?”. Kështu i pëlqeumbretit të më lërë të shkoj dhe unë i tregova një
afat kohe. 7 Pastaj i thashë mbretit: “Në rast se kështu i pëlqen mbretit, të
më jepen letra për qeveritarët e krahinësmatanë Lumit që të më japin lejen
e kalimit deri sa të arrijë në Judë, 8 dhe një letër për Asafin, mbikëqyrësin e
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pyllit tëmbretit, që tëmë japë lëndën e drurit për të ndërtuar portat e qytezës
së bashkuarme tempullin, përmuret e qytetit dhe për shtëpinë në të cilën do
të shkoj të banoj”. Mbreti më dha letrat, sepse dora mirëdashëse e Perëndisë
tim ishte mbi mua. 9 Arrita kështu te qeveritarët e krahinës matanë Lumit
dhe u dhashë atyre letrat e mbretit. Me mua mbreti kishte dërguar një trup
përcjellës të përbërë nga komandantë të ushtrisë dhe nga kalorës. 10 Por kur
Sanballati, Horoniti dhe Tobiahu, shërbëtori i Amonit, e mësuan këtë gjë, u
shqetësuan shumë, sepse kishte ardhur një burrë që kërkonte tëmirën e bijve
të Izraelit. 11Kështu arrita në Jeruzalem dhe qëndrova atje tri ditë. 12 Pastaj
u ngrita natën me pak burra të tjerë, por nuk i thashë gjë asnjeriut nga ato
që Perëndia im më kishte vënë në zemër të bëja për Jeruzalemin. Nuk kisha
me vete asnjë kafshë tjetër, barre, veç asaj së cilës i kisha hipur. 13Dola natën
nga porta e Luginës, në drejtim të burimit të Dragoit dhe të portës së Plehut,
duke kontrolluar kështu muret e Jeruzalemit që ishin plot me të çara dhe
portat e tij të konsumuaranga zjarri. 14Vazhdovapastajmeportën eBurimit
dhe pishinën e Mbretit, por nuk kishte vend nga të kalonte kafsha mbi të
cilën kisha hipur. 15Atëherë iu ngjita natën luginës, duke inspektuar gjithnjë
muret; më në fund u ktheva prapa, duke hyrë nga porta e Luginës, dhe
kështu u ktheva. 16 Zyrtarët nuk dinin se ku kisha shkuar dhe as me se isha
marrë. Deri në atë çast nuk u kisha thënë asgjë Judejve, priftërinjve, parisë,
zyrtarëve dhe as atyre që merreshin me punimet. 17Atëherë u thashë atyre:
“Ju e shikoni gjendjen e mjeruar në të cilat ndodhemi: Jeruzalemi është
shkatërruar dhe portat e tij janë konsumuar nga zjarri! Ejani, t’i rindërtojmë
muret e Jeruzalemit, dhe kështunukdo të jemimë të turpëruar!”. 18U tregova
pastaj atyre si dora bamirëse e Perëndisë tim kishte qenë mbi mua si dhe
fjalët që mbreti më kishte thënë. Atëherë ata thanë: “Të ngrihemi dhe t’i
vihemi ndërtimit!”. Kështumorën kurajo për t’i forcuar duart e tyre për këtë
punë të rëndësishme. 19 Por kur Sanbalati, Horoniti dhe Tobiahu, shërbëtori
Amonit, dhe Geshemi, Arabi, e mësuan këtë gjë, filluan të tallen dhe të na
përbuzin, duke thënë: “Çfarë po bëni? Mos doni, vallë, të ngrini krye kundër
mbretit?”. 20 Atëherë unë u përgjigja dhe u thashë atyre: “Do të jetë vetë
Perëndia i qiellit që do të na sigurojë suksesin. Ne, shërbëtorët e tij, do të
fillojmë ndërtimin, por për ju nuk do të ketë as pjesë, as të drejtë, as kujtim
në Jeruzalem”.

3
1 Eliashibi, kryeprifti, u ngrit atëherë bashkë me vëllezërit e tij priftërinj

dhe ndërtuan portën e Deleve; e shenjtëruan dhe ia vunë kanatet. Vazhduan
të ndërtojnë deri në kullën e Meahut, që pastaj 2 Pranë Eliashibit ndërtuan
njerëzit e Jerikos dhe pranë tyre ndërtoi Zakuri, bir i Imrit. 3Bijtë e Senaahut
ndërtuan portën e Peshqve, bënë kasën dhe vunë kanatet e saj, bravat dhe
shufrat. 4Pranë tyre punonte për riparimet Meremothi, bir i Urias, që ishte
bir i Kotsit; pranë tyre për riparimet punonte Meshullami, bir i Berekiahut,
që ishte bir i Meshezabeelit; pranë tyre punonte për riparimet Tsadoku, bir
i Baanas; 5 pranë tyre për riparimet punonin Tekoitët; por fisnikët midis
tyre nuk e ulën qafën për të bërë punën e Zotit të tyre. 6 Jehojada, bir i
Paseahut, dhe Meshulami, bir i Besodejahut, restauruan portën e Vjetër;
bënë kasën dhe vunë kanatet e saj, bravat dhe shufrat. 7Pranë tyre punonin
për riparimin e selisë së qeveritarit të krahinës matanë Lumit Melatiahu,
Gabaoniti, Jadoni Meronithiti dhe njerëzit e Gabaonit dhe të Mitspahut.



Nehemia 3:8 483 Nehemia 3:32

8Pranë tyre punonte për riparimet Uzieli, bir i Harhajahut, një ndër argjen-
darët; pranë tij punonte për riparimet Hananiahu, një nga parfumierët.
Ata e përforcuan Jeruzalemin deri në Murin e Gjerë. 9 Pranë tyre punoi për
riparimet Refajahu, bir i Hurit, kryetar i gjysmës së rrethit të Jeruzalemit.
10 Pranë tyre punonte për riparimet, përballë shtëpisë së tij, Jedajahu, bir i
Harumafit; pranë tij punonin për riparimet Hatushi, bir i Hashabnejahut.
11 Malkijahu, bir i Harimit, dhe Hashshubi, bir i Pahath-Moabit, ndreqën
një pjesë tjetër të mureve dhe kullën e Furrave. 12 Pranë tij punonte për
riparimet, bashkë me bijat e tij, Shalumi, bir i Haloheshit, kryetar i gjysmës
së rrethit të Jeruzalemit. 13Hanuni dhe banorët e Zanoahit ndreqën portën
e Luginës; e ndërtuan dhe i vunë kanatet, bravat dhe shufrat. Përveç kësaj
ndreqën një mijë kubitë muri deri në portën e Plehut. 14 Malkijahu, bir
i Rekabit, kryetar i rrethit të Beth-Hakeremit, ndreqi portën e Plehut; e
ndërtoi, dhe i vuri kanatet, bravat dhe shufrat. 15 Shalumi, bir i Kol-Hezeut,
kryetar i rrethit të Mitspahut, ndreqi portën e Burimit; e ndërtoi, e mbuloi
dhe i vuri kanatet, bravat dhe shufrat. Ndreqi gjithashtu murin e pishinës
të Siloes, pranë kopshtit të mbretit, deri në shkallëzat që zbresin nga qyteti
i Davidit. 16 Pas tij Nehemia, bir i Azbukut, kryetar i gjysmës së rrethit
të Beth-Zurit, punoi për riparimet deri përpara varreve të Davidit, deri te
pishina artificiale dhe deri te shtëpia e Trimave. 17 Pas tij punuan për
riparimet Levitët, nën drejtimin e Rehumit, birit të Banit; pranë tij punonte
për riparimet për rrethin e tij Hashabia, kryetar i gjysmës së rrethit të
Keilahut. 18 Pas tij punuan për riparimet vëllezërit e tyre, nën mbikëqyrjen
e Bavait, birit të Henadat, kryetar i gjysmës tjetër të rrethit të Keilahut.
19 Pranë tij Ezeri, bir i Jeshuas, kryetar i Mitspahut, ndreqi një pjesë tjetër
të mureve, përballë të përpjetës së arsenalit, në qoshe. 20 Mbas tij Baruku,
bir i Zabait, riparoi me zell të madh një pjesë tjetër të mureve, nga qoshja
deri te porta e shtëpisë së Eliashibit, kryepriftit. 21Mbas tij Meremothi, bir
i Urias, që ishte bir i Kotsit, ndreqi një pjesë tjetër të mureve, nga porta e
shtëpisë sëEliashibit deri në skajin e shtëpisë sëEliashibit. 22Mbas tij punuan
për riparimet priftërinjtë që banonin përreth. 23 Mbas tyre Beniamini dhe
Hashubi punuan për riparimet përballë shtëpisë së tyre. Mbas tyre Azaria,
bir i Maasejahut, që ishte bir i Ananiahut, punoi për riparimet afër shtëpisë
së tij. 24Mbas tij Binui, bir i Henadadit, ndreqi një pjesë tjetër të mureve,
nga shtëpia e Azarias deri në kthesë, domethënë në qoshe. 25 Palali, bir
i Uzait, bëri riparime përballë kthesës dhe kullës që spikat nga shtëpia e
epërme e mbretit, që ishte pranë oborrit të burgut. Mbas tij bëri riparime
Pedajahu, bir i Paroshit. 26Nethinejtë, qëbanoninmbiOfelin, bënë riparime
deri përpara portës së Ujërave, në drejtim të lindjes, dhe përballë kullës që
spikaste. 27Mbas tyre Tekoitët riparuan një pjesë tjetër të mureve, përballë
kalasë së madhe që spikaste dhe deri në murin e Ofelit. 28 Mbi portën
e Kuajve, priftërinjtë punuan në riparimet, secili përballë shtëpisë së vet.
29Mbas tyre Tsadoku, bir i Imerit, punoi për riparimet përballë shtëpisë së
tij. Mbas tij punoi Shemajahu, bir i Shekaniahut, që ishte rojtar i portës
lindore. 30Mbas tij Hananiahu, bir i Shelemiahut, dhe Hanuni, biri i gjashtë
i Tsalafit, riparuan një pjesë tjetër të mureve. Mbas tyre Meshullami, bir i
Berekiahut, punoi për riparimet përballëbanesës së tij. 31Mbas tijMalkijahu,
një nga argjendarët, mori pjesë në riparimet deri në shtëpitë e Nethinejve
dhe të tregtarëve,përballëportës sëMifkadit dhederi në tëpërpjetën eqoshes.
32Midis së përpjetës së qoshes dhe portës së Deleve punuan për riparimet
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argjendarët dhe tregtarët.

4
1Kur Sanballati dëgjoi që ne po rindërtonim muret, u zemërua, u revoltua

thellë dhe filloi të tallet me Judejtë, 2 dhe u tha përpara vëllezërve të tij dhe
ushtarëve të Samarisë: “Çfarë po bëjnë këta Judejmatufë? Do të fortifikohen?
Do të ofrojnë flijime? A do të mbarojnë brenda një dite? Mos vallë do të
ringjallin gurët e konsumuar nga zjarri i togjeve të rrënojave?”. 3 Tobiahu,
Amoniti, që i rrinte pranë, tha: “Le të ndërtojnë! Por në rast se një dhelpër
hipën sipër, do ta rrëzojë murin e tyre prej guri!”. 4 Dëgjo, o Perëndia ynë,
sepse na përçmojnë! Bëj që të bjerëmbi kokën e tyre fyerja e tyre dhe braktisi
në përbuzje në një vend robërie! 5Mos e mbulo paudhësinë e tyre dhe mos
lejo që mëkati i tyre të fshihet para teje, sepse kanë provokuar zemërimin
tënd para ndërtuesve”. 6Ne, pra, i rindërtuam muret që u bashkuan deri në
gjysmën e lartësisë së tyre; populli e kishtemarrëme zemër punën. 7Por kur
Sanballati, Tobiahu, Arabët, Amonitët dhe Asdodejtë mësuan që riparimi i
mureve të Jeruzalemit po përparonte dhe të çarat kishin filluar tëmbylleshin,
ata u zemëruan shumë, 8dhe të gjithë së bashkukomplotuanpër të ardhurnë
Jeruzalemdhepër tëkrijuar traziranë të. 9Porne iu lutëmPerëndisë tonëdhe
për shkak të tyre vumë roje natë e ditë kundër tyre. 10Por ata të Judës thonin:
“Forcat embartësve tëpeshavevijnëdukeupakësuardhegërmadhat janëaq të
shumta sanukdo të arrijmë tëndërtojmëmuret! 11Përveç kësajkundërshtarët
tanë thonin: “Ata nuk do të dinë dhe nuk do të shohin asgjë, deri sa ne do të
sulemi në mes të tyre dhe do t’i vrasim; kështu do të bëjmë që të ndërpriten
punimet”. 12 Por kur Judejtë që banonin pranë tyre erdhën dhjetë herë
rrjeshtpër tëna thënë: “Ngadoqë tëktheheni, do tënasulen”. 13Unëvendosa
njerëz të armatosur në vendet më të ulta prapamureve; e vendosa popullin
sipas familjeve, me shpatat e tyre, shtizat e tyre dhe harqet e tyre. 14Mbasi e
shqyrtova situatën u ngrita dhe u thashë parisë, gjyqtarëve dhe pjesës tjetër
të popullit: “Mos kini frikë nga ata! Kujtoni Zotin e madh dhe të tmerrshëm
dhe luftoni për vëllezërit tuaj, për bijtë dhe bijat tuaja, për bashkëshortet
tuaja dhe për shtëpitë tuaja!”. 15 Kur armiqtë tanë mësuan që ne ishim të
informuar mbi këtë gjë dhe që Perëndia e kishte bërë të dështonte plani i
tyre, ne të gjithë u kthyem tek muret, secili në punën e tij. 16Qysh prej asaj
dite, gjysmae shërbëtorëve tëmimerrejmepunët,ndërsa gjysma tjetërkishte
rrokur shtizat,mburojat, harqetdhekishteveshurparzmoret; komandantët
qëndronin prapa tërë shtëpisë së Judës. 17Por ata që ndërtoninmuret dhe ata
qëmbartninongarkoninpeshat,menjëdorëmerreshinmepunimetdheme
dorën tjetër mbanin armën e tyre. 18 Tërë ndërtuesit, duke punuar, mbanin
secili shpatënengjeshurnë ijet, ndërsaborizani rrintepranëmeje. 19Atëherë
unë u thashë parisë, zyrtarëve dhe pjesës tjetër të popullit: “Puna është e
madhe dhe e shtrirë, dhe ne jemi të shpërndarë mbi muret, larg njeri tjetrit.
20Kudo që të dëgjoni tingullin e borisë, atje mblidhuni pranë nesh; Perëndia
ynë do të luftojë për ne”. 21 Kështu e vazhdonim punën, ndërsa gjysma e
njerëzve kishte rrokur shtizën që në agim e deri sa dilnin yjet. 22Në të njëjtën
kohë i thashë gjithashtu popullit: “Secili nga ju të rrijë me shërbëtorin e tij
brenda Jeruzalemit, për të na ruajtur natën dhe për të punuar pastaj ditën”.
23Kështu as unë, as vëllezërit emi, as shërbëtorët emi, as njerëzit e rojes qëmë
ndiqnin, nuk i hiqnim rrobat; por secili kishte armën e tij me ujë.
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5
1Ndërkaq u ngrit një ankesë e madhe prej popullit dhe bashkëshorteve të

tyre kundër Judejve, vëllezërve të tyre. 2 Disa thonin: “Ne, bijtë tanë dhe
bijat tona jemi shumë; prandaj të gjejmë grurë që të mund të hamë dhe të
jetojmë!”. 3 Të tjerë thonin: “Kemi hipotekuar arat tona, vreshtat tona dhe
shtëpitë tona për të blerë grurë gjatë zisë!”. 4 Disa të tjerë akoma thonin:
“Kemi marrë para hua për të paguar haraçin e mbretit mbi arat tona dhe
vreshtat tona. 5Ndonëse mishi ynë është si mishi i vëllezërve tanë dhe bijtë
tanë janë si bijtë e tyre, në realitet jemi të detyruar t’i kthejmë në skllevër
bijtë tanë dhe bijat tona; disa nga bijat tona janë katandisur që tani në
skllavëri dhe nuk kemi asnjë mundësi t’i shpengojmë, sepse arat tona dhe
vreshtat tona janë në dorë të të tjerëve”. 6 Kur dëgjova ankimet e tyre dhe
këto fjalë, u indinjova shumë. 7Mbasi u mendovamirë për këtë gjë, qortova
parinë dhe gjyqtarët dhe u thashë atyre: “Secili prej jush kërkon një kamatë
prej fajdexhiu nga vëllai i vet”. Kështu mblodha kundër tyre një asamble të
madhe 8dhe u thashë: “Simbasmundësive tona ne kemi shpenguar vëllezërit
tanë Judej që u ishin shitur kombeve; por tani a do t’i shisnit vëllezërit tuaj,
apo duhet që ata të na shiten neve?”. Atëherë ata heshtën me qenë se nuk
gjenin fjalë për të thënë. 9Dhe unë shtova: “Ajo që po bëni nuk është e mirë.
A nuk duhet përkundrazi të ecni duke pasur frikë nga Perëndia ynë për të
shmangur dëmin nga kombet që i kemi armiq? 10 Edhe unë, vëllezërit e mi
dhe shërbëtorët e mi u kemi dhënë hua para dhe grurë. Ju lutem, të mos
kërkojmë më kamatë për këtë! 11 Ua ktheni që sot arat e tyre, vreshtat e
tyre, ullishtat e tyre dhe shtëpitë e tyre, dhe të njëqindtën pjesë të parave,
të grurit, të verës dhe të vajit që u keni kërkuar”. 12 Ata u përgjigjën: “Do t’i
kthejmë dhe nuk do të kërkojmë më asgjë prej tyre; do të veprojmë ashtu si
thua ti”. Atëherë thirra priftërinjtë dhe i vura të betohen përpara atyre se do
të vepronin sipas këtij premtimi. 13 Shkunda pastaj palën e rrobave të mia
dhe thashë: “Kështu Perëndia ta shkundë nga shtëpia e tij dhe nga pasuria
e tij cilindo që nuk do ta mbajë këtë premtim! Kështu të shkundet dhe të
zbrazet ai nga të gjitha!”. Atëherë tërëasambleja tha: “Amen!”, dhe lavdëruan
Zotin. Populli veproi sipas atij premtimi. 14 Përveç kësaj qysh prej ditës që u
caktova të jem qeveritar i tyre në vendin e Judës, nga viti i njëzetë deri në
vitin e tridhjetedytë të mbretit Artakserks, gjatë dymbëdhjetë vjetëve, unë
dhe vëllezërit 15 Ndërsa qeveritarët e mëparshëm që më kishin paraprirë e
kishin rënduar popullin duke marrë bukë dhe verë, dhe përveç kësaj dyzet
sikla argjendi. Madje edhe shërbëtorët e tyre silleshin si zotër me popullin,
por unë nuk veprova kështu, sepse kisha frikë nga Perëndia. 16 Përkundrazi i
hyra me të madhe punës së riparimit të këtyre mureve dhe nuk kemi bërë
asnjë blerje toke; përveç kësaj tërë shërbëtorët e mi u mblodhën atje për të
punuar. 17 Kisha gjithashtu në mencën time njëqind e pesëdhjetë Judej dhe
zyrtarë, përveç atyre që vinin nga kombet fqinje. 18Çdo ditë përgatitej një ka
dhe gjashtë krerë të zgjedhur qëmerreshin nga kopeja; përmua gatuheshin
edhe zogj, dhe çdo dhjetë ditë bëhej furnizimi me lloj lloj vere me shumicë;
por me gjithë këtë, nuk e kam kërkuar kurë kuotën e qeveritarit, sepse mbi
këtë popull rëndonte tashmë shërbimi. 19Më kujto, o Perëndia im, për tërë të
mirat që i kam bërë këtij populli.

6
1 Kur Sanballati, Tobiahu dhe Geshem Arabi dhe armiqtë tanë të tjerë

mësuan që unë kisha rindërtuar muret dhe që nuk kishte mbetur asnjë e
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çarë në to (megjithëse atëherë nuk i kisha vënë akoma kanatet e portave),
2 Sanballati dhe Geshemi më çuan për të thënë: “Eja dhe takohemi bashkë
me një nga fshatrat e luginës së Onos”. Por ata mendonin të ma punonin.
3Kështu unë u dërgova atyre lajmëtarë për t’u thënë: “Jam duke bërë një punë
tëmadhe dhe nukmund të zbres. Pse duhet ta ndërpresim punën, kur unë po
e lë për të zbritur tek ju?”. 4 Plot katër herë ata më çuan njerëz për të thënë
të njëjtën gjë, dhe unë u përgjigja në të njëjtën mënyrë. 5 Atëherë Sanballati
më dërgoi shërbëtorin e tij që të më thotë po atë gjë për të pestën herë me
një letër të hapur në dorë, 6 në të cilën ishte shkruar: “Éshtë përhapur fjala
midis kombeve, dhe Gashmu e pohon këtë, që ti dhe Judejtë po kurdisni
një rebelim; prandaj, sipas këtyre zërave, ti po rindërton muret, për t’u bërë
mbreti i tyre, 7 dhe ke caktuar madje profetë për të bërë shpalljen tënde
në Jeruzalem, duke thënë: “Ka një mbret në Judë!”. Tani, këto gjëra do t’i
njoftohen mbretit. Prandaj eja dhe të këshillohemi bashkë”. 8 Por unë i çova
për të thënë: “Punëtnuk janëashtu si thua ti, por ti i shpiknëmendjen tënde”.
9 Tërë këta njerëz në fakt donin të na trembnin dhe thonin: “Duart e tyre
do ta lënë punën që do të mbetet e papërfunduar”. Prandaj tani, o Perëndi,
forco duart e mia! 10Atëherë unë shkova në shtëpinë e Shemajahut, birit të
Delajahut, që ishte bir i Mehetabeelit, që ishte mbyllur aty brenda; ai më
tha: “Takohemi bashkë në shtëpinë e Perëndisë, brenda tempullit, dhe 11Por
unë u përgjigja: “Amundet një njeri si unë të marrë arratinë? Amundet një
njeri si unë të hyjë në tempull për të shpëtuar jetën? Jo, unë nuk do të hyj”.
12Kuptova pastaj që Perëndia nuk e kishte dërguar, por kishte shqiptuar atë
profeci kundër meje, sepse Tobiahu dhe Sanbalati e kishin paguar. 13 Ishte
paguar pikërisht për këtë: për të më trembur dhe për të më shtyrë të veproj
në atë mënyrë dhe të mëkatoj, dhe kështu të më dilte një nam i keq dhe të
mbulohesha me turp. 14 O Perëndia im, kujtoje Tobiahun dhe Sanbalatin,
për këto vepra të tyre, si edhe profeteshën Noadiah dhe profetët e tjerë që
kanë kërkuar të më trembin! 15 Muret u përfunduan ditën e njëzetepestë të
muajit Elul, brenda pesëdhjetë e dy ditëve. 16Kur tërë armiqtë tanë e mësuan
këtë gjë dhe tërë kombet që na rrethonin e panë, e ndjenë veten shumë të
dëshpëruar, sepse e kuptuan që kjo vepër ishte kryerme ndihmën e Perëndisë
tonë. 17Në ato ditë edhe paria e Judës i dërgonte shpesh letra Tobiahut dhe
merrte letra prej Tobiahut. 18 Shumë në Judë ishin në fakt të lidhur me të
me anë të betimit, sepse ai ishte dhëndër i Shekanijahut, birit të Arahut, dhe
biri i tij Jehohanan ishtemartuarmebijën eMeshulamit, birit të Berekiahut.
19 Edhe në praninë time ata flisnin mirë për të dhe ia njoftonin fjalët e mia.
Dhe Tobiahu dërgonte letra për të më trembur.

7
1 Kur muret përfunduan dhe unë vura në vend portat, dhe derëtarët,

këngëtarët dhe Levitët u caktuan në funksionet e tyre, 2 komandën e Jeruza-
lemit ia dhashë Hananit, vëllait tim, dhe Hananiahut, qeveritarit të fortesës,
sepse ishte njeri besnik dhe kishte frikë nga Perëndia më tepër se shumë të
tjerë. 3 Dhe u thashë atyre: “Portat e Jeruzalemit nuk duhet të hapen deri
sa të fillojë të djegë dielli; dhe ndërsa rojet janë akoma në vendroje, portat
të mbahen të mbyllura dhe me shufra. Të vendosen roje nga banorët e
Jeruzalemit, disa në vendin e tyre mbi muret dhe të tjerë përpara shtëpisë
së tyre”. 4Qyteti ishte imadhdhe i gjerë, por brenda tij kishte pak njerëz dhe
nuk ndërtoheshin shtëpi. 5Atëherë Perëndia im më vuri në zemër detyrën të
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mbledh parinë, gjyqtarët dhe popullin, për t’i regjistruar sipas gjenealogjive
të tyre. Dhe gjeta regjistrin gjenealogjik të atyre që ishin kthyer nga 6 Këta
janë ata të krahinës që u kthyen nga robëria, ata që Nebukadnetsari, mbret
i Babilonisë, kishte internuar dhe që ishin kthyer në Jeruzalem dhe në Judë,
secili në qytetin e tij. 7Këta janë ata që u kthyen me Zorobabelin, Jeshuan,
Nehemian, Azarian, Raamiahun, Nahamanin, Mardokeon, Bilshanin, Mis-
perethin, Bigvain, Nehumin dhe Banaahun. Numri i njerëzve të popullit të
Izraelit: 8 bijtë e Paroshit, dy mijë e njëqind shtatëdhjetë e dy veta. 9 Bijtë e
Shefatiahut, treqind e shtatëdhjetë e dy veta. 10Bijtë e Arahut, gjashtëqind e
pesëdhjetë e dy veta. 11 Bijtë e Pahath-Moabit, bijtë e Jeshuas dhe të Joabit,
dy mijë e tetëqind e tetëmbëdhjetë veta. 12Bijtë e Elamit, një mijë e dyqind e
pesëdhjetë e katër veta. 13Bijtë e Zatujit, tetëqind e dyzet e pesë veta. 14Bijtë
e Zakait, shtatëqind e gjashtëdhjetë veta. 15Bijtë e Binuit, gjashtëqind e dyzet
e tetë veta. 16Bijtë e Bebait, gjashtëqind e njëzet e tetë veta. 17Bijtë e Azgadit,
dy mijë e treqind e njëzet e dy veta. 18 Bijtë e Adonikamit, gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e shtatë veta. 19Bijtë e Bigvait, dy mijë e gjashtëdhjetë e shtatë
veta. 20Bijtë eAdinit, gjashtëqind epesëdhjetë epesëveta. 21Bijtë eAterit, nga
familja e Ezekias, nëntëdhjetë e tetë veta. 22Bijtë eHashumit, treqind e njëzet
e tetë veta. 23 Bijtë e Bezait, treqind e njëzet e katër veta. 24 Bijtë e Harifit,
njëqind e dymbëdhjetë veta. 25 Bijtë e Gabaonit, nëntëdhjetë e pesë veta.
26Burrat eBetlemit dhe tëNetofahut, njëqind e tetëdhjetë e tetë veta. 27Burrat
e Anathothit, njëqind e njëzet e tetë veta. 28Burrat e Beth-Azmavethit, dyzet e
dy veta. 29Burrat e Kirjath-Jearimit, të Kefirahut dhe të Beerothit, shtatëqind
e dyzet e tre veta. 30 Burrat e Ramahut dhe të Gebës, gjashtëqind e njëzet e
një veta. 31Burrat e Mikmasit, njëqind e njëzet e dy veta. 32Burrat e Bethelit
dhe të Ait, njëqind e njëzet e tre veta. 33Burrat e një Nebos tjetër, pesëdhjetë e
dy veta. 34Bijtë e një Elami tjetër, njëmijë e dyqind e pesëdhjetë e katër veta.
35 Bijtë e Harimit, treqind e njëzet veta. 36 Bijtë e Jerikos, treqind e dyzet e
pesë veta. 37 Bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos, shtatëqind e njëzet e një
veta. 38Bijtë e Senaahut, tre mijë e nëntëqind e tridhjetë veta. 39 Priftërinjtë:
bijtë e Jedajahut, nga shtëpia e Jeshuas, nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre veta.
40 Bijtë e Imerit, një mijë e pesëdhjetë e dy veta. 41 Bijtë e Pashurit, një mijë
e dyqind e dyzet e shtatë veta. 42Bijtë e Harimit, një mijë e shtatëmbëdhjetë
veta. 43 Levitët: bijtë e Jeshuas, nga familja e Kadmielit, bijtë e Hodevahut,
shtatëdhjetë e katër veta. 44 Këngëtarët: bijtë e Asafit, njëqind e dyzet e tetë
veta. 45 Derëtarët: bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit, bijtë
e Akubit, bijtë e Hatitas, bijtë e Shobait, njëqind e tridhjetë e tetë veta.
46Nethinejtë: bijtë e Tsihas, bijtë e Hasufas, bijtë e Taboathit, 47bijtë e Keros,
bijtë e Sias, bijtë e Padonit, 48bijtë e Lebanas, bijtë eHagabas, bijtë e Salmait,
49 bijtë e Hananit, bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit, 50 bijtë e Reajahut, bijtë e
Retsinit, bijtë e Nekodës, 51 bijtë e Gazamit, bijtë e Uzas, bijtë e Paseahut,
52 bijtë e Besait, bijtë e Meunimit, bijtë e Nefishesimit, 53 bijtë e Bakbukut,
bijtë e Hakufas, bijtë e Harhurit, 54 bijtë e Bazlithit, bijtë e Mehidas, bijtë e
Harshas, 55bijtë e Barkos, bijtë e Siseras, bijtë e Tamahut, 56bijtë eNetsiahut,
bijtë e Hatifas. 57 Bijtë e shërbëtorëve të Salomonit: bijtë e Sotait, bijtë e
Soferethit, bijtë e Peridas, 58 bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit,
59 bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokerethit nga Tsebaimi, bijtë
e Amonit. 60 Shuma e Nethinejve dhe bijve të shërbëtorëve të Salomonit,
treqind e nëntëdhjetë e dy veta. 61Këta janë ata që u kthyen nga Tel-Melahu,
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nga Tel-Harsha, nga Kerubi, nga Adoni dhe nga Imeri, dhe që nuk qenë në
gjendje të përcaktonin shtëpinë e tyre atërore ose pasardhjen e tyre, për të
vërtetuar që i përkisnin Izraelit; 62 bijtë e Delajahut, bijtë e Tobiahut, bijtë e
Nekodas, gjashtëqindedyzet edyveta. 63Midispriftërinjve: bijtë eHabajahut,
bijtë e Kotsit, bijtë e Barzilait; i cili ishtemartuarmenjë nga bijat e Barzijlait,
Galaaditit, dhe mori emrin e tyre. 64Këta kërkuan listat e tyre midis atyre që
ishin regjistruar në gjenealogjitë, por nuk i gjetën; prandaj u përjashtuan nga
priftëria si të papastër; 65 qeveritari i urdhëroi që të mos hanin gjëra shumë
të shenjta deri sa të paraqitej një prift me Urimin dhe me Thumimin. 66 E
tërë asambleja kishte gjithsej dyzet e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë veta,
67 përveç shërbëtorëve të tyre dhe shërbëtoreve të tyre, që ishin shtatë mijë
e treqind e tridhjetë e shtatë veta. Kishin gjithashtu dyqind e dyzet e pesë
këngëtarëdhekëngëtare. 68Kishin shtatëqinde tridhjetëegjashtëkuaj, dyqind
e dyzet e pesë mushka, 69 katërqind e tridhjetë e pesë deve dhe gjashtë mijë
e shtatëqind e njëzet gomarë. 70Disa të parë të shtëpive atërore bënë dhurata
përpunën endërtimit. Qeveritari i dha thesarit njëmijë darikë ari, pesëdhjetë
kupa, pesëqinde tridhjetë rrobapriftërinjsh. 71Disa tëparë të shtëpiveatërore i
dhanë thesarit për punën e ndërtimit njëzetmijë darikë ari dhe dymijëmina
argjendi. 72 Pjesa tjetër e popullit dha njëzet mijë darikë ari, dy mijë mina
argjendi dhe gjashtëdhjetë e shtatë rroba priftërinjsh. 73 Kështu priftërinjtë,
Levitët, derëtarët, këngëtarët, disa nga populli, Nethinejtë dhe tërë Izraelitët
u vendosënnë qytetet e tyre. Kur arritimuaji i shtatë, bijtë e Izraelit ishin në
qytetet e tyre.

8
1 Atëherë tërë populli u mblodh si një njeri i vetëm në sheshin që ishte

përpara portës së Ujërave; i thanë pastaj shkruesit Ezdra të sillte librin e ligjit
të Moisiut, që Zoti i kishte dhënë Izraelit. 2Ditën e parë të muajit të shtatë,
prifti Ezdra solli ligjinparaasamblesë sëburrave, të gravedhe të gjithë atyre
që ishin të aftë të kuptonin. 3 Pastaj e lexoi në sheshin që ndodhet përpara
portës së Ujërave, nga agimi deri në mesditë përpara burrave, grave dhe
atyre që ishin të aftë të kuptonin; dhe veshët e të gjithë popullit ndiqnin me
vëmendje librin e ligjit. 4Shkruesi Ezdra qëndrontembi një tribunë prej druri
që kishin bërë për këtë rast. Pranë tij ishin në të djathtë Matithiahu, Shema,
Ananiahu, Uria, Hilkiahu dhe Maasejahu; në të majtë Pedajahu, Mishaeli,
Malkijahu, Hashumi, Hashbadana, Zakaria dhe Meshulami. 5 Ezdra e hapi
librin në prani të të gjithë popullit, sepse rrinte më lart se tërë populli; sa e
hapi, tërëpopulli ungrit nëkëmbë. 6EzdrabekoiZotin, Perëndinë imadh, dhe
tërë populli u përgjigj: “Amen, amen”, duke ngritur duart; pastaj u përkulën
dheranëpërmbysmefytyrëpër tokëpërparaZotit. 7 Jeshua, Bani, Sherebiahu,
Jamini, Akubi, Shabethai, Hodijahu, Maasejahu, Kelita, Azaria, Jozabadi,
Hanani, PelajahudheLevitëtendihmoninpopullin tëkuptonte ligjin, ndërsa
populli rrinte në këmbë në vendin e tij. 8 Ata lexonin në librin e ligjit të
Perëndisë nëmënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e tij, me qëllim që
të kuptonin atë që lexohej. 9Nehemia, që ishte qeveritari, Ezdra, prift dhe
shkrues, dhe Levitët që e mësonin popullin i thanë tërë popullit: “Kjo ditë i
shenjtërohet Zotit, Perëndisë tuaj; mosmbani zi dhemos qani!”. Tërë populli
10 Pastaj Nehemia u tha atyre: “Shkoni, hani, ushqime shumë të shijshme
dhe pini verëra të ëmbla, dhe u çoni racione atyre që nuk kanë përgatitur
asgjë, sepse kjo ditë i është shenjtëruar Zotit tonë. Mos u trishtoni, sepse
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gëzimi i Zotit është fuqia juaj”. 11 Levitët e mbanin në heshtje tërë popullin,
duke thënë: “Heshtni, sepse kjo ditë është e shenjtë. Mos u trishtoni!”.
12 Atëherë tërë populli shkoi të hajë, të pijë, t’u dërgojë racione të varfërve
dhe të kremtojë me hare të madhe, sepse ata i kishin kuptuar fjalët që u
ishin shpjeguar. 13Ditën e dytë, krerët e shtëpive atërore të të gjithë popullit,
priftërinjtë dhe Levitët u mblodhën pranë Ezdras, shkruesit, për të dëgjuar
fjalët e ligjit. 14Gjetën të shkruar në ligj që Zoti kishte urdhëruar me anë të
Moisiut që bijtë e Izraelit duhet të banoninnë kasolle gjatë festës sëmuajit të
shtatë, 15dhe në të gjitha qytetet e tyre dhe në Jeruzalem duhet të përhapnin
dhe të shpallnin një njoftim në të cilin të thuhej: “Shkoni në mal dhe sillni
andej degë ulliri, degë ullastre, degëmërsine, degë palme dhe degëme gjethe
të dendura, për të bërë kasolle, siç është shkruar”. 16 Atëherë populli shkoi
jashtë dhe solli degët, dhe i ndërtoi kasollet, kush mbi çatinë e shtëpisë së tij,
kush në oborrin e tij, të tjerë në oborret e shtëpisë së Perëndisë, në sheshin e
portës të Ujërave dhe në sheshin e portës së Efraimit. 17Kështu tërë asambleja
e atyre që ishin kthyer nga robëria ndërtoi kasolle dhe banoi në to. Nga koha
e Jozueut, birit të Nunit, e deri në atë ditë, bijtë e Izraelit nuk kishin bërë
asgjë të tillë. Dhe qe një gëzim shumë i madh. 18 Ezdra lexoi librin e ligjit të
Perëndisë çdo ditë, nga dita e parë deri në ditën e fundit. E kremtuan festën
shtatë ditë; ditën e tetë pati një asamble solemne, siç e kërkon ligji.

9
1Ditën enjëzetekatërt të po atijmuaji, bijtë e Izraelit të veshurme thasëdhe

të mbuluar me dhe, u mblodhën për një agjerim. 2Ata që i përkisnin fisit të
Izraelit u ndanë nga gjithë të huajt dhe u paraqitën për të rrëfyer mëkatet e
tyre dhe paudhësitë e etërve të tyre. 3 Pastaj u ngritën në këmbë në vendin e
tyre dhe lexuan librin e ligjit të Zotit, Perëndisë të tyre, për një të katërtën
pjesë të ditës; dhe për një të katër tjetër të ditës bënë rrëfimin e mëkateve
që kishin bërë dhe ranë përmys përpara Zotit, Perëndisë të tyre. 4 Pastaj
Jeshua, Bani, Kadmieli, Shebaniahu, Buni, Sherebiahu, Bani dhe Kenani u
ngjitënmbi tribunën e Levitëve dhe i klithënme zë të lartë Zotit, Perëndisë të
tyre. 5Levitët Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabnejahu, Sherebiahu, Hodijahu,
ShebanjahudhePethahiahu thanë: “Çohunidhebekoni Zotin, Perëndinë tuaj,
nga përjetësia në përjetësi! Qoftë i bekuar emri yt i lavdishëm, që lartësohet
mbi çdo bekim dhe lëvdim! 6 Vetëm ti je Zoti! Ti ke bërë qiejtë, qiejtë e
qiejve dhe tërë ushtrinë e tyre, dheun dhe tërë ato që qëndrojnëmbi të, detet
dhe gjithçka që është në ta. Ti i mban gjallë tërë këto gjëra dhe ushtria e
qiejve të adhuron. 7 Ti je Zoti, Perëndia që ka zgjedhur Abramin; e nxore
nga Uri i Kaldeasve dhe i dhe emrin Abraham. 8 Ti e gjete zemrën e tij
besnike para teje dhe bëre një besëlidhje me të për t’u dhënë pasardhësve të
tij vendin e Kananejve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Jebusejve
dhe të Girgasejve; ti e mbajte fjalën tënde; sepse je i drejtë. 9 Ti ke parë
hidhërimin e etërve tanë në Egjipt dhe ke dëgjuar britmën e tyre pranëDetit të
Kuq. 10Ke bërë mrekulli dhe çudi kundër Faraonit, kundër tërë shërbëtorëve
të tij dhe kundër tërë popullit të vendit të tij, sepse e dije që ata ishin sjellëme
paturpësimeetërit tonë. Kështu i bërenjë emër vetes qëmbetet edhe sot. 11Ti
ke ndarë detin para tyre, dhe ata kaluan në mes të detit në të thatë, ndërsa
ti i hidhje në humnerë ndjekësit e tyre si një gur në ujëra të furishme. 12Ti i
ke udhëhequr ditënmenjë kallonë reje dhe natënmenjë kollonë zjarri për t’i
ndriçuar rrugën në të cilën do të ecnin. 13 Zbrite gjithashtu mbi malin Sinai,
u fole nga qielli dhe u dhe dekrete të drejta dhe ligje të së vërtetës, statute
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dhe urdhërime të mira. 14U bëre të njohur të shtunën tënde të shenjtë dhe u
dhe urdhërime, statute dhe një ligj me anë të Moisiut, shërbëtorit tënd. 15 Ti
gjithashtu u dhe bukë nga qielli kur ishin të uritur dhe u bëre që të buronte
ujë nga shkëmbi kur kishin etje; dhe i urdhërove ata të shkonin tëmerrnin në
zotërim vendin që ishe betuar t’u jepje. 16Por ata dhe etërit tanë u sollënme
mendjemadhësi, e fortësuan zverkun e tyre dhenuk iu bindënurdhërimeve të
tua. 17Kundërshtuan të bindeshindhenukkujtuanmrekullitë që ti kishebërë
midis tyre; ngurtësuan përkundrazi zverkun e tyre dhe në rebelimin e tyre
zgjodhën një kryetar për t’u kthyer në skllavërinë e tyre. Por ti je një Perëndi
i gatshëm që të falë, shpirtmadh, plot mëshirë, i ngadalshëm në zemërim dhe
plot mirësi. Ti nuk i ke braktisur, 18 as atëherë kur bënë një viç prej metali të
shkrirë dhe thanë: “Ky është perëndia yt që të nxori nga Egjipti!”; kështu bënë
një gjë blasfeme. 19Megjithatë në shpirtmadhësinë tënde të madhe nuk i ke
braktisur në shkretëtirë; kollona e resë nuk u largua prej tyre gjatë ditës për
t’i udhëhequr ata në ecje, dhe kollona e zjarrit gjatë natës për t’ua ndriçuar
atyre rrugën nëpër të cilën do të ecnin. 20 Ke dhënë Frymën tënde të mirë
për t’i mësuar; nuk ua ke refuzuar manën tënde gojëve të tyre dhe u ke dhënë
ujë kur ishin të etur. 21 Për dyzet vjet i ke ushqyer në shkretëtirë, dhe nuk
u ka munguar asgjë; rrobat e tyre nuk u prishën dhe këmbët e tyre nuk u
ënjtën. 22U dhe gjithashtu mbretëri dhe popuj, duke u caktuar krahinat më
të largëta; kështu ata shtinë në dorë vendin e Sihonit, vendin e mbretit të
Heshbonit dhe vendin e Ogut, mbretit të Bashanit. 23 I shumëzove bijtë e
tyre si yjet e qiellit dhe i fute në vendin në të cilin u kishe thënë etërve të
tyre të hynin për ta shtënë në dorë. 24Kështu bijtë e tyre hynë dhe zotëruan
vendin; ti ke poshtëruar para tyre banorët e vendit, Kananejtë, dhe i dhe në
duart e tyre bashkë me mbretërit e tyre dhe me popujt e vendit, me qëllim
që ata të bënin çfarë t’u pëlqente. 25 Ata pushtuan qytete të fortifikuara dhe
një tokë pjellore dhe hynë në zotërim të shtëpive plot me të mira, të sternave
të gatshme, të vreshtave, të ullishteve dhe të pemëve frutore me bollëk; ata
hëngrën, u ngopën, u majmën dhe jetuan në gëzim për shkak të mirësisë sate
të madhe. 26Megjithatë ata u treguan të pabindur, u rebeluan kundër teje,
e hodhën ligjin tënd prapa krahëve, vranë profetët e tu që u bënin thirrje të
riktheheshin te ti dhe kryen gjëra blasfeme. 27 Prandaj ti i dhe në duart e
armiqve të tyre, që i shtypën; por në kohën e fatkeqësisë së tyre ata klithën te
ti, dhe ti i dëgjove nga qielli, dhe ti, me dhembshurinë tënde të madhe, u dhe
atyre disa çlirimtarë që i shpëtuan nga duart e armiqve të tyre. 28Por kur ata
kishinpaqe, filloninpërsëri tëbënin të keqenpërpara teje; prandaj ti i braktise
në duart e armiqve të tyre, që i sundonin; megjithatë, kur përsëri këlthitnin,
ti i dëgjoje nga qielli, kështu që në shpirtmadhësinë tënde i ke çliruar shumë
herë. 29 Ti i nxisje të ktheheshin në ligjin tënd, por ata bëheshin krenarë
dhe nuk u bindeshin urdhërimeve të tua, dhe mëkatonin kundër dekreteve
të tua me anën e të cilëve, në qoftë se dikush i zbaton në praktikë, shpëton
jetën; hiqnin shpatullat e tyre nga zgjedha, e fortësonin zverkun e tyre dhe
kundërshtonin të bindeshin. 30Pate durimme ta shumë vjetme radhë, duke i
nxiturme Frymën tënde dheme gojën e profetëve të tu, por ata nuk deshën të
të dëgjojnë; atëherë ti i dhe në duart e popujve të vendeve të ndryshme. 31Por
në mëshirën tënde të madhe nuk i shkatërrove plotësisht dhe nuk i braktise,
sepse je një Perëndi zemërbutë dhe i mëshirshëm. 32Tani pra, o Perëndia ynë,
Perëndia i madh, i fuqishëm dhe i tmerrshëm, që respekton besëlidhjen dhe
mëshirën të mos të duket para teje si gjë e vogël fatkeqësia që ka rënëmbi ne,
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mbimbretërit tanë,mbi krerët tanë,mbi priftërinjtë tanë,mbi profetët tanë,
mbiprindërit tanëdhembi tërëpopullin tënd,ngakohaembretërve tëAsirisë
e deri në ditën e sotme. 33Megjithatë ti ke qenë i drejtë në të gjitha gjërat që
na kanë ndodhur, sepse ti ke vepruar me besnikëri, ndërsa ne kemi vepruar
me pabesi. 34Mbretërit tanë, krerët tanë, priftërinjtë tanë dhe etërit tanë nuk
kanë zbatuar në praktikë ligjin tënddhe as që u janë bindur urdhërimevedhe
porosive me të cilat i nxitje. 35Edhe kur të gjendeshin në mbretërinë e tyre,
nëmirëqënien emadheqë ti u kishe siguruar atyre dhenë vendin e gjerë dhe
pjellor që ti u kishe vënë në dispozicion, nuk të shërbyen dhe nuk i braktisën
veprimet e tyre të këqija. 36Dhe ja, sot jemi skllevër! jemi skllevër në vendin
që u kishe dhënë etërve tanë, që të hanin frytet e tij dhe të gëzonin të mirat.
37Kështuprodhimet e bollshme të tij u shkojnëmbretit që ti ke vendosurmbi
ne për shkak të mëkateve tona; ata sundojnë trupat tona dhe mbi bagëtinë
tonë ashtu si duan; dhenendodheminë ankth tëmadh. 38Për shkak të gjithë
kësaj,nemarrimnjë zotim të vendosur dhe e vëmëme të shkruar; dhe krerët
tanë, Levitët tanë dhe priftërinjtë tanë do të vënë vulën e tyre mbi të.

10
1 Ata që vunë vulën e tyre mbi dokumentin ishin: Nehemia, qeveritari,

bir i Hakaliahut, dhe Sedekia, 2 Serajahu, Azaria, Jeremia, 3 Pashuhuri,
Amariahu, Malkija, 4 Hatushi, Shebaniahu, Maluku, 5 Harimi, Meremothi,
Obadiahu, 6 Danieli, Ginethoni, Baruku, 7 Meshulami, Abijahu, Mijamini,
8Maaziahu, Bilgai, Shemajahu. Këta ishin priftërinj. 9 Levitët: Jeshua, bir
i Azaniahut, Binui nga bijtë e Henadadit dhe Kadmieli, 10 dhe vëllezërit
e tyre Shebaniahu, Hodijahu, Kelita, Pelajahu, Hanani, 11 Mika, Rehobi,
Hashabiahu, 12 Zakuri, Sherebiahu, Shebaniahu, 13 Hodijahu, Bani dhe
Beninu. 14 Krerët e popullit: Paroshi, Pahath-Moabi, Elami, Zatu, Bani,
15 Buni, Azgabi, Bebai, 16 Adonijahu, Bigvai, Adini, 17 Ateri, Ezekia, Azuri,
18 Hodijahu, Hashumi, Betsai, 19 Harifi, Anatothi, Nebai, 20 Magpiashi,
Meshulami, Heziri, 21Meshezabeeli, Tsadoku, Jadua, 22 Pelatiahu, Hanani,
Anajahu, 23 Hoshea, Hananiahu, Hasshubi 24 Halloheshi, Pilha, Shobeku,
25 Rehumi, Hashabnahu, Maasejahu, 26 Ahijahu, Hanani, Anani 27Maluku,
Harimi dhe Baanahu. 28Pjesa tjetër e popullit, priftërinjtë, Levitët, derëtarët,
këngëtarët, Nethinejtë dhe tërë ata që ishin ndarë nga popujt e vendeve
të huaja për të ndjekur ligjin e Perëndisë, bashkëshortet e tyre, bijtë e tyre
dhe bijat e tyre, domethënë tërë ata që kishin njohuri dhe zgjuarësi, 29 u
bashkuan me vëllezërit e tyre, me më të shquarit, dhe u zotuan memallkim
dhe betim se do të ecnin në rrugën e caktuar nga ligji i Perëndisë, që ishte
dhënë me anë të Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe të respektonin e të
zbatonin në praktikë të gjitha urdhërimet e Zotit, Zotit tonë, dekretet e tij
dhe statutet e tij, 30 të mos u japim bijat tona popujve të vendit dhe të mos
marrim bijat e tyre për bijtë tanë, 31 të mos blejmë asgjë ditën e shtunë ose
në një ditë tjetër të shenjtë nga popujt që çojnë për të shitur ditën e shtunë
çfarëdo lloj mallrash dhe drithërash, ta lëmë tokën të pushojë çdo vit të shtatë
dhe të mos vjelim asnjë borxh. 32U zotuam prerazi të paguajmë çdo vit një
të tretën e një sikli për shërbimin e shtëpisë së Perëndisë tonë, 33 për bukët e
paraqitjes, për blatimin e përjetshëm të ushqimit, për olokaustin e përjetshëm
të të shtunave, të ditëve të hënës së re, të festave të caktuara, për gjërat e
shenjtëruara, për ofertat e bëra për mëkatin, për shlyerjen e fajit të Izraelit,
dhe për çdopunë të kryer në shtëpinë e Perëndisë tonë. 34Përveç kësajhodhëm
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shortmidis priftërinjve, Levitëve dhe popullit për ofertën e druve që duhet të
çohen në shtëpinë e Perëndisë tonë, çdo vit në afate të caktuara, sipas shtëpive
tona atërore, me qëllim që të digjen në altarin e Zotit, Perëndisë tonë, ashtu
siç është shkruar në ligj. 35U zotuam gjithashtu të çojmë çdo vit në shtëpinë
e Zotit prodhimet e para të tokës sonë dhe frytat e para të çdo peme, 36 dhe
të parëlindurit e bijve tanë dhe të bagëtisë sonë, ashtu siç është shkruar në
ligj, dhe me të pjelljen e parë të bagëtive tona të trasha dhe të imta për
t’ua paraqitur në shtëpinë e Perëndisë tonë priftërinjve që kryejnë shërbim
në shtëpinë e Perëndisë tonë. 37 Përveç kësaj u zotuam t’u çojmë priftërinjve
në dhomat e shtëpisë së Perëndisë tonë prodhimet e para të brumit tonë,
ofertat tona, frutat e çdo peme, mushtin dhe vajin, dhe Levitëve të dhjetën
e tokës sonë; vetë Levitët do të marrin të dhjetën pjesë në të gjitha qytetet
ku ne punojmë. 38Një prift, pasardhës i Aaronit, do të jetë me Levitët kur
ata do të marrin të dhjetat; dhe Levitët do ta çojnë të dhjetën e së dhjetës në
shtëpinë e Perëndisë tonë, në dhomat e thesarit, 39 sepse në këto dhoma bijtë
e Izraelit dhe bijtë e Levit do të sjellin ofertat e grurit, tëmushtit dhe të vajit;
këtu janë veglat e shenjtërores,priftërinjtëqëkryejnë shërbimin,derëtarëtdhe
këngëtarët. Ne nuk do ta braktisim shtëpinë e Perëndisë tonë.

11
1Krerët e popullit u vendosën në Jeruzalem; pjesa tjetër e popullit hodhi

me short që një në çdo dhjetë veta të vinte të banonte në Jerualem, në
qytetin e shenjtë; nëntë të dhjetat e tjerë duhet të qëndronin përkundrazi
në qytetet e tjera. 2 Populli bekoi tërë ata që spontanisht u ofruan të
banojnë në Jeruzalem. 3 Këta janë krerët e provincës që u vendosën në
Jeruzalem, (por në qytetet e Judës secili u vendos në pronën e vet, në qytetin
e vet: Izraelitët, priftërinjtë, Levitët, Nethinejtë, dhe bijtë e shërbëtorëve të
Salomonit). 4 Në Jeruzalem u vendosën një pjesë e bijve të Judës dhe të
Beniaminit. Nga bijtë e Judës: Atahiahu, bir i Uziahut, bir i Zakarias, bir i
Amariahut, bir i Shefatiahut, bir i Mahalaleelit, nga bijtë e Peretsit, 5 dhe
Maaseja, bir i Barukut, bir i Kol-Hozehut, bir i Hazajahut, bir i Adajahut,
bir i Jojaribit, bir i Zakarias, bir i Shilonitit. 6 Shuma e bijve të Peretsit
që u vendosën në Jeruzalem: katërqind e gjashtëdhjetë e tetë trima. 7 Këta
janë bijtë e Beniaminit: Salu, bir i Mashulamit, bir i Joedit, bir i Pedajahut,
bir i Kolajahut, bir i Maasejahut, bir i Ithielit, bir i Isaias; 8mbas tij, Gabai
dhe Sallai; gjithsej, nëntëqind e njëzet e tetë. 9 Joeli, bir i Zikrit, ishte i
pari i tyre, dhe Juda, bir i Senuahut, ishte shefi i dytë i qytetit. 10 Nga
priftërinjtë: Jedajahu, bir i Jojaribit dhe Jakini, 11 Serajahu, bir i Hilkiahut,
bir i Meshullamit, bir i Tsadokut, bir i Merajothit, bir i Ahitubit, ishte i pari i
shtëpisë së Perëndisë, 12 vëllezërit e tyre të caktuar me punë në tempull ishin
tetëqind e njëzet e dy veta; dhe Adajahu, biri Jerohamit, bir i Pelaliahut, bir
i Amtsit, bir i Zakarias, bir i Pashhurit, bir i Malkijahut 13 dhe vëllezërit e
tij, të parët e shtëpive atërore, ishin gjithsej dyqind e dyzet e dy veta; dhe
Amashaai, bir i Azareelit, bir i Ahzait, bir iMeshilemothit, bir i Imerit, 14dhe
vëllezërit e tyre, burra trima, ishin njëqind e njëzet e tetë veta. Zabdieli, bir
i Gedolimit, ishte i pari i tyre. 15Nga Levitët: Shemajahu, bir i Hashshubit,
bir i Hazrikamit, bir i Hashabiahut, bir i Bunit, 16 Shabethai dhe Jozabadi,
të caktuar në shërbimin e jashtëm të shtëpisë së Perëndisë, midis krerëve të
Levitëve; 17 dhe Mataniahu, bir i Mikas, bir i Zabdiut, bir i Asafit, që fillonte
lëvdimet gjatë lutjes, i pari dhe Bakbukiahu, i dyti ndër vëllezërit e tij, dhe
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Abda, bir i Shamuas, bir i Galalit, bir i Jeduthunit. 18 Shuma e Levitëve
në qytetin e shenjtë: dyqind e tetëdhjetë e katër veta. 19 Derëtarët: Akubi,
Talmoni dhe vëllezërit e tyre, rojtarë të portave: njëqind e shtatëdhjetë e dy
veta. 20 Pjesa tjetër e Izraelit, e priftërinjve dhe e Levitëve u vendosën në të
gjitha qytetet e Judës, secili në pronën e vet. 21Nethinejtë u vendosën mbi
Ofelin; Tsiha dhe Gishpa ishin në krye të Nethinejve. 22Kryetari i Levitëve
në Jeruzalem ishte Uzi, bir i Banit, bir i Hashabiahut, bir i Mataniahut, bir i
Mikas, ngabijtë eAsafit, që ishin këngëtarët e caktuar për shërbimin e shtëpisë
së Perëndisë. 23 Përsa u përket atyre, në fakt mbreti kishte dhënë urdhër
që çdo ditë t’i jepej këngëtarëve një furnizim i caktuar 24 Pethahiahu, bir i
Meshezabeelit, nga bijtë e Zerahut, birit të Judës, ishte i deleguari i mbretit
për të gjitha punët e popullit. 25 Përsa u përket fshatrave me fushat e tyre,
disa nga bijtë e Judës u vendosën në Kirjath-Arba dhe në fshatrat e tij, në
Dibon dhe në fshatrat e tij, në Jekabseel dhe në fshatrat e tij, 26në Jeshua, në
Moladah, në Beth-Peleth, 27në Atsar-Shual, në Beer-Sheba dhe në fshatrat e
tij, 28në Tsiklag, në Mekona dhe në fshatrat e tij, 29në En-Rimon, në Tsorah,
në Jarmuth, 30në Zanoah, në Adullam dhe në fshatrat e tyre, në Lakish dhe
në fushat e tij, në Azekah dhe në fshatrat e tij. U vendosën në Beer-Sheba
deri në luginën e Hinomit. 31 Bijtë e Beniaminit u vendosën në Geba, në
Mikmash, në Aijah, në Bethel dhe në fshatrat e tyre, 32në Anathoth, në Nob,
në Ananiah, 33 në Atsor, në Ramah, në Gitaim, 34 në Hadid, në Tseboim, në
Nebalat, 35 në Lod dhe në Ono, në luginën e artizanëve. 36Disa divizione të
Levitëve të Judës u bashkuan në Beniamin.

12
1 Këta janë priftërinjtë dhe Levitët që u kthyen me Zorobabelin, birin e

Shealthielit, dhe me Jeshuan: Serajahu, Jeremia, Ezdra, 2 Amariahu, Mal-
luku, Hatushi, 3 Shekaniahu, Rehumi, Meremothi, 4 Ido, Ginethoi, Abijahu,
5 Mijamini, Maadiahu, Bilgahu, 6 Shemajahu, Jojaribi, Jedajahu, 7 Sallu,
Amoku, Hilkiahu dhe Jedajahu. Këta ishin krerët e priftërinjve dhe të
vëllezërve të tyre në kohën e Jeshuas. 8 Levitët përfaqësoheshin nga Jeshua,
Binu, Kamieli, Sherebiahu, Juda dhe Mataniahu, që ishte caktuar bashkë
me vëllezërit e tij në këngën e falenderimit. 9 Bakbukiahu dhe Uni, vëllezër
të tyre, rrinin përballë tyre sipas funksioneve të tyre. 10 Jeshuas i lindi
Jojakimi; Jojakimit i lindi Eliashibi; Eliashibit i lindi Jojada, 11 Jojadas i lindi
Jonathani; Joathanit i lindi Jadua. 12Nëkohën e Jojakimit, priftërinjtë tëparët
e shtëpive atërore ishin si vijon: nga shtëpia e Serajahut, Merajahu; nga ajo e
Jeremias, Hananiahu; 13nga ajo e Ezdras, Meshulami; nga ajo e Amariahut,
Jehohanani; 14 nga ajo e Melikut, Jonathani; nga ajo e Shebaniahut, Jozefi;
15 nga ajo e Harimit, Adna; nga ajo e Merajothit, Helkai; 16 nga ajo e Idos,
Zakaria; ngaajo eGinethonit,Meshulami; 17ngaajo eAbijahut, Zikri; ngaajo
e Miniaminit dhe eMoadiahut, Piltai; 18nga ajo e Bilgahut, Shamua; nga ajo
e Shemajahut, Jonathani; 19nga ajo e Jojaribit, Matenai; nga ajo e Jedajahut,
Uzi; 20nga ajo e Sallait, Kallai; nga ajo eAmokut, Eberi; 21nga ajo eHilkiahut,
Hashabiahu dhe nga ajo e Jedajahut, Nethaneeli. 22 Gjatë mbretërimit të
Darit, Persianit, u regjistruan bashkëme priftërinjtë, Levitët që ishin të parë
të shtëpiveatërorenëkohëneEliashibit, të Jojadas, të Johananit dhe të Jaduas.
23 Bijtë e Levit, që ishin të parë të shtëpive atërore, u regjistruan përkundrazi
në librin e Kronikave deri në kohën e Johananit, birit të Eliashibit. 24Krerët
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e Levitëve Hashabiahu, Sherabiahu dhe Jeshua, bir i Kadmielit, bashkë
me vëllezërit e tyre, që rrinin përballë tyre, këndonin himne lëvdimi dhe
falenderimi me grupe të alternuara, sipas urdhrit të Davidit, njeriut të
Perëndisë. 25Mataniahu, Bakbukiahu, Obadiahu, Meshulami, Talmoni dhe
Akubi ishin derëtarë dhe ruanin magazinat e portave. 26 Këta jetonin në
kohën e Jojakimit, birit të Jeshuas, bir i Jotsadakut, dhenëkohën eNehemias,
qeveritarit, dhe të Ezdras, që ishte prift dhe shkrues. 27 Për kushtimin e
mureve të Jeruzalemit dërguan të kërkojnëLevitënga tërëvendet e tyre, për t’i
sjellë në Jeruzalem që të kremtonin kushtiminme gëzim,me lavderime dhe
me këngë, me cembale, me harpa dhe me qeste. 28 Dhe bijtë e këngëtarëve
u mblodhën nga krahina përreth Jeruzalemit, nga fshatrat e Netofathitëve,
29 nga Beth-Gilgali, nga fusha e Gebas dhe të Azmavethit, sepse këngëtarët
kishin ndërtuar fshatra përreth Jeruzalemit. 30 Priftërinjtë dhe Levitët u
pastruan vetë dhe pastruan popullin, portat dhe muret. 31 Pastaj unë bëra
të hipnin mbi muret krerët e Judës dhe formova kështu dy kore të mëdha
lëvdimi. I pari u nis në të djathtë, mbi muret, në drejtim të portës së Plehut;
32 prapa tij ecnin Hoshajahu, gjysma e krerëve të Judës, 33 Azaria, Ezdra,
Meshulami, 34 Juda, Beniamini, Shemajahu, Jeremia, 35 dhe disa nga bijtë e
priftërinjve me boritë e tyre: Zakaria, bir i Jonathanit, bir i Shemajahut, bir
i Mataniahut, bir i Mikajahut, bir i Zakurit, bir i Asafit, 36 dhe vëllezërit e tij
Shemajahu, Azareeli, Milalai; Gilalaji, Maai, Nethaneeli, Juda dhe Hanani,
me veglat muzikore të Davidit, njeriut të Perëndisë. Ezdra, shkruesi, ecte në
krye të tyre. 37 Kur arritën te porta e Burimit u ngjitën drejtpërdrejtë nëpër
shkallët e qytetit të Davidit, ku muret lartohen mbi shtëpinë e Davidit, deri
te porta e Ujërave, në lindje. 38Kori i dytë i lëvdimitmori drejtimin e kundërt;
unë e ndiqja me gjysmën e popullit, mbi muret, mbi kullën e Furrave, deri
te muri i Gjerë, 39 pastaj mbi portën e Efraimit, mbi portën e Vjetër, mbi
portënePeshqve,mbikullëneHananeelit,mbikullëneMeahut, deri teporta
e Deleve; kori u ndal te porta e Burgut. 40 Dy koret e lëvdimit u ndalën te
shtëpia e Perëndisë; kështu bëra edhe unë me gjysmën e gjyqtarëve që ishin
me mua, 41 dhe priftërinjtë Eliakim, Maasejah, Minialin, Mikajah, Elioenai,
Zakaria, Hananiahume boritë, 42dheMaasejahu, Shemajahu, Eleazari, Uzi,
Jehohanani, Milkijahu, Elami dhe Ezetri. Këngëtarët kënduan me zë të lartë
nën drejtimin e Jezrahiahut. 43Atë ditë ofruan flijime të mëdha dhe u gëzuan
sepsePerëndia i kishtembushurmenjëgëzim tëmadh. Edhegratëdhe fëmijët
u gëzuan; dhe gëzimi i Jeruzalemit dëgjohejnga larg. 44Në atë kohë disa njerëz
u caktuan për dhomat që shërbenin si magazina për ofertat, për prodhimet
e para dhe për të dhjetat, për të mbledhur aty nga arat e qyteteve pjesët
e caktuara nga ligji për 45 Ata e kryenin shërbimin e Perëndisë të tyre dhe
shërbimin e pastrimit, bashkë me këngëtarët dhe me derëtarët, sipas urdhrit
të Davidit dhe të Salomonit, që ishte biri i tij. 46 Në lashtësi, në kohën e
Davidit dhe të Asafit, kishte në të vërtetë drejtues këngëtarësh dhe këngë
lëvdimi dhe falenderimi drejtuar Perëndisë. 47Në kohën e Zerubabelit dhe të
Nehemias, gjithë Izraeli u jepte çdo ditë racionet e caktuara këngëtarëve dhe
derëtarëve; vinte gjithashtu mënjanë racionin për Levitët, dhe Levitët vinin
mënjanë racionin e shenjtëruar për bijtë e Aaronit.

13
1 po atë ditë u lexua në prani të popullit libri i Moisiut, dhe aty u gjet e

shkruar që Amoniti dhe Moabiti nuk duhet të hynin kurrë në asamblenë
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e Perëndisë, 2 sepse nuk i kishin pritur me bukë e me ujë bijtë e Izraelit
dhe kishin rekrutuar kundër tyre me para Balaamin për t’i mallkuar; por
Perëndia ynë e ndëroi mallkimin në bekim. 3 Sa e dëgjuan ligjin, ata ndanë
nga Izraeli tërë njerëzit e huaj që ishin përzier me ta. 4 Para kësaj, prifti
Eliashib, që ishte caktuar në dhomat e shtëpisë të Perëndisë tonë dhe kishte
lidhur krushqimeTobiahun, 5kishte përgatiturpërkëtënjë dhomë tëmadhe,
ku vinin më parë ofertat, temjanin, përdorëset, të dhjetat e grurit, të verës
dhe të vajit, tërë ato që me ligj u përkisnin Levitëve, këngëtarëve, derëtarëve,
si edhe ofertat e mbledhura për priftërinjtë. 6 Por gjatë kësaj kohe unë nuk
isha në Jeruzalem, sepse në vitin e tridhjetë e dytë të Artakserksit, mbretit
të Babilonisë, isha kthyer pranë mbretit. Pas një farë kohe mora leje nga
mbreti 7 dhe u ktheva në Jeruzalem; kështu pashë të keqen që Eliashibi
kishte bërë për të favorizuar Tobiahun, duke përgatitur për të një dhomë në
oborret e shtëpisë së Perëndisë. 8Më erdhi shumë keq për këtë gjë dhe kështu
hodha jashtë dhomës tërë orenditë shtëpiake që i përkisnin Tobiahut; 9pastaj
urdhërova që të pastroheshin ato dhoma dhe të rivendoseshin përdorëset
e shtëpisë së Perëndisë, ofertat dhe temjani. 10 Pastaj mësova gjithashtu
që racionet që u detyroheshin Levitëve nuk u ishin dhënë atyre dhe që
Levitët dhe këngëtarët, që kryenin shërbimin, kishin ikur secili në tokën e vet.
11Atëherëqortova gjyqtarëtdheu thashë atyre: “Pse shtëpia ePerëndisë është
braktisur?”. Pastaj i mblodha dhe i vura përsëri në funksonet e tyre. 12 Tërë
Juda solli pastaj në magazinat të dhjetat e grurit, të mushtit dhe të vajit.
13Mbikëqyrjen e magazinave ia besova priftit Shelemiah, shkruesit Tsadok
dhe Pedajahut, një nga Levitët; si ndihmësa të tyre, zgjodha Hananin, birin
e Zakurit, bir i Mataniahut, sepse këta konsideroheshin si njerëz besnikë.
Atyre u takonte detyra të bënin ndarjet midis vëllezërve të tyre. 14 Për këtë
më kujto mua, o Perëndia im, dhe mos i fshij veprat e mira që kam bërë
për shtëpinë e Perëndisë tim dhe për ruajtjen e saj. 15Në ato ditë vura re në
Judë disa që shtrydhnin rrushin ditën e shtunë dhe mbartnin thasë gruri,
duke i ngakuar mbi gomarët, bashkë me verën, rrushin, fiqtë dhe gjithfarë
ngarkesash të tjera që sillnin 16 Përveç kësaj disa jerëz të Tiros, që banonin
në Jeruzalem, importonin peshk dhe lloj-lloj mallrash dhe ua shisnin bijve
të Judës ditën e shtunë dhe në Jeruzalem. 17Atëherë qortova parinë e Judës
dhe i thashë: “Ç’është kjo e keqe që kryeni duke përdhosur ditën e shtunë?
18A nuk vepruan njëlloj etërit tonë? A nuk bëri Perëndia ynë të pllakosë mbi
ne dhe mbi qytetin tonë tërë kjo fatkeqësi? Por ju po sillni një zemërim më
të madh mbi Izraelin, duke përdhosur të shtunën!”. 19 Kështu, sapo portat e
Jeruzalemit filluan të jenë në terr, para se të fillonte e shtuna, unë urdhërova
që portat të ishinmbyllur dhe të mos hapeshin deri pas së shtunës; vendosa
madje disa shërbëtorë të mi te portat, me qëllim që asnjë ngarkesë të mos
hynte në qytet gjatë ditës së shtunë. 20 Por tregëtarët dhe shitësit e çdo lloj
malli e kaluan natën jashtë Jeruzalemit një ose dy herë. 21 Atëherë unë i
qortova dhe u thashë: “Pse e kaloni natën para mureve? Po ta bëni një herë
tjetër, do të veproj kundër jush”. Qysh prej atij çasti ata nuk erdhënmë ditën
e shtunë. 22 Urdhërova gjithashtu Levitët që të pastroheshin dhe të vinin
të ruanin portat për të shenjtëruar ditën e shtunë. Edhe për këtë më kujto
mua, oPerëndia im, dhekimëshirëpërmuasipasmadhësisë sëdhembshurisë
sate! 23Në ato ditë pashë gjithashtu disa Judej që ishin martuar me gra të
Ashdodit, të Amonit dhe të Moabit, 24 gjysma e bijve të tyre fliste gjuhën e
Ashdodit dhe nukdinte të fliste gjuhën judaike, por fliste vetëm gjuhën e këtij
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apo atij populli. 25Atëherë unë i qortova, i mallkova, rraha disa prej tyre, iu
shkula flokët; pastaj i vura që te betohen në emër të Perëndisë se nuk do t’ia
jepnin bijat e veta bijve të atyre dhe nuk do të merrnin bijat e tyre për bijtë
e vet, as për vete. 26 Dhe thashë: “A nuk mëkatoi, vallë, Salomoni, mbret i
Izraelit, për këto gjëra? Megjithatë midis kaq kombeve nuk pati një mbret
si ai; e donte Perëndia i tij, dhe Perëndia e kishte vendosur mbret mbi tërë
Izraelin; por gratë e huaja e bënë edhe atë të mëkatojë. 27 A duhet, pra, të
dëgjojmë për ju se kryeni këtë të keqe tëmadhe, semëkatoni kundër Perëndisë
tonë, duke u martuar me gra të huaja?”. 28Njeri nga bijtë e Joadas, birit të
Elishibit, kryeriftit, ishte dhëndër i Sanballatit, Horonitit; unë e përzura larg
vetes. 29 Mbaji mend ata, o Perëndia im, sepse kanë ndotur priftërinë dhe
besëlidhjenepriftërisëdhe tëLevitëve! 30Kështuunë ipastrovangaçdoperson
ihuajdhecaktovadetyrat epriftërinjvedhe tëLevitëve, secili nëdetyrënevet.
31Dhashë gjithashtu dispozita lidhurmeofertën e druvenë kohë të caktuara
dhe lidhur me prodhimet e para. Më kujto, o Perëndia im, për të më bërë të
mira!
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Ester
1Në kohën e Asueros, (ai Asuero që mbretëronte nga Indija deri në Etiopi

mbi njëqind e njëzet e shtatë krahina), 2 në atë kohë, kur mbreti Asuero
rrinte në fronin e mbretërisë së tij që ishte në kështjellën e Suzës, 3 në
vitin e tretë të mbretërimit të tij shtroi një banket për të gjithë princat dhe
shërbëtorët e tij; komandantët e ushtrisë së Persisë dhe të Medisë, fisnikët
dhe princat e krahinave u mblodhën para tij. 4 Atëherë ai tregoi pasuritë
dhe lavdinë e mbretërisë së tij, madhështinë dhe epërsinë e saj për shumë
ditë, njëqind e tetëdhjetë ditë. 5 Mbasi kaluan këto ditë, mbreti shtroi një
banket tjetër prej shtatë ditësh, në oborrin e kopshtit të pallatit mbretëror,
për tërë popullin që ndodhej në kështjellën e Suzës, nga më i madhi deri
te më i vogli. 6 Kishte çadra të bardha dhe ngjyrë vjollce, që vareshin me
kordonë të kuq flakë në unaza prej argjendi dhe në shtylla prej mermeri.
Kishte divanë prej ari dhe prej argjendi mbi një dysheme prej mermeri të
kuq dhe të bardhë, prej sedefi dhe alabastri. 7 Jepej për të pirë në enë ari,
njëra e ndryshme nga tjetra, dhe kishte verë mbretërore me shumicë për
hir të bujarisë së mbretit. 8 Në bazë të ligjit, askush nuk ishte i detyruar
të pinte; në fakt mbreti kishte udhëruar tërë funksionarët e shtëpisë së tij
t’i shërbenin secilit atë që dëshironte. 9 Edhe mbretëresha Vashti shtroi një
banket për gratë në pallatin e mbretit Asuero. 10Ditën e shtatë, kur zemra
embretit ishte e gëzuar për shkak të verës, ai urdhëroiMehumanin, Bizthan,
Harbonan, Bigthan, Abagthan, Zetharin dhe Karkasin, të shtatë eunukët që
shërbënin në prani tëmbretit Asuero, 11 të sillnin parambretit mbretëreshën
Vashtimekurorënmbretërore,për t’i treguarpopullit dheprincavebukurinë
e saj; në të vërtetë ajo kishte një pamje të hijshme. 12 Por mbretëresha
Vashti nuk pranoi të vinte sipas urdhrit të mbretit që iu njoftua me anë të
eunukëve; mbreti u pezmatua shumë dhe zemërimi i tij i ziente përbrenda.
13Atëherë mbreti pyeti dijetarët që njihnin kohërat (kjo ishte në fakt mënyra
e veprimit të mbretit me gjithë ata që njihnin ligjin dhe drejtësinë; 14me të
afërt për të ishin Karshena, Shethari, Admatha, Tarshishi, Meresi, Marsena
dhe Memukani, shtatë princa të Persisë dhe të Medisë që pranoheshin të
rrinin para mbretit dhe zinin postet e para në mbretëri): 15 “Simbas ligjit
çfarë duhet t’i bëhet mbretëreshës Vashti, që nuk zbatoi urdhrin e mbretit
Asuero që iu transmetuame anë të eunukëve?”. 16Memukami u përgjigj para
mbretit dhe princave: “Mbretëresha Vashti nuk ka vepruar drejt vetëm ndaj
mbretit, por edhe ndaj gjithë princave dhe tërë popujve që janë në të gjitha
krahinat e mbretit Asuero. 17 Sjellja e mbretëreshës do të merret vesh nga të
gjitha gratë që do të nxiten të përçmojnë burrat e tyre dhe të thonë: “Mbreti
Asuerokishteurdhëruarqë të sillninpara tijmbretëreshënVashti, porajonuk
i vajti”. 18Madje që sot princeshat e Persisë dhe të Medisë që kanë marrë
vesh sjelljen e mbretëreshës, do t’u flasin gjithë princave të mbretit dhe nga
kjo do të lindë shumë përçmim dhe zemërim. 19Në qoftë se mbretit i duket
me vend, le të nxjerrë ai një udhëresë mbretërore që të përfshihet në ligjet e
Persisë dhe tëMedisë dhe të jetë e parevokueshme, në bazë të së cilës Vashti
të mos dalë më në prani të mbretit Asuero; mbreti ti japë pastaj pozitën e
saj mbretërore një tjetre më të mirë se ajo. 20 Kur urdhëresa e nxjerrë nga
mbreti do të njoftohet në tërë mbretërinë e tij, që është e gjerë, tërë gratë do
të nderojnë bashkëshortët e tyre, nga më i madhi deri te më i vogli”. 21 Ky
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propozim ipëlqeumbretit dheprincave, dhembreti bëriashtu si kishte thënë
Memukani; 22 dërgoi letra në të gjitha krahinat e mbretërisë, çdo krahine
sipas shkrimit të saj dhe, çdo populli sipas gjuhës së tij, në mënyrë që çdo
burrë të ishte zot në shtëpinë e tij dhe të fliste gjuhën e popullit të tij.

2
1 Mbas këtyre ngjarjeve, kur zemërimi i mbretit Asuero u qetësua, atij iu

kujtua Vashti, atë që kishte bërë ajo dhe çfarë kishte vendosur lidhur me
të. 2 Atëherë shërbëtorët e mbretit që ishin në shërbim të tij i thanë: “Të
kërkohen për mbretin vajza të virgjëra dhe të hijshme; 3mbreti le të caktojë
në tërë krahinat e mbretërisë së tij komisarë, të cilët të mbledhin tërë vajzat
e virgjëra të hijshmenë qytetin e Suzës,në shtëpinë e grave nënmbikqyrjen e
Hegait, eunukut të mbretit dhe rojtar i grave, që do t’u japë atyre melhemet
për t’u pastruar. 4 Vajza që do t’i pëlqejë mbretit të bëhet mbretëreshë në
vend të Vashtit”. Ky propozim u pëlqye nga mbreti dhe kështu u veprua.
5 Në qytetin e Suzës ishte një jude i quajtur Mardoke, bir i Jairit, bir i
Shimeit, bir i Kishit, një Beniaminit, 6 që e kishin internuar nga Jeruzalemi
bashkë me mërgimtarët e sjellë në robëri me Jekoniahun, mbretin e Judës,
nga Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë. 7 Ai e kishte rritur Hadasahun,
domethënë Esterin, bijën e ungjit të tij, sepse ajo nuk kishte as baba as nënë.
Vajza ishteehijshmedhekishte trup tëbukur; pasvdekjes sëatit dhe tënënes
së saj, Mardokeu e mori si bijën e tij. 8Kur urdhëri i mbretit dhe dekreti i tij
u përhapën, dhe shumë vajza umblodhën në qytetin e Suzës nënmbikqyrjen
e Hegait, edhe Esterin e çuan në pallatin e mbretit nënmbikëqyrjen e Hegait,
rojtarit të grave. 9Vajza i pëlqeu dhe fitoi simpatinë e tij; kështu ai u shpejtua
t’i japë melhemet për pastrimin dhe ushqimin e saj; i dha gjithashtu shtatë
vajza të reja të zgjedhura në pallatin e mbretit dhe e zhvendosi bashkë me
to në apartamentin më të mirë të shtëpisë së grave. 10 Esteri nuk kishte
treguar asgjë as për popullin e saj as për vendin e prejardhjes së saj, sepse
Mardokeu e kishte urdhëruar të mos tregonte. 11Çdo ditë Mardokeu shëtiste
përpara oborrit të shtëpisë së grave për të marrë vesh si ishte Esteri dhe
ç’po bëhej me të. 12 Kur i vinte radha çdo vajzë të hynte te mbreti Asuero,
mbasi kishte bërë dymbëdhjetëmuaj përgatitjesh, sipas rregulloreve të grave,
sepse kështu plotësoheshin ditët e pastrimit të tyre; gjashtë muaj për t’u lyer
me vaj të mirrës dhe gjashtë muaj me aroma dhe melheme të grave për
t’u pastruar, 13 vajza shkonte te mbreti; i lejohej të merrte me vete nga
shtëpia e grave në pallatin e mbretit tërë ato që donte. 14 Atje ajo shkonte
në mbrëmje dhe të nesërmen në mëngjes kalonte në shtëpinë e dytë të grave,
nënmbikëqyrjen e Shaashgazit, eunukut tëmbretit dhe rojtar i konkubinave.
Ajonukkthehejmë tembreti, veçsepo ta kërkontembreti dhe ta thërrisninme
emër. 15Kur i erdhi radha për të shkuar te mbreti Esterit, bijës së Abihailit,
ungji iMardokeut, që e kishtemarrëmevete si bijën e tij, ajo nukkërkoi asgjë
veç asaj që i tregoi Hegai, eunuku i mbretit, rojtari i grave. Dhe Esteri fitoi
simpatinë e të gjithë atyre që e shihnin. 16 Esterin e çuan te mbreti Asuero
në pallatin e tij mbretërormuajin e dhjetë, domethënë nëmuajin e Tebethit,
në vitin e shtatë të mbretërimit të tij. 17Mbreti e dashuroi Esterin më tepër
se gjithë gratë e tjera, dhe ajo gjeti hir dhe mirëdashje në sytë e tij më tepër
se tërë vajzat e tjera. Kështu ai i vuri mbi kokë kurorënmbretërore dhe e bëri
mbretëreshë në vend të Vashtit. 18 Pastaj mbreti shtroi një banket të madh
për tërë princat dhe shërbëtorët e tij, banketin e Esterit; përveç kësaj ai u dha
një ditë pushimi krahinave dhe bëri dhurata me bujari mbretërore. 19 Kur
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vajzat u mblodhën herën e dytë, Mardokeu rrinte ulur te porta e mbretit.
20Esteri, sipas urdhrit që Mardokeu i kishte dhënë, nuk kishte treguar asgjë
as për vendin e prejardhjes së saj, as për popullin e saj. Në të vërtetë Esteri
zbatonte urdhërat eMardokeut, ashtu si në kohën kur ishte nën kujdestarinë
e tij. 21Në ato ditë, ndërsa Mardokeu rrinte ulur te porta e mbretit, Bigtani
dhe Tereshi, dy eunukë të mbretit dhe rojtarë të pragut, u zemëruan dhe
kërkuan të shtrinin dorën kundër mbretit Asuero. 22 I njoftuar për këtë gjë,
Mardokeu lajmëroimbretëreshënEster, dhe Esteri informoimbretin në emër
të Mardokeut. 23 U bënë hetime dhe u provua se gjëja ishte e vërtetë, të dy
eunukët u varën në trekëmbësh; pastaj kjo ngjarje u regjistrua në librin e
Kronikave, në prani të mbretit.

3
1Mbas këtyre ngjarjeve, mbreti Asuero e gradoi Hamanin, birin e Hame-

dathas, Agagitit, e ngriti në rang dhe e vuri karrigen e tij mbi atë të të
gjithë princave që ishin me të. 2 Tërë shërbëtorët e mbretit që rrinin te
porta e mbretit përkuleshin dhe binin përmbys para Hamanit, sepse kështu
kishte urdhëruar mbreti për të. Por Mardokeu as përkulej, as binte përmbys.
3 Atëherë shërbëtorët e mbretit që rrinin te porta e tij i thanë Mardokeut:
“Pse e shkel urdhrin e mbretit?”. 4 Por, me gjithë se ia përsërsnin çdo ditë
këtë urdhër, ai nuk i dëgjonte; prandaj ata ia njoftuan këtë gjë Hamanit, për
të parë në se Mardokeu do të ngulte këmbë në qëndrimin e tij. Ai në fakt u
kishte thënë atyre së ishte jude. 5Kur Hamani pa që Mardokeu nuk përkulej
as binte përmbys para tij, u zemërua shumë; 6por nuk denjoi të shtrijë dorën
e tij vetëm kundër Mardokeut, sepse e kishin njoftuar cilit popull i përkiste
Mardokeu; kështu Hamani vendosi të shkatërrojë tërë Judejtë, popullin e
Mardokeut, që gjendeshin në tërëmbretërinë e Asueros. 7Nëmuajin e parë,
që është muaji i Nisanit, në vitin e dymbëdhjetë të mbretit Asuero, në prani
të Hamanit, u hodh Puri (domethënë u hodh shorti), për të vendosur ditën
dhe muajin; dhe shorti ra mbi 8 Atëherë Hamani i tha mbretit Asuero: “Ka
një popull të shpërndarë dhe të veçuar nga popujt e të gjitha krahinave të
mbretërisë sate, ligjet e të cilit ndryshojnë nga ato të cilitdo populli tjetër
dhe që nuk respekton ligjet e mbretit; prandaj mbreti nuk ka asnjë përfitim
t’i lërë të gjallë. 9 Në rast se kjo i pëlqen mbretit, të përpilohet një dekret
për shkatërimin e tyre; dhe unë do të paguaj dhjetë mijë talenta argjendi
në duart e atyre që kryejnë punën, me qëllim që të derdhen në thesaret
e mbretit”. 10 Atëherë mbreti hoqi nga dora unazën me vulën dhe ia dha
Hamanit, Agagitit, birit të Hamedathas dhe armikut të Judejve. 11 Pastaj
mbreti i tha Hamanit: “Paratë t’u dhanë, po kështu të jepet populli; bëjme të
çfarë të duash”. 12Ditën e trembëdhjetë të muajit të parë u thirrën sekretarët
e mbretit dhe u redaktua një dekret, në bazë të të gjitha gjërave që kishte
urdhëruar Hamani, për t’ua dërguar satrapëve të mbretit, qeveritarëve të çdo
krahine dhe krerëve të çdo populli, çdo krahine sipas shkrimit të saj dhe çdo
populli sipas gjuhës së tij. Dekreti u redaktua në emër tëmbretit Asuero dhe
u vulos me vulën e mbretit. 13Këto dokumente u dërguan me anë korierësh
në të gjitha krahinat e mbretit, me qëllim që të shkatërroheshin, të vriteshin
dhe të shfaroseshin tërë Judejtë, të rinj dhe pleq, fëmijë dhe gra, në një ditë
të vetme, më trembëdhjetë të muajit të dymbëdhjetë, që është muaji i Adarit,
dhe të plaçkiteshin pasuritë e tyre. 14Një kopje e dekretit duhet të nxirrej si
ligj në çdo krahinë dhe të shpallej për të gjithë popujt, me qëllim që të ishin



Ester 3:15 500 Ester 5:3

gati për atë ditë. 15 Korierët u nisën me të shpejtë sipas urdhrit të mbretit,
dhe dekreti u shpall në qytetin e Suzës. Mbreti dhe Hamani ishin ulur dhe
pinin, por qyteti i Suzës ishte tmerruar.

4
1Kur Mardokeu mësoi të gjitha ato që kishin ndodhur, grisi rrobat e tij, u

mbulua me një thes dhe me hi dhe doli nëpër qytet, duke lëshuar britma të
forta dhe plot hidhërim; 2dhe arriti deri te porta embretit, sepse nuk lejohej
që asnjeri i mbuluar me thes të hynte te porta e mbretit. 3Në çdo krahinë,
ku arritën urdhëri i mbretit dhe dekreti i tij, pati një keqardhje tëmadhe për
Judejtë,me agjerime, me të qara dhe vajtime; dhe shumë njerëz umbuluan
me një thes dhe me hi. 4 Vajzat e Esterit dhe eunukët e saj erdhën t’ia
njoftojnë ngjarjen, dhembretëresha u angështua shumë; pastaj i dërgoi rroba
Mardokeut, që t’i vishte dhe të hiqte nga trupi i tij thesin, por ai nuk i pranoi.
5AtëherëEsteri thirriHathakun, njerinnga eunukët embretit të caktuarprej
tij t’i shërbenin asaj dhe e urdhëroi të shkonte te Mardokeu për të mësuar se
çfarë gjë e brengoste dhepër ç’arësye. 6KështuHathaku shkoi teMardokeunë
sheshin e qytetit, që ndodhej përballë portës së mbretit. 7Mardokeu i tregoi
tërë ato që i kishin ndodhur dhe përmëndi gjithashtu shumën e parave që
Hamani kishte premtuar të derdhte në thesarin mbretëror për të siguruar
shkatërrimin e Judejve; 8 i dha gjithashtu një kopje të tekstit të dekretit që
ishte shpallur në Suzëpër shfarosjen e tyre,meqëllimqë t’ia tregonte Esterit,
t’ia shpjegonte asaj dhe ta urdhëronte të shkonte te mbreti për ta lutur me
të madhe dhe për të ndërhyrë pranë tij në favor të popullit të tij. 9 Kështu
Hathaku u kthye tek Esteri dhe i njoftoi fjalët e Mardokeut. 10Atëherë Esteri
i foli Hathakut dhe e urdhëroi të shkonte e t’i thoshte Mardokeut: 11 “Tërë
shërbëtorët e mbretit dhe populli i krahinave të tij e dinë që cilido burrë
ose grua që hyn në oborrin e brendshëm për të shkuar te mbreti, pa qenë
i thirrur, duhet të dënohet me vdekje, në bazë të një ligji të veçantë, veç po
të jetë se mbreti shtrin ndaj tij skeptrin e tij prej ari; vetëm kështu ai do të
shpëtojë jetën e tij. Dhe kaluan tanimë tridhjetë ditë që nuk jam thirrur
për të shkuar te mbreti”. 12 Kështu ia njoftuan Mardokeut fjalët e Esterit,
13 dhe Mardokeu iu përgjigj Esterit: “Mos mendo se do të shpëtosh vetëm ti
nga gjithë Judejtë, sepse ndodhesh në pallatin e mbretit. 14 Sepse po të jetë
se ti hesht në këtëmoment, ndihma dhe çlirimi do të vijnë për Judejtë nga një
anë tjetër; por ti dhe shtëpia e atit tënd do të shuheni. Përveç kësaj, kush e di
nëse ështëpikërishtpërnjë kohë të tillë që ti ke arritur nëpozitëmbretërore?”.
15Atëherë Esteri urdhëroi t’i përgjigjeshinMardokeut kështu: 16 “Shko, mblidh
tërë Judejtë që ndodhen në Suzë, dhe agjeroni përmua; rrini pa ngrënë dhe
pa pirë tri ditë, natë e ditë. Edhe unë me vajzat e mia do të agjerojmë në
të njëjtën mënyrë; pastaj do të hyj te mbreti; megjithëse një gjë e tillë është
kundër ligjit; dhe në qoftë se duhet të vdes, do të vdes”. 17Mardokeu iku dhe
bëri të gjitha gjërat që Esteri kishte urdhëruar.

5
1Ditën e tretë, Esteri veshi rrobën mbretërore dhe u paraqit në oborrin e

brendshëm të pallatit të mbretit, përballë apartamentit të mbretit. Mbreti
ishte ulur mbi fronin mbretëror në pallatin mbretëror, përballë hyrjes së
pallatit. 2 Sa e pa mbreti mbretëreshën Ester më këmbë në oborr, ajo fitoi
simpatinë e tij. Kështu mbreti zgjati në drejtim të Esterit skeptrin prej ari
që mbante në dorë, dhe Esteri u afrua dhe preku majën e skeptrit. 3Atëherë
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mbreti i tha: “Çfarë do,mbretëreshë Ester? Cila është kërkesa jote? Edhe sikur
të jetë gjysma e mbretërisë sime, do të të jepet”. 4Esteri u përgjigj: “Në qoftë
se kështu i pëlqen mbretit, le të vijë sot mbreti me Hamanin në banketin që
i kam përgatitur”. 5Atëherë mbreti tha: “Silleni shpejt Hamanin, që të bëhet
ç’ka thënë Esteri”. Kështumbreti dhe Hamani shkuan në banketin që Esteri
kishtepërgatitur. 6Ndërsaposhërbehejveragjatëbanketit,mbreti i thaEsterit:
“Cila është kërkesa jote? Do të të plotësohet. Çfarë kërkon? Qoftë edhe gjysma
embretërisë sime, do të bëhet”. 7Esteri u përgjigj dhe tha: “Ja, kërkesa ime ajo
që po kërkoj: 8Në qoftë se kam gjetur hir në sytë e mbretit dhe në qoftë se
mbretit i pëlqen të plotësojë kërkesën time dhe të më japë atë që kërkoj, le të
vijë mbreti me Hamanin në banketin që unë do t’u përgatis atyre, dhe nesër
kam për të bërë ashtu si ka thënë mbreti”. 9Atë ditë Hamani doli gjithë qejf
dheme zemër të kënaqur, por kurHamani në portën embretit paMardokeun
qëasngrihej as lëviztepara tij, u zemërua shumëme të. 10MegjithatëHamani
embajti veten, shkoi në shtëpidhedërgoi të thërrasinmiqtë e tij dhe Zereshin,
bashkëshorten e tij. 11Pastaj Hamani u foli atyrembi shkëlqimin e pasurive të
tij, mbi numrin emadh të bijve të tij, mbi të gjitha gjëratme të cilat mbreti e
kishte nderuar, dhe si e kishte ngriturmbi princat dhe shërbëtorët embretit.
12Hamani shtoi gjithashtu: “EdhembretëreshaEster nuk ka sjellë bashkëme
mbretin në banket askënd tjetër veçmeje; edhe nesërmëka ftuar ajo bashkë
me mbretin. 13 Por tërë kjo nuk më mjafton deri sa do të shoh Mardokeun
Judeun të ulur para portës së mbretit”. 14 Aëherë bashkëshortja e tij Zeresh
dhe tërë miqtë e tij i thanë: “Të përgatitet një trekëmbësh i lartë pesëdhjetë
kubitë;nesërnëmëngjes i thuajmbretit qëaty tëvaretMardokeu; pastaj shko
i kënaqurnëbanketmembretin”. Kjo gjë i pëlqeuHamanit, qëbëri tëpërgatitet
trekëmbëshi.

6
1Atë natë mbretin nuk e zinte gjumi. Atëherë urdhëroi që t’i sillnin librin

e ngjarjeve për t’u mbajtur mend, Kronikat; dhe u lexua para mbretit.
2U gjet e shkruar që Mardokeu kishte denoncuar Bigthanan dhe Tereshin,
dy eunukët e mbretit midis derëtarëve, që kishin kërkuar të shtrinin dorën
kundërmbretit Asuero. 3Atëherëmbreti pyeti: “Çfarënderimidhe shpërblimi
iu dhaMardokeu për këtë?”. Shërbëtorët embretit që i shërbenin u përgjigjën:
“Nuk u bë asgjë për të”. 4 Atëherë mbreti tha: “Kush është në oborr?”.
(Hamani sapo kishte hyrë në oborrin e jashtëm të pallatit të mbretit, për t’i
kërkuar mbretit që ta varte Mardokeun në trekëmbëshin që kishte përgatitur
për të). 5 Shërbëtorët e mbretit iu përgjigjën: “Ja, Hamani është në oborr”.
Mbreti tha: “Lëreni të hyjë”. 6Atëherë Hamani hyri dhe mbreti i tha: “Çfarë
duhet t’i bëhet një njeriu që mbreti dëshiron ta nderojë?”. Hamani mendoi
në zemër të vet: “Cilin do të donte të nderontembretinmë shumë semua?”.
7Hamani iu përgjigjmbretit: “Për njeriun që mbreti dëshiron të nderojë, 8 të
merret rroba mbretërore që ka veshur mbreti dhe kali mbi të cilin ka hipur
dhe të vihet mbi kokën e tij një kurorë mbretërore. 9T’i dorëzohet rrobja dhe
kali njerit prej princave më fisnikë të mbretit dhe t’i vishen rrobat njeriut
që mbreti dëshiron të nderojë; pastaj të çohet me kalë nëpër rrugët e qytetit
dhe të shpallet para tij: “Kështu veprohet me njeriun që mbreti dëshëron
të nderojë!””. 10 Atëherë mbreti i tha Hamanit: “Shpejto, merr rroben dhe
kalin, siç e the, dhe vepro kështu me Judeun Mardoke, që rri ulur pranë
portës së mbretit, mos lër pa kryer asgjë nga ato që ke thënë”. 11 Hamani
mori, pra, rroben dhe kalin, ia veshi Mardokeut rroben dhe e çoi me kalë
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nëpër rrugët eqytetit, duke shpallur para tij: “Kështuveprohetmenjeriunqë
mbreti dëshëron të nderojë!”. 12Pastaj Mardokeu u kthye te porta e mbretit,
por Hamani nxitoi të kthehet në shtëpinë e vet, i pikëlluar dhe kokëmbuluar.
13Hamani i tregoi bashkëshortes së tij Zeresh dhe gjithë miqve të tij të gjitha
sa i kishin ngjarë. Atëherë njerëzit e urtë dhe gruaja e tij Zeresh i thanë: “Në
qoftë se Mardokeu para të cilit ke filluar të biesh është nga fisi i Judejve, ti
nuk do të arrish të fitosh kundër tij, por do të rrëzohesh plotësisht para tij”.
14Ata po flisnin akomame të, kur arritën eunukët e mbretit, të cilët nxituan
ta çoninHamanin në banketin që Ester i kishte përgatitur.

7
1Mbreti dhe Hamani shkuan, pra, në banketin bashkë me mbretëreshën

Ester. 2 Edhe ditën e dytë, ndërsa gjatë banketit po shërbehej vera, mbreti i
tha Esterit: “Cila është kërkesa jote, o mbretëreshë Ester? Do të të plotësohet.
Çfarë kërkon? Edhe sikur të jetë gjysma e mbretërisë sime, do të bëhet”.
3 Atëherë mbretëresha Ester u përgjigj: “Në rast se kam gjetur hir në sytë e
tu, o mbret, dhe në qoftë se kështu i pëlqen mbretit, kërkesa ime është që
të më jepet jeta; dhe kërkoj që populli im të falet. 4 Sepse unë dhe populli
im kemi qenë të shitur për t’u prishur, për t’u vrarë dhe për t’u shfarosur.
Po të ishim shitur për t’u bërë skllevër dhe skllave do të kisha heshtur; por
armiku nukmund ta kompensojë kurrë dëmin që do t’i shkaktohej mbretit”.
5MbretiAsuero i thambretëreshësEster: “Kushështëdhekundodhet ai qëka
guximin të bëjë një gjë të tillë?”. 6Esteri u përgjigj: Armiku dhe kundërshtari
është ai i keqi Haman”. Atëherë Hamanit i hyri tmerri në prani të mbretit
dhe të mbretëreshës. 7 Mbreti u ngrit shumë i zemëruar nga banketi në të
cilin shërbehej vera dhe shkoi në kopshtin e pallatit, ndërsa Hamani qëndroi
për t’iu lutur me të madhe mbretëreshës Ester për jetën e tij, sepse 8 Pastaj
mbreti u kthye nga kopshti i pallatit, në vendin e banketit ku shërbehej vera;
ndërkaq Hamani kishte rënë mbi divanin në të cilin rrinte Esteri. Atëherë
mbreti thirri: “Dashke gjithashtu të dhunoshmbretëreshën, ndërsa unë vetë
jam në shtëpi?”. Sa dolën këto fjalë nga goja e mbretit, ia mbuluan fytyrën
Hamanit. 9 Pastaj Harbonahu, një nga eunukët, tha përpara mbretit: “Ja,
në shtëpinë e vetë Hamanit është ngritur një trekëmbësh, i lartë pesëdhjetë
kubitë, që Hamani kishte përgatitur për Mardokeun, i cili kishte folur për të
mirën e mbretit”. Mbreti tha: “Vareni aty këtë!”. 10Kështu Hamanin e varën
në trekëmbëshin që kishte përgatitur përMardokeun. Dhe zemërimi i mbretit
u qetësua.

8
1 Po atë ditë mbreti Asuero i dha mbretëreshës Ester shtëpinë e Hamanit,

armikut të Judejve; dhe Mardokeu erdhi para mbretit, të cilit Esteri i kishte
shpjeguar se ç’ishte ai për të. 2Kështumbreti hoqi unazën që i kishte rimarrë
Hamanit dhe ia dhe Mardokeut. Pastaj Esteri e caktoi Mardokeun mbi
shtëpinë e Hamanit. 3 Esteri foli akoma para mbretit, ra në këmbët e tij dhe
iu lut me lot ndër sy që të pengonte komplotin e keq të Hamanit, Agagitit,
dhe planin që ai kishte menduar kundër Judejve. 4 Atëherë mbreti zgjati
skeptrin prej ari në drejtim të Esterit; kështu Esteri u ngrit, mbeti në këmbë
para mbretit 5 dhe tha: “Në se i duket mirë mbretit, në rast se kam gjetur
hir në sytë e tij, në rast se çështja i duket gjithashtu e drejtë mbretit dhe në
rast se gjej pëlqim nga sytë e tij, të shkruhet për të revokuar dokumentet
e hartuara nga Hamani, bir i Hamedathas, Agagitit, që ai shkroi për të
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shkatërruar Judejtë që janë në të gjitha krahinat embretit. 6Si do tëmund të
rezistoja në fakt duke parë fatkeqësinë që do të godiste popullin tim? Ose si
do të mund të rezistoja duke parë shkatërrimin e fisit tim?”. 7Atëherëmbreti
Asuero i tha mbretëreshës Ester dhe Judeut Mardoke: “Ja, unë i dhashë
Esterit shtëpinë e Hamanit, dhe këtë e varën në trekëmbësh, sepse kishte
dashur të shtrinte dorën e tij mbi Judejtë. 8 Ju vetë shkruani një dekret në
favor të Judejve në emër të mbretit, si t’ju duket më mirë, dhe vuloseni me
unazënmbretërore, sepse vendimi i shkruarnë emër tëmbretit dhe i vulosur
me unazën mbretërore është i prerë”. 9 Atëherë, më njëzet e tre të muajit të
tretë, që është muaji i Sivanit, u thirrën sekretarët e mbretit dhe sipas gjithë
atyre që Mardokeu kishte urdhëruar, u dërguan shkrime Judejve, satrapëve,
qeveritarëve dhe krerëve të njëqind e njëzet e shtatë krahinave, nga India
deri në Etiopi, çdo krahine sipas shkrimit të saj, çdo populli sipas gjuhës
së tij, dhe Judejve sipas shkrimit dhe gjuhës së tyre. 10 Kështu ai shkroi në
emër tëmbretit Asuero, duke vënë vulënme unazënmbretërore, dhe i dërgoi
dokumentet me anë të korierëve që ngisnin kuaj të shpejtë, të lindur nga
kuaj të racës. 11Me anë të këtyre dokumenteve u jepej Judejve, në çfarëdo
qyteti që tëndodheshin, edrejta tëbashkoheshindhe tëmbronin jetëne tyre,
duke shkatërruar, duke vrarë dhe duke shfarosur tërë njerëzit e armatosur
të çfarëdo populli o krahine që t’i sulmonin, duke përfshirë fëmijët dhe gratë,
dhe të plaçkisninpasuritë e tyre, 12nënjë ditë të vetme, në të gjitha krahinat e
mbretitAsuero: ditëne trembëdhjetë tëmuajit tëdymbëdhjetë,qëështëmuaji
i Adarit. 13 Një kopje e dekretit, i shpallur si ligj në çdo krahinë, duhet të
nxirrej për të gjithë popujt, me qëllim që Judejtë të ishin gati për atë ditë të
hakmerreshin kundër armiqve të tyre. 14Kështu korierët të hipur mbi kuaj
të shpejtë u nisën të nxitur dhe të shtypur nga urdhri imbretit; dhe dekreti u
nxuarnëqytetin e Suzës. 15Mardokeudoli ngaprania embretitmenjë rrobe
mbretërore të purpurt dhe prej liri të bardhë, me një kurorë të madhe prej
ari dhe një mantel prej pëlhure liri në ngjyrë të kuqe flakë; në qytetin 16 Për
Judejtë ishte dritë, gëzim, gaz dhe lavdi. 17Në çdo krahinë dhe në çdo qytet,
kudo që arrinte urdhri imbretit dhe dekreti i tij, për Judejtë kishte gëzimdhe
ngazëllim, bankete dhe ditë të lumtura. Dhe shumë nga pjestarët e popujve
të vendit u bënë Judej, sepse tmerri i Judejve i kishte zënë.

9
1 Muajin e dymbëdhjetë, që është muaji i Adarit, ditën e trembëdhjetë të

muajit, kur duhet të zbatoheshin urdhri dhe dekreti i mbretit, dita në të
cilën armiqtë e Judejve shpresonin të sundonin mbi 2 Judejtë u mblodhën
në qytetet e tyre, në të gjitha krahinat e mbretit Asuero, për të shtrirë
dorën kundër atyre që kërkonin t’u bënin keq; dhe askush nuk mundi t’u
rezistonte atyre, sepse tmerri i Judejve i kishte zënë tërë popujt. 3 Tërë
krerët e krahinave, satrapët, qeveritarët dhe ata që merreshin me punët e
mbretit i përkrahën Judejtë, sepse tmerri i Mardokeut i kishte zënë. 4Në fakt
Mardokeu ishte i madh në pallatin e mbretit, dhe fama e tij përhapej në të
gjitha krahinat, sepse ky njeri, Mardokeu, bëhej gjithnjë më i madh. 5Kështu
Judejtë goditën tërëarmiqtë e tyre, duke i kaluarnë tehune shpatësdheduke
kryer një kërdi dhe një shkatërrim të madh; u sollën si deshënme armiqtë e
tyre. 6Nëqytetin e Suzës Judejtë vranëdhe shfarosënpesëqindnjerëz; 7vranë
edhe Parshandathan, Dalfonin, Aspathan, 8 Porathan, Adalian, Aridathan,
9 Parmashtan, Arisain, Aridain dhe Vajezathan, 10 dhjetë bijtë e Hamanit,
birit të Hamedathas, armiku i Judejve, por nuk u dhanë pas plaçkitjes. 11 Po
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atë ditë numri i atyre që ishin vrarë në qytetin e Suzës iu njoftua mbretit.
12Mbreti i tha atëherë mbretëreshës Ester: “Në qytetin e Suzës Judejte kanë
vrarë dhe shfarosur pesëqind njerëz dhe dhjetë bij të Hamanit; çfarë kanë
bërë vallë në krahinat e tjera tëmbretit? Tani cila është kërkesa jote? Do të të
plotësohet. Çfarë tjetër kërkon? Do të bëhet”. 13Atëherë Esteri tha: “Në qoftë
se kështu i pëlqenmbretit, le të lejohen Judejtë që janë në Suzë të bëjnë edhe
nesër atë që është dekretuar për sot; dhe të varen në trekëmbësh të dhjetë
bijtë e Hamanit”. 14Mbreti urdhëroi që të veprohej pikërisht kështu. Dekreti
unxuarrnëSuzadhedhjetëbijtë eHamanituvarënnë trekëmbësh. 15 Judejtë
që ishin në Suza umblodhën edhe ditën e katërmbëdhjetë të muajit të Adarit
dhe vranë në Suza treqind njerëz; por nuk u dhanë pas plaçkitjes. 16 Edhe
Judejtë e tjerë që ishin në krahinat e mbretit u mblodhën, për të mbrojtur
jetën e tyre dhe për të qenë të sigurt nga sulmet e armiqve të tyre; vranë
shtatëdhjetë e pesë mijë nga ata që i urrenin, por nuk u dhanë pas plaçkitjes.
17Kjo ndodhi ditën e trembëdhjetë tëmuajit të Adarit; ditën e katërmbëdhjetë
u çlodhën dhe e kthyen në një ditë banketi e gëzimi. 18 Judejtë që ishin në
Suza u grumbulluan përkundrazi ditën e trembëdhjetë dhe të katërmbëdhjetë;
ditën e pesëmbëdhjetë të muajit u çlodhën, e bënë ditë banketi dhe gëzimi.
19 Për këtë arësye Judejtë e fushës, që banojnë në qytete pa mure, e kanë
bërë ditën e katërmbëdhjetë tëmuajit të Adarit një ditë gëzimi, banketesh dhe
feste, dhe në këtë ditë i dërgojnë dhurata njeri-tjetrit. 20Mardokeu i shkroi
tërë këto gjëra dhe u dërgoi letra tërë Judejve që ishin në të gjitha krahinat e
mbretit Asuero, afër dhe larg, 21 për t’i urdhëruar të kremtonin çdo vit ditën
e katërmbëdhjetë dhe të pesëmbëdhjetë të muajit të Adarit, 22 si ditët gjatë të
cilave Judejtë patën pushim nga sulmet e armiqve të tyre, dhe si muaji në të
cilin dhembja e tyre u kthye në gëzim dhe zia në festë, dhe kështu ato t’i bënin
ditë banketi e gëzimi, gjatë të cilave t’i dërgonin dhurata njeri-tjetrit dhe t’u
bënin dhurata të varfërve. 23 Judejtë u zotuan të respektonin atë që kishin
filluar të bënin, ashtu si u kishte shkruar atyreMardokeu. 24Në faktHamani,
bir i Hamedathas, Agagitit, armiku i të gjithë Judejve, kishte komplotuar
kundër Judejve për t’i shkatërruar dhe kishte hedhur Purin (domethënë
kishte hedhur shortin), për t’i shfarosur dhe për t’i shkatërruar. 25 Por kur
Esteri u paraqit para mbretit, ky urdhëroi me shkrim që komploti i keq që
Hamani kishte kurdisur kundër Judejve të bintembi kryet e tij dhe që ai dhe
bijtë e tij të vareshin në trekëmbësh. 26Prandaj ato ditë u quajtën Purim, nga
fjala Pur. Në përshtatje, pra, me të gjitha ato që ishin shkruar në atë letër,me
të gjitha ato që kishin parë lidhur me këtë dhe me ato që kishin ndodhur,
27 Judejtë vendosën të zotoheshin pa iu shmangur për vete, për pasardhësit
e tyre dhe për të gjithë ata që do të bashkoheshin me ta, të kremtonin çdo
vit këto dy ditë sipas udhëzimeve të shkruara dhe kohës së caktuar. 28 Ato
ditë duhet të kujtoheshin dhe të kremtoheshin brez pas brezi, në çdo familje,
në çdo krahinë, në çdo qytet; në asnjë mënyrë Judejtë nuk duhet të hiqnin
dorë nga kremtimi i këtyre ditëve të Purimit, dhe kujtimi i tyre nuk duhet
të zhdukej te pasardhësit e tyre. 29Mbretëresha Ester, bijë e Abihailit, dhe
JudeuMardoke shkruanme autoritet të plotë letrën e tyre të dytë lidhurme
Purimin. 30Mardokeu u dërgoi letra tërë Judejve në njëqind e njëzet e shtatë
krahina të mbretërisë së Asueros, me fjalë paqeje dhe të së vërtetës. 31për t’i
vendosur ato ditë të Purimit në kohën e caktuar, siç i kishin vendosur atyre
Judeu Mardoke dhe mbretëresha Ester ashtu si kishin vendosur ata vetë për
vete dhe për pasardhësit e tyreme rastin e agjerimit të tyre dhe të britmës së
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tyre. 32Kështu dekreti i Esterit fiksoi caktimin e Purimit dhe u shkrua në një
libër.

10
1Mbreti Asuero i vuri një haraç vendit dhe ishujve të detit. 2Gjithë faktet e

forcës dhe fuqisë së tij dhe përshkrimi i kujdesshëm i Mardokeut, i cili u ngrit
nga mbreti, a nuk janë vallë të shkruara në librin e Kronikave të mbretërve
të Medisë dhe të Persisë? 3 Judeu Mardoke vinte i dyti në fakt mbas mbretit
Asuero, i madh midis Judejve dhe i dashur nga moria e vëllezërve të tij; ai
kërkonte të mirën e popullit të tij dhe kishte fjalë paqeje për gjithë fisin e tij.
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Jobi
1Në vendin e Uzit ishte një njeri i quajtur Job. Ky njeri ishte i ndershëm

dhe i drejtë, kishte frikë nga Perëndia dhe i largohej së keqes. 2 I kishin
lindur shtatë bij dhe tri bija. 3 Veç kësaj zotëronte shtatë mijë dele, tre mijë
deve, pesëqind pendë qe, pesëqind gomarë dhe një numër shumë të madh
shërbëtorësh. Kështukynjeri ishtemë imadhindër të gjithënjerëzit eLindjes.
4 Bijtë e tij kishin zakon të shkonin për banket në shtëpinë e secilit ditën e
cakuar; dhe dërgonin të thërrisnin trimotrat e tyre, që të vinin të hanin dhe të
pinin bashkë me ta. 5Kur mbaronte seria e ditëve të banketit, Jobi i thërriste
për t’i pastruar; ngrihej herëtnëmëngjes dhe ofronte olokauste sipas numrit
të gjithë atyre, sepse Jobi mendonte: “Ndofta bijtë e mi kanë mëkatuar dhe
e kanë blasfemuar Perëndinë në zemrën e tyre”. Kështu bënte Jobi çdo herë.
6Njëditëndodhi qëbijtë e Perëndisë shkuan tëparaqitenparaZotit, dhendër
ta shkoi edhe Satanai. 7 Zoti i tha Satanait: “Nga vjen?”. Satanai iu përgjigj
Zotit dhe tha: “Ngaecejaketmbi dheundukeepërshkruar lart e poshtë”. 8Zoti
i tha Satanait: “E ke vënë re shërbëtorin tim Job? Sepsembi dhe nuk ka asnjë
tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t’i
largohet së keqes”. 9Atëherë Satanai iu përgjigj Zotit dhe tha: “Vallë më kot
Jobi ka frikë nga Perëndia? 10 A nuk ke vënë ti një mbrojtje rreth tij, rreth
shtëpisë së tij dhe të gjitha gjëraveqë ai zotëron? Ti ke bekuar veprën e duarve
të tij dhe bagëtia e tij është shtuar shumë në vend. 11 Por shtri dorën tënde
dhe preki të gjitha ato që ai zotëron dhe ke për të parë po nuk të mallkoi ai
haptazi”. 12Zoti i thaSatanait: “Ja, të gjithaatoqëai zotëron janënëpushtetin
tënd, por mos e shtri dorënmbi personin e tij”. Kështu Satanai u largua nga
prania e Zotit. 13 Kështu një ditë ndodhi që, ndërsa bijtë e tij dhe bijat e tij
hanin e pinin verë në shtëpinë e vëllait të tyre më të madh, erdhi nga Jobi
një lajmëtar për t’u thënë: 14 Qetë po lëronin dhe gomarët po kullotnin aty
afër, 15 kur Sabejtë u sulën mbi ta, i morën me vete dhe vranë me shpatë
shërbëtorët. Vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta them”. 16 Ai ishte duke
folur ende, kur arriti një tjetër dhe tha: “Zjarri i Perëndisë ra nga qielli, zuri
delet dhe shërbëtorët dhe i ka përpirë. Vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta
them”. 17 Ai ishte duke folur, ende, kur arriti një tjetër dhe tha: “Kaldeasit
kanë formuar tri banda, u sulënmbi devetë dhe i morënme vete, vranë me
shpatë shërbëtorët. Vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta them”. 18Ai ishte
duke folur, ende, kur arriti një tjetër dhe tha: “Bijtë e tu dhe bijat e tua ishin
dukengrënëdhedukepirë verënë shtëpinë evëlliat të tyremë tëmadh, 19kur
papritur një erë e furishme, që vinte nga shkretëtira, ra në të katër qoshet e
shtëpisë e cila u shembmbi të rinjtë, dhe ata vdiqën. Vetëm unë shpëtova dhe
erdha të ta them”. 20Atëherë Jobi u ngrit, grisi mantelin e tij dhe rroi kokën;
pastaj ra pëmbys dhe adhuroi, 21 dhe tha: “Lakuriq dolla nga barku i nënës
sime dhe lakuriq do të kthehem. Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë. Qoftë
i bekuar emri i Zotit”. 22 Në të gjitha këto Jobi nuk mëkatoi dhe nuk paditi
Perëndinë për ndonjë padrejtësi.

2
1 Një ditë ndodhi që bijtë e Perëndisë shkuan të paraqiten përpara Zotit,

dhe midis tyre shkoi edhe Satanai për t’u paraqitur përpara Zotit. 2 Zoti i
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tha Satanait: “Nga vjen?”. Satanai iu përgjigj Zotit: “Nga ecejaket mbi dheun
duke e përshkuar lart e poshtë”. Zoti i tha Satanait: 3 “A e vure re shërbëtorin
tim Job? Sepsembi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë,
të ketë frikë nga Perëndia dhe t’i largohet së keqes. Ai qëndron i patundur në
ndershmërinë e tij, megjithëse timë ke nxitur kundër tij për ta shkatërruar pa
asnjë shkak”. 4 Atëherë Satanai iu përgjigj Zotit dhe tha: “Lëkurë për lëkurë!
Gjithçka që zotëron, njeriu është gati ta japë për jetën e tij. 5Por shtrije dorën
tënde dhe preki kockat e tij dhe mishin e tij dhe ke për të parë po nuk të
mallkoi haptazi”. 6 Zoti i tha Satanait: “Ja ai, është në pushtetin tënd, por
mos ia merr jetën”. 7Kështu Satanai u largua nga prania e Zotit dhe e goditi
Jobin me një ulcerë të keqe nga majat e këmbëve deri në pjesën e sipërme të
kokës. 8 Jobi mori një copë balte për t’u kruar dhe rrinte ulur nëmes të hirit.
9 Atëherë gruaja e tij i tha: “Qëndron ende në ndershmërinë tënde? Mallko
Perëndinëdhevdis!”. 10Porai i thaasaj: “Tiflet sinjëgruapamend. Nërast se
pranojmë tëmirënngaPerëndia, pse nukduhet të pranojmë edhe të keqen?”.
Në të gjitha këto Jobi nukmëkatoimebuzët e tij. 11Kur tremiq të Jobitmësuan
tërë këto fatkeqësi që kishin rënëmbi të, erdhën secili nga vendi i vet, Elifazi
nga Temani, Bildadi nga Shuahu dhe Tsofari nga Naamathi; ata në të vërtetë
ishinmarrë 12 I ngritën sytë nga larg, por nuk e njohën dot; atëherë filluan të
qajnëme zë të lartë, dhe secili grisi rrobat e tij dhe qiti mbi kryet e tij pluhur
duke e hedhur në drejtim të qiellit. 13 Pastaj u ulën pranë tij për shtatë ditë
e shtatë net, dhe asnjë nuk i drejtoi qoftë një fjalë të vetme, sepse e shikonin
se dhembja e tij ishte shumë emadhe.

3
1Atëherë Jobi hapi gojëndhemallkoi ditën e lindjes së tij. 2Kështu Jobimori

fjalën dhe tha: 3 “Humbtë dita në të cilën linda dhe nata që tha: “U ngjiz një
mashkull!”. 4Ajo ditë u bëftë terr, mos u kujdesoftë për të Perëndia nga lart,
dhemos shkëlqeftëmbi të drita! 5Emarrshin përsëri terri dhe hija e vdekjes,
qëndroftë mbi të një re, furtuna e ditës e tmerroftë! 6Atë natë e marrtë terri,
mos hyftë në ditët e vitit, mos hyftë në llogaritjen e muajve! 7 Po, ajo natë
qoftë natë shterpe, mos depërtoftë në të asnjë britmë gëzimi. 8Emallkofshin
ata qëmallkojnë ditën, ata që janë gati të zgjojnë Leviathanin. 9U errësofshin
yjet e muzgut të tij, le të presë dritën; por mos e pastë fare dhe mos paftë
ditën që agon, 10 sepse nuk embylli portën e barkut të nënës sime dhe nuk ua
fshehu dhembjen syve të mi. 11 Pse nuk vdiqa në barkun e nënës sime? Pse
nuk vdiqa sapo dola nga barku i saj? 12Pse vallëmë kanë pritur gjunjët, dhe
sisëtpër të pirë? 13Po, tani do të dergjesha i qetë, do të flija dhedo të pushoja,
14bashkëmembretërit dheme këshilltarët e dheut, që kanë ndërtuar për vete
rrënoja të shkretuara, 15ose bashkëme princat që kishin ar ose që mbushën
me argjend pallatet e tyre. 16 Ose pse nuk qeshë si një dështim i fshehur,
si fëmijët që nuk e kanë parë kurrë dritën? 17 Atje poshtë të këqinjtë nuk
brengosen më, atje poshtë çlodhen të lodhurit. 18 Atje poshtë të burgosurit
janë të qetë bashkë, dhe nuk e dëgjojnë më zërin e xhelatit. 19 Atje poshtë
ka të vegjël dhe të mëdhenj, dhe skllavi është i lirë nga pronari i tij. 20 Pse
t’i japësh dritë fatkeqit dhe jetën atij që ka shpirtin në hidhërim, 21 të cilët
presin vdekjen që nuk vjen, dhe e kërkojnë më tepër se thesaret e fshehura;
22 gëzohen shumë dhe ngazëllojnë kur gjejnë varrin? 23 Pse të lindë një njeri
rruga e të cilit është fshehur, dhe që Perëndia e ka rrethuar nga çdo anë?



Jobi 3:24 508 Jobi 5:16

24Në vend që të ushqehem, unë psherëtij, dhe rënkimet e mia burojnë si uji.
25Sepse ajo qëmë trembmë shumëmë biembi krye, dhe ajo qëmë tmerron
më ndodh. 26Nuk kam qetësi, nuk kam prehje, por më pushton shqetësimi”.

4
1 Atëherë Elifazi nga Temani u përgjigj dhe tha: 2 “A do të të bezdiste

ndokush në rast se do të provonte të të fliste? Por kush mund t’i ndalë
fjalët? 3 Ja ti ke mësuar shumë prej tyre dhe ua ke fortësuar duart e lodhura;
4 fjalët e tua u kanë dhënë zemër të lëkundurve dhe kanë forcuar gjunjët që
gjunjëzohen. 5 Por tani që e keqja të zuri ty, nuk je në gjendje të veprosh; të
ka goditur ty, dhe ti e ke humbur fare. 6Mëshira jote a nuk është vallë besimi
yt, dhe ndershmëria e sjelljes sate, shpresa jote? 7Mbajemend: cili i pafajmë
është zhdukurvallë,dhea janë shkatërruarvallë njerëzit endershëm? 8Ashtu
siç e kam parë unë vetë, ata që lërojnë paudhësinë dhe mbjellin mjerimin,
vjelin frytet e tyre. 9Me frymën e Perëndisë ata vdesin, era e zemërimit të
tij i tret ata. 10 Vrumbullima e luanit, zëri i luanit të egër dhe dhëmbët e
luanëve të vegjël janë thyer. 11Luani vdes përmungesë gjahu dhe të vegjlit e
luaneshës shpërndahen. 12 Një fjalë më ka ardhur fshehurazi dhe veshi im
ka zënë pëshpëritjen e saj. 13 Midis mendimeve të vizioneve të natës, kur
një gjumë i rëndë bie mbi njerëzit, 14më pushtoi një llahtari e madhe dhe
një rrëqethje që bëri të dridhen gjithë kockat e mia. 15 Një frymë më kaloi
përpara, dhem’u ngritën përpjetë qimet e trupit. 16Ai u ndal, por nukmunda
ta dalloj pamjen e tij; një figurë më rrinte para syve; kishte heshtje, pastaj
dëgjova një zë që thoshte: 17 “A mund të jetë një i vdekshëm më i drejtë se
Perëndia? A mund të jetë një njeri më i pastër se Krijuesi i tij? 18 Ja, ai nuk
u zë besë as shërbëtorëve të tij, dhe gjen madje të meta edhe tek engjëjt e tij;
19 aq më tepër tek ata që banojnë në shtëpi prej argjile, themelet e të cilave
janë në pluhur, dhe shtypen si një tenjë. 20 Nga mëngjesi deri në mbrëmje
shkatërrohen; zhduken për fare, dhe asnjeri nuk i vë re. 21Litarin e çadrës së
tyre vallë a nuk ua këpusin? Ata vdesin, por pa dituri””.

5
1 “Bërtit, pra! A ka vallë ndonjë që të përgjigjet? Kujt prej shenjtorëve

do t’i drejtohesh? 2 Zemërimi në fakt e vret të pamendin dhe zilia e vret
budallanë. 3 E kam parë të pamendin të lëshojë rrënjë, por shumë shpejt e
mallkova banesën e tij. 4 Bijtë e tij nuk kanë asnjë siguri, janë të shtypur
te porta, dhe nuk ka njeri që t’i mbrojë. 5 I urituri përpin të korrat e tij, ia
merr edhe sikur të jenë midis gjembave, dhe një lak përpin pasurinë e tij.
6 Sepse shpirtligësia nuk del nga pluhuri dhe mundimi nuk mbin nga toka;
7 por njeriu lind për të vuajtur, ashtu si shkëndija për t’u ngjitur lart. 8 Por
unë do të kërkoja Perëndinë, dhe Perëndisë do t’i besoja çështjen time, 9 atij që
bën gjëra tëmëdha dhe që nukmund të njihen; mrekulli të panumërta, 10që i
jep shiun tokësdhedërgonujinnë fushat; 11qëngre të varfrit dhevënë siguri
lart ata që vuajnë. 12 I bën të kota synimet e dinakëve, dhe kështu duart e tyre
nukmund të realizojnëplanet e tyre; 13 imerr tëurtëtnëdredhinëe tyre, dhe
kështu këshilla e të pandershmëve shpejt bëhet tym. 14Gjatë ditës ata hasin në
errësirë, bash në mesditë ecin me tahmin sikur të ishte natë; 15por Perëndia
e shpëton nevojtarin nga shpata, nga goja e të fuqishmëve dhe nga duart e
tyre. 16 Kështu ka shpresë për të mjerin, por padrejtësia ia mbyll gojën atij.
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17 Ja, lum njeriu që Perëndia dënon; prandaj ti mos e përbuz ndëshkimin e të
Plotfuqishmit; 18 sepse ai e bën plagën, dhe pastaj e fashon, plagos, por duart
e tij shërojnë. 19Ngagjashtë fatkeqësiaido të të çlirojë,po, në të shtatënekeqja
nuk do të të prekë. 20Në kohë zie do të të shpëtojë nga vdekja, në kohë lufte
nga forca e shpatës. 21Do t’i shpëtosh fshikullit të gjuhës, nuk do të trembesh
kur të vijë shkatërrimi. 22 Do të qeshësh me shkatërrimin dhe me zinë, dhe
nuk do të kesh frikë nga bishat e dheut; 23 sepse do të kesh një besëlidhjeme
gurët e dheut, dhe kafshët e fushave do të jenë në paqeme ty. 24Do të dish që
çadra jote është e siguruar; do të vizitosh kullotat e tua dhe do të shikosh që
nuk mungon asgjë. 25Do të kuptosh që pasardhësit e tu janë të shumtë dhe
të vegjlit e tu si bari i fushave. 26Do të zbresësh në varr në moshë të shkuar,
ashtu si në stinën e vet mblidhet një tog duajsh. 27 Ja ç’kemi gjetur; kështu
është. Dëgjoje dhe përfito”.

6
1Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: 2 “Ah, sikur dhembja ime të ishte peshuar

tërësisht, dhe fatkeqësia ime të vihej bashkë mbi peshoren, 3 do të ishte me
siguri më e rëndë se rëra e detit! Për këtë arsye fjalët e mia nuk u përfillën.
4Duke qenë se shigjetat e të Plotfuqishmit janë brendameje, shpirti im ua pi
vrerin; tmerretePerëndisë janë renditur kundërmeje. 5Gomari i egërapëllet
vallë përpara barit, ose kau a buluron para forazhit të tij? 6A hahet vallë një
ushqim i amësht pa kripë, apo ka ndonjë farë shije në të bardhën e vezës?
7Shpirti im nuk pranon të prekë gjëra të tilla, ato përmua janë si një ushqim
i neveritshëm. 8Ah sikur të mund të kisha atë që kërkoj, dhe Perëndia të më
jepte atë që shpresoj! 9 Dashtë Perëndia të më shtypë, të shtrijë dorën e tij
dhe të më shkatërrojë! 10 Kam megjithatë këtë ngushëllim dhe ngazëllehem
në dhembjet që nuk po më kursehen, sepse nuk i kam fshehur fjalët e të
Shenjtit. 11 Cila është forca ime që ende të mund të shpresoj, dhe cili është
fundi im që të mund ta zgjas jetën time? 12 Forca ime a është vallë ajo e
gurëve, ose mishi im është prej bronzi? 13A s’jam fare pa ndihmë në veten
time, dhe a nuk është larguar nga unë dituria? 14 Për atë që është i pikëlluar,
miku duhet të tregojë dhembshuri, edhe në qoftë se ai braktis frikën e të
Plotfuqishmit. 15 Por vëllezërit e mi më kanë zhgënjyer si një përrua, si ujërat
e përrenjve që zhduken. 16 Ato turbullohen për shkak të akullit dhe në to
fshihet bora, 17por gjatë stinës së nxehtë ato zhduken; me vapën e verës ato
nuk duken më në vendin e tyre. 18 Ato gjarpërojnë në shtigjet e shtretërve
të tyre; futen në shketëtirë dhe mbarojnë. 19 Karvanet e Temas i kërkojnë
me kujdes, udhëtarët e Shebës kanë shpresa tek ata, 20 por ata mbeten të
zhgënjyermegjithë shpresat e tyre; kur arrijnë aty mbeten të hutuar. 21Tani
për mua ju jeni e njëjta gjë, shikoni tronditjen time të thellë dhe keni frikë.
22A ju kam thënë vallë: “Më jepni diçka” o “më bëni një dhuratë nga pasuria
juaj”, 23 ose “liromëni nga duart e armikut”, ose “më shpengoni nga duart e
personave që përdorin dhunën”? 24Më udhëzoni, dhe do të hesht; më bëni
të kuptoj ku kam gabuar. 25 Sa të frytshme janë fjalët e drejta! Por çfarë
provojnë argumentet tuaja? 26Mos keni ndërmend vallë të qortoni ashpër
fjalët emia dhe fjalimet e një të dëshpëruari, që janë si era? 27 Ju do të hidhnit
në short edhe një jetim dhe do të hapnit një gropë përmikun tuaj. 28Por tani
pranoni tëmë shikoni, sepse nuk do të gënjej para jush. 29Ndërronimendim,
ju lutem, që të mos bëhet padrejtësi! Po, ndërronimendim, sepse bëhet fjalë
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përdrejtësinë time. 30Aka vallë paudhësinë gjuhën time apoqiellza imenuk
i dallonmë ligësitë?”.

7
1 “A nuk kryen vallë një punë të rëndë njeriu mbi tokë dhe ditët e tij a nuk

janë si ditët e një argati? 2 Ashtu si skllavi dëshiron fort hijen dhe ashtu si
argati pretmëditjen e tij, 3kështu edhemuamë ranëmuaj fatkeqësie dhem’u
caktuan net me dhembje. 4 Sa shtrihem, them: “Kur do të ngrihem?”. Por
nata është e gjatë dhe jam vazhdimisht i shqetësuar deri në agim. 5Mishi im
është imbuluarmekrimbadhemebucadheu, lëkura imeplasaritet dhe është
bërë e pështirë. 6Ditët e mia janë më të shpejta se masuri i një endësi dhe po
harxhohen pa shpresë. 7Kujto që jeta ime është një frymë; syri im nuk do të
shohë më të mirën. 8 Syri i atij që më shikon nuk do të më shohë më; sytë e
tu do të jenë mbi mua, por unë nuk do të jem më. 9 Ashtu si reja davaritet
dhe nuk duket më, kështu ai që zbret në Sheol nuk kthehet më; 10 nuk do të
kthehet më në shtëpinë e tij, dhe banesa e tij nuk do ta njohë më. 11Prandaj
nuk do ta mbaj gojën të mbyllur do të flas në ankthin e frymës time; do të
ankohemnë hidhërimin e shpirtit tim. 12A jam vallë deti apo një përbindësh i
detit që timë ruanmenjë roje? 13Kurunë them: “Shtrati imdo tëmë japënjë
lehtësim, shtroja ime do ta zbusë dhembjen time”, 14 ti më tremb me ëndrra
dhemë tmerronme vegime; 15kështu shpirtit tim i parapëlqen tëmbytet dhe
të vdesë se sa të bëjë këtë jetë. 16Unë po shpërbëhem; nuk kam për të jetuar
gjithnjë; lërmë të qetë; ditët e mia nuk janë veçse një frymë. 17Ç’është njeriu
që ti ta bësh të madh dhe të kujdesesh për të, 18 dhe ta vizitosh çdo mëngjes
duke e vënë në provë në çdo çast? 19Kur do ta heqësh shikimin tënd nga unë
dhe do tëmë lësh të përcjell pështymën time? 20Në rast se kammëkatuar, çfarë
të kam bërë ty, o rojtar i njerëzve? Pse më ke bërë objekt të goditjeve të tua,
aq sa i jam bërë barrë vetes sime? 21 Pse nuk i fal shkeljet e mia dhe nuk e
kapërcenpaudhësinë time? Sepse shpejt do të jempluhur; ti do tëmëkërkosh,
por unë nuk do të jemmë”.

8
1Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha: 2 “Deri kur do të flasësh në

këtëmënyrë,dhe fjalëtegojës satedo të jenë sinjëerëe furishme? 3Amundet
Perëndia të shtrëmbërojë gjykimin dhe i Potfuqishmi të përmbysë drejtësinë?
4Në rast se bijtë e tu kanë mëkatuar kundër tij, ai i ka braktisur në prapësinë
e tyre. 5Por në rast se ti e kërkon Perëndinë dhe i lutesh fort të Plotfuqishmit,
6 në rast se je i pastër dhe i ndershëm, me siguri ai do të ngrihet në favorin
tënd dhe do të rivendosë selinë e drejtësisë sate. 7 Ndonëse gjendja jote e
kaluar ka qenë një gjë e vogël, 8 e ardhmja jote do të jetë e madhe. Pyet, pra,
brezat që shkuan dhe shqyrto gjërat e zbuluara nga etërit e tyre; 9 ne në të
vërtetë i përkasim së djeshmes dhe nuk dimë asgjë, sepse ditët tona mbi tokë
janë si një hije. 10 A nuk do të mësojnë vallë ata dhe nuk do të flasin, duke
nxjerrë fjalë nga zemra e tyre? 11 A mund të rritet papirusi jashtë moçalit
dhe a mund të zhvillohet xunkthi pa ujë? 12Ndërsa është ende i gjelbër, pa
qenë prerë, ai thahet para çdo bari tjetër. 13Këto janë rrugët e të gjithë atyre
që harrojnë Perëndinë; kështu shpresa e të paudhit tretet. 14 Besimi i tij do
të pritet dhe sigurimi i tij është si një pëlhurë merimange. 15Ai mbështetet te
shtëpia e tij, ajo nuk qëndron; kapet te ajo, por ajo nukmban. 16Ai është krejt
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i gjelbër në diell dhe degët e tij zgjaten mbi kopshtin e tij; 17 dhe rrënjët e tij
pleksen rreth një grumbulli gurësh dhe depërtojnë midis gurëve të shtëpisë.
18 Por në rast se shkëputet nga vendi i tij, ky e mohon, duke thënë: “Nuk të
kam parë kurrë!”. 19 Ja, ky është gëzimi i mënyrës së tij të të jetuarit, ndërsa të
tjerët do të dalin nga pluhuri. 20 Ja, Perëndia nuk e flak njeriun e ndershëm,
as i ndihmon keqbërësit. 21Ai do t’i japë edhe më buzëqeshje gojës sate dhe
këngë gëzimi buzëve të tua. 22Ata që të urrejnë do të mbulohen me turp dhe
çadra e të paudhëve do të zhduket”.

9
1 Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: 2 “Po, unë e di që është kështu, por si

mund të jetë i drejtë njeriu përpara Perëndisë? 3Në rast se dikush dëshiron të
diskutojëme të,nukmund t’i përgjigjet veçsenjë herëmbi njëmijë. 4Perëndia
është i urtë nga zemra dhe i fuqishëm nga forca, kush, pra, u fortësua kundër
tij dhe i shkoimbarë? 5Ai vendosmalet dhe ato nuk e dijnë që ai i përmbysnë
zemërimin e tij. 6Ai e tund dheun nga vendi i tij, dhe kollonat e tij dridhen.
7Urdhëron diellin, dhe ai nuk lind, dhe vulos yjet. 8 I vetëm shpalos qiejt dhe
ecën mbi valët e larta të detit. 9Ka bërë Arushën dhe Orionin, Plejadat dhe
krahinat e jugut. 10Ai bën gjëra të mëdha dhe që nuk mund të hetohen, po,
mrekulli të panumërta. 11 Ja, më kalon afër dhe nuk e shoh, kalon tutje dhe
nuk e kuptoj. 12 Ja, ai kap gjahun dhe kush mund t’ia rimarrë? Kush mund
t’i thotë: “Çfarë po bën?”. 13 Perëndia nuk e tërheq zemërimin e tij; poshtë tij
përkulen ndihmësit e Rahabit. 14 Si mund t’i përgjigjem, pra, dhe të zgjedh
fjalët e mia për të diskutuar me të? 15 Edhe sikur të kisha të drejtë, nuk do
të kisha mundësi t’i përgjigjem, por do t’i kërkoja mëshirë gjyqtarit tim. 16Në
rast se unë e thërres dhe ai më përgjigjet, nuk mund të besoj akoma se e ka
dëgjuar zërin tim, 17ai, qëmë godetme furtunën, dhe i shumëzon plagët emia
pa shkak. 18Nuk më lë të marr frymë, përkundrazimëmbush me hidhërime.
19 Edhe në qoftë se bëhet fjalë për forcën, ja, ai është i fuqishëm; por sa për
gjykimin, kush do të më caktojë një ditë për t’u paraqitur? 20 Edhe sikur
të isha i drejtë, vetë të folurit tim do të më dënonte; edhe sikur të isha i
ndershëm, ai do të provonte se jam i çoroditur. 21 Jam i ndershëm, por nuk
e çmoj fare veten time dhe e përçmoj jetën time. 22Éshtë e njëjta gjë, prandaj
them: “Ai shkatërron njeriun e ndershëm dhe të keqin”. 23 Në qoftë se një
fatkeqësimbjell papritur vdekjen, ai qeshmevuajtjene tëpafajmëve. 24Toka
u është dhënë në dorë të këqijve; ai u vesh sytë gjyqtarëve të saj; po të mos
jetë ai, kush mund të ishte, pra? 25 Tani ditët e mia kalojnë më shpejt se një
vrapues, ikin pa parë asnjë të mirë. 26 Ikin shpejt si anijet prej xunkthi, si
shqiponja që sulet mbi gjahun e vet. 27 Në qoftë se them: “Dua ta harroj
vajtimin, ta lë pamjen time të trishtuar dhe të tregohem i gëzuar”, 28më hyn
frika për të gjitha dhembjet emia; e dimirë që ti nuk do tëmëkonsiderosh të
pafajshëm. 29Në qoftë se jam i dënuar tanimë, pse të lodhemmë kot? 30Edhe
sikur të lahesha me borë dhe të pastroja duart e mia me sodë, 31 ti do të më
hidhje në baltën e një grope, edhe vetë rrobat e mia do të më kishin lemeri.
32Në të vërtetë ai nuk është një njeri si unë, të cilit mund t’i përgjigjemi dhe
të dalim në gjyq bashkë. 33Nuk ka asnjë arbitërmidis nesh, që të vërë dorën
mbi ne të dy. 34 Le të largojë nga unë shkopin e tij, tmerri i tij të mos më
trembë. 35Atëherë do të mund të flas pa pasur frikë prej tij, sepse nuk jam
kështume veten time.
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10
1 “Jam neveritur nga jeta ime; do të shfryj lirisht vajtimin tim, duke folur

në trishtimin e shpirtit tim! 2 Do t’i them Perëndisë: “Mos më dëno! Bëmë
të ditur pse grindesh me mua. 3 A të duket mirë të shtypësh, të përçmosh
veprën e duarve të tua dhe të tregohesh në favor të qëllimeve të njerëzve të
këqij? 4A ke sy prej mishi, apo shikon edhe ti si shikon njeriu? 5A janë vallë
ditët e tua si ditët e një të vdekshmi, vitet e tua si ditët e një njeriu, 6 sepse ti
duhet të hetosh lidhur me fajin tim dhe të kërkoshmëkatin tim, 7megjithëse
e di që nuk jam fajtor dhe që nuk ka njeri që mund të më çlirojë nga dora
jote? 8Duart e tua më kanë bërë dhe më kanë dhënë trajtë por tani ti kërkon
të më zhdukësh. 9Mbajmend, të lutem, qëmë kemodeluar si argjila, dhe do
të më bësh të kthehem në pluhur! 10A nuk më ke derdhur vallë si qumështi
dhe më ke piksur si djathi? 11 Ti më ke veshur me lëkurë dhe me mish, më
ke thururme kocka dheme nerva. 12Më ke dhënë jetë dhe dashamirësi, dhe
providenca jote është kujdesur për frymën time, 13por këto gjëra i fshihje në
zemrën tënde; tani unë edi që timendojenjë gjë të tillë. 14Nëqoftë semëkatoj,
ti më ndjek me sy dhe nuk më lë të pandëshkuar për fajin tim. 15Në qoftë se
jam i keq, mjerë unë! Edhe sikur të jem i drejtë, nuk do të guxoja të ngrija
kokën, i ngopur siç jamngaposhtërsiadhedukeparëmjerimin tim. 16Në rast
se ngre kryet, ti më ndjek si luani, duke kryer përsërimrekulli kundërmeje.
17Ti i përtërin dëshmitarët kundërmeje, e shton zemërimin tënd kundërmeje
dhe trupa gjithnjë të reja më sulmojnë. 18Pse, pra, më nxore nga barku? Të
kisha vdekur, pa më parë sy njeriu! 19Do të kisha qenë sikur të mos kisha
ekzistuar kurrë, i mbartur nga barku në varr. 20 A nuk janë vallë të pakta
ditët e mia? Jepi fund, pra, lërmë të qetë që të mund ta mbledh pak veten;
21para se të shkoj për tëmos u kthyermë, drejt vendit të errësirësdhe të hijes
së vdekjes, 22 të vendit të territ dhe të errësirës së madhe të hijes së vdekjes,
ku ka vetëm pështjellim, kumadje edhe drita është si errësira”.

11
1Atëherë Zofari nga Naamathi u përgjigj dhe tha: 2 “Një mori e tillë fjalësh

a do të mbetet pa përgjigje? A duhet të ketë të drejtë një njeri fjalëshumë?
3 Llafet e tua a do t’ua mbyllin gojën njerëzve? Ti do të tallesh dhe asnjë
mos të të bëjë me turp? 4 Ti ke thënë: “Doktrina ime është e pastër dhe jam
i pakritikueshëm para teje”. 5 Por po të donte Perëndia të fliste dhe të hapte
gojën e tij kundër teje, 6 për të treguar të fshehtat e diturisë, sepse dituria e
vërtetë është e shumëtrajtshme, atëherë do të mësoje se Perëndia harron një
pjesë të fajit tënd. 7 A mundesh ti të hulumtosh thellësitë e Perëndisë? A
mund të depërtosh në përsosmërinë e të Plotfuqishmit? 8 Janë më të larta se
qielli; çfarë mund të bësh? janë më të thella se Sheoli: çfarë mund të dish?
9Madhësia e tyre është më e gjatë se toka dhe më e gjerë se deti. 10Në rast
se Perëndia kalon, burgos dhe nxjerr në gjyq, kush mund t’ia pengojë këtë
veprim? 11 Sepse ai i njeh njerëzit e rremë; e sheh padrejtësinë dhe e kqyr.
12Njeriu i pamend do të bëhet i urtë, kur kërriçi i gomares së egër të bëhet
njeri. 13Në rast se e përgatit zemrën tëndedhe shtrinndaj saj duart e tua, 14në
rast se largonpadrejtësinë që ështënëduart e tuadhenuk lejonqë çoroditja të
zërë vendnë çadrat e tua, 15atëherëdo tëmund të lartoshballin tëndpanjollë,
do të jesh i patundur dhe nuk do të kesh frikë, 16 sepse do të harrosh hallet e
tua, do t’i kujtosh si uji që ka rrjedhur; 17 jeta jote do të jetë më e ndritur se
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mesdita, edhe errësira për ty do të ishte simëngjesi. 18Do të jesh i sigurt sepse
ka shpresë; do të shikosh rreth e qark dhe do të pushosh në siguri. 19Do të
biesh të flesh dhe nuk do të ketë njeri që të të trembë dhe shumë persona do
të kërkojnë favorin tënd. 20Por sytë e të pabesëve do të treten; çdo shpëtim do
t’u pritet, dhe shpresa e tyre do të jetë grahma e fundit”.

12
1 Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: 2 “Pa dyshim ju jeni njerëz të urtë, dhe

dituria do të marrë fund me ju. 3 Edhe unë kam mendje si ju, dhe nuk bie
më poshtë se ju; përveç kësaj, kush nuk i di gjërat si këto? 4 Jam bërë gazi
i miqve të mi; unë, të cilit Perëndia i përgjigjej kur i drejtohesha; të drejtin,
të ndershmin, e kanë vënë në lojë. 5Një llambë, e përçmuar në mendimet e
atyreqë jetojnënëmes të tëmirave, ështëpërgatiturpërata të cilëveumerren
këmbët. 6Çadrat e cubavepërkundrazi janë tëqetadheendjejnëveten të sigurt
ata që provokojnë Perëndinë dhe që e hyjnizojnë forcën e tyre. 7 Por pyeti
tani kafshët dhe do të të mësojnë, zogjtë e qiellit dhe do të ta thonë, 8 ose foli
tokës, dhe ajo do të të mësojë, dhe peshqit e detit do të ta tregojnë. 9Midis
tërë këtyre krijesave, cila nuk e di që dora e Zotit i ka bërë këto? 10Ai ka në
dorë të tij jetën e çdo gjallese dhe frymën e çdo qenieje njerëzore. 11 Veshi
a nuk i shqyrton vallë fjalët, ashtu si i shijon qiellza ushqimet? 12 Ndër
pleqtë gjejmë diturinë, dhe gjatësia e ditëve u jep edhe gjykimin. 13 Por tek
ai gjejmë diturinë dhe forcën, atij i përkasin mendja dhe gjykimi. 14Në rast
se ai shkatërron, askush nuk mund të rindërtojë; në rast se fut në burg dikë,
askush nuk mund t’ia hapë. 15Në rast se i ndal ujërat, çdo gjë thahet; po t’i
lërë të lira, përmbytin tokën. 16Ai zotëron forcën dhe diturinë; prej tij varen
ai që mashtrohet dhe ai që mashtron. 17Ai i bën këshilltarët të ecin zbathur,
i bën gjyqtarët të pamend. 18Këput verigat e imponuara nga mbretërit dhe
lidhmezinxhirë ijet e tyre. 19 I bënqë të ecin zbathurpriftërinjtëdhepërmbys
të fuqishmit. 20 I lë pa gojë ata tek të cilët ka besim dhe i lë pa mend pleqtë.
21Zbrazpërçmiminmbifisnikëtdheua lironbrezin të fortëve. 22Zbulongjërat
e thella të fshehura në terr dhe sjell në dritë hijen e vdekjes. 23 I bën tëmëdha
kombet dhe pastaj i shkatërron, i zgjeron kombet dhe pastaj i mërgon. 24 U
heq arsyen sundimtarëve të tokës dhe i bën të enden në vende të shkreta pa
rrugë. 25Ecin verbërisht në terr pa dritë dhe i bën të ecin si të dehur”.

13
1 “Ja, tërë këtë syri im e pa dhe veshi im e dëgjoi dhe e kuptoi. 2 Atë që

ju dini e di edhe unë; nuk vij pas jush. 3 Por do të dëshiroja të flas me të
Plotfuqishmin, do të më pëlqente të diskutoja me Perëndinë; 4 sepse ju jeni
trillues gënjeshtrash, jeni të gjithëmjekë pa asnjë vlerë. 5Oh, sikur të heshtnit
fare, kjo do të ishte dituria juaj. 6 Dëgjoni tani mbrojtjen time dhe vini re
deklaratat e buzëve të mia. 7 A doni vallë të flisni në mënyrë të mbrapshtë
në mbrotje të Perëndisë dhe të flisni në favor të tij me mashtrime? 8A doni
të përdorni anësi me të ose të mbroni një kauzë të Perëndisë? 9 Do të ishte
më mirë për ju që ai t’ju hetonte, apo talleni me të ashtu si talleni me një
njeri? 10Me siguri ai do t’ju qortojë, në rast se fshehurazi veproni me anësi.
11Madhëria e tij vallë a nuk do t’ju kallë frikë dhe tmerri i tij a nuk do të bjerë
mbi ju? 12 Thëniet tuaja moralizuese janë proverba prej hiri, argumentet
tuaja më të mira nuk janë veçse argumente prej argjila. 13Heshtni dhe më
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lini mua të flas, pastaj le të më ndodhë çfarë të dojë. 14 Pse duhet ta mbaj
mishin tim me dhëmbët dhe ta vë jetën time në duart e mia? 15 Ja, ai do të
më vrasë, nuk kam më shpresë; sidoqoftë, do ta mbroj para tij qëndrimin
tim. 16Ai do të jetë edhe shpëtimi im, sepse një i pabesë nuk do të guxonte
të paraqitej para tij. 17Dëgjonimevëmendje fjalimin tim dhe deklaratat emia
me veshët tuaj. 18 Ja, unë e kam përgatitur kauzën time; e di që do të njihem
si i drejtë. 19Kush kërkon, pra, të hahet memua? Sepse atëherë do të heshtja
dhe do të vdisja. 20 Vetëm mos bëj dy gjëra me mua, dhe nuk do t’i fshihem
pranisë sate; 21 largoje dorënnga unë dhe tmerri yt tëmosmë kallëmë frikë.
22Pastaj mund edhe të më thërrasësh edhe unë do të përgjigjem, ose do të flas
unë, dhe ti do të përgjigjesh. 23 Sa janë fajet e mia dhe mëkatet e mia? Më bëj
të ditur shkeljet emia dhemëkatin tim! 24Psemë fsheh fytyrën tënde dhemë
konsideron si armikun tënd? 25Mos do vallë të trembësh një gjethe të shtyrë
sa andej dhe këndejdhe të ndjekësh ca kashtë të thatë? 26Pse shkruankundër
meje gjëra të hidhura dhe bën që të rëndojë mbi mua trashëgimia e fajeve të
rinisë sime? 27 Ti i vë këmbët e mia në pranga dhe kqyr me kujdes rrugët e
mia; ti vendos një cak për tabanin e këmbëve të mia, 28Ndërkaq trupi im po
shpërbëhet si një send i kalbur, si një rrobë që e ka grirë mola”.

14
1 “Njeriu i lindur nga një grua jeton pak ditë dhe është plot shqetësime.

2Mbin si një lule, pastaj pritet; ikënme vrap si një hije dhe nuk e ka të gjatë.
3Mbi një qenie të tillë ti i mban sytë të hapur, dhe më bën që të dal në gjyq
bashkëme ty. 4Kushmund të nxjerrë një gjë të pastërnga një gjë e papastër?
Askush. 5 Sepse ditët e saj janë të caktuara, numri i muajve të saj varet nga
ti, dhe ti i ke vendosur kufij që nuk mund t’i kapërcejë. 6Hiqe shikimin nga
ai dhe lëre të qetë, deri sa të mbarojë ditën e tij si një argat. 7 Të paktën për
drurin ka shpresë; në rast se pritet, rritet përsëri dhe vazhdon të mugullojë.
8Edhe sikur rrënjët e tij të plaken nën tokë dhe trungu i tij të vdesë nën dhe,
9me të ndjerë ujin, mugullon përsëri dhe lëshon degë si një bimë. 10Njeriu
përkundrazi vdes dhembetet i shtrirë për dhe; kur është duke nxjerrë frymën
e fundit, ku është, pra? 11Mund të mungojnë ujërat në det dhe një lumë të
meket dhe të thahet, 12 por njeriu që dergjet nuk ngrihet më; sa të mos ketë
më qiej, nuk do të zgjohet dhe nuk do të çohetmë nga gjumi i tij. 13Ah sikur
të doje tëmë fshihje në Sheol, të mëmbaje të fshehur sa të kalonte zemërimi
yt, të më caktoje një afat dhe të më kujtoje! 14 Në qoftë se njeriu vdes, a
mund të kthehet përsërinë jetë? Do të prisja çdo ditë të shërbimit tim të rëndë,
deri sa të arrinte ora e ndryshimit tim. 15 Do të më thërrisje dhe unë do të
të përgjigjesha; ti do të kishe një dëshirë të madhe për veprën e duarve të tua.
16 Atëherë ti do të më numëroje hapat, por nuk do të vije re mëkatet e mia;
17 do ta vulosje në një thes mëkatin tim dhe do ta mbuloje fajin tim. 18 Por
ashtu si një mal rrëzohet dhe thërrmohet, ashtu si një shkëmb luan nga vendi
i tij, 19 ashtu si ujërat gërryejnë gurët dhe vërshimet marrin me vete dheun,
kështu ti shkatërron shpresën e njeriut. 20 Ti e vë përfund për gjithnjë, dhe ai
shkon; ti ia prish fytyrën dhe e dëbon. 21Në rast se bijtë e tij janë të nderuar,
ai nuk e di; po të jenë të përbuzur, ai nuk e vë re. 22Ai ndjen vetëm dhembjen
emadhe të mishit të tij dhe pikëllohet për veten e tij.
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15
1Atëherë Elifazi nga Temani u përgjigj dhe tha: 2 “Një njeri i urtë a përgjigjet

vallë me njohuri të kota, dhe a mbushet me erëra lindore? 3Diskuton vallë
me ligjërata boshe dhe me fjalë që nuk shërbejnë për asgjë? 4 Po, ti heq
mëshirën dhe eliminon lutjen përpara Perëndisë. 5 Sepse prapësia jote t’i
sugjeron fjalët dhe ti po zgjedh gjuhën e dinakëve. 6 Jo unë, por vetë goja
jote të dënon, dhe vetë buzët e tua dëshmojnë kundër teje. 7 A je ti vallë i
pari njeri që ka lindur apo je formuar përpara kodrave? 8 A e ke dëgjuar ti
këshillën sekrete të Perëndisë apo vetëm ti zotëroke diturinë? 9Çfarë di ti që ne
nuk e dimë, ose çfarë kupton ti që nuk e kuptojmë edhe ne? 10Midis nesh ka
njerëz flokëbardhë dhe pleq më të thinjur se ati yt. 11Të duken gjëra të vogla
përdëllimet e Perëndisë dhe fjalët e ëmbla që të drejton ty? 12 Pse, pra, zemra
jote të çon larg dhe pse sytë e tu vetëtijnë, 13 duke e drejtuar zemërimin tënd
kundër Perëndisë dhe duke nxjerrë nga goja jote fjalë të tilla?”. 14 “Ç’është
njeriu që ta konsiderojë veten të pastër dhe i linduri nga një grua për të qenë
i drejtë? 15 Ja, Perëndianuku zë besë as shenjtorëve të tij dhe qiejt nuk janë të
pastër në sytë e tij; 16 aq më pak një qenie e neveritshme dhe e korruptuar,
njeriu, që e pi paudhësinë sikur të ishte ujë! 17Dua të të flas,më dëgjo; do të të
tregoj atë që kamparë, 18atë që të urtit tregojnë pa fshehur asgjë nga sa kanë
dëgjuar prej etërve të tyre, 19 të cilëve vetëm iu dha ky vend dhe pa praninë e
asnjë të huaji në radhët e tyre. 20 I keqi heq dhembje tërë jetën e tij dhe vitet e
caktuara për tiranin janë të numëruara. 21Zhurma të llahtarshme arrijnë në
veshët e tij, dhe në kohën e bollëkut i sulet rrënuesi. 22Nuk ka shpresë kthimi
nga errësira, dhe shpata e pret. 23Endet e kërkon bukë, po ku mund ta gjejë?
Ai e di se dita e territ është përgatitur në krah të tij. 24Fatkeqësia dhe ankthi i
shtien frikë, e sulmojnë si njëmbret gati për betejë, 25 sepse ka shtrirë dorën
e tij kundër Perëndisë, ka sfiduar të Plotfuqishmin, 26 duke u hedhur me
kokëfortësi kundër tij memburojat e tij të zbukuruarame tokëza. 27Ndonëse
fytyra e tij është embuluarme dhjamë dhe ijet e tij janë fryrë nga shëndoshja
e tepërt; 28 ai banon në qytete të shkretuara, në shtëpi të pabanuara që do
të katandisen në grumbuj gërmadhash. 29 Ai nuk do të pasurohet dhe fati i
tij nuk ka për të vazhduar, as edhe pasuria e tij nuk do të shtohet mbi tokë.
30Nuk do të arrijë të çlirohet nga terri, flaka do të thajë lastarët e tij, dhe do
të çohet larg nga fryma e gojës së tij. 31 Të mos mbështetet te kotësia; duke
gënjyer veten, sepse kotësia ka për të qenë shpërblimi i tij. 32Do të kryhet para
kohe, dhe degët e tij nuk do të gjelbërojnëmë. 33Do të jetë si një hardhi nga e
cila merret rrushi ende i papjekur, si ulliri nga i cili shkundet lulja. 34 Sepse
familja e hipokritëve do të jetë shterpë dhe zjarri do të përpijë çadrat e njeriut
të korruptuar. 35 Ata sajojnë paudhësinë dhe shkaktojnë shkatërrimin; në
gjirin e tyre bluhet mashtrimi.

16
1 Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: 2 “Gjëra të tilla kam dëgjuar shumë! Të

gjithë ju jeni ngushëllues të mërzitshëm! 3 Kur do të marrin fund fjalimet
tuaja boshe? Ose çfarë të shtyn të përgjigjesh? 4 Edhe unë mund të flisja si
ju, po të ishit ju në vendin tim; do tëmund të radhitja fjalë kundër jush duke
tundur kokën time kundër jush. 5Por do t’ju jepja kurajo me gojën time dhe
ngushëllimi i buzëve të mia do ta lehtësonte dhembjen tuaj. 6Në rast se flas,
dhembja ime nuk pakësohet, në qoftë se nuk flas më, çfarë lehtësimi kam?
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7Por tani ai më ka çuar në pikën e fundit të forcave të mia. Ti ke shkatërruar
tërë familjen time; 8mëkembuluarmerrudhadhekjodëshmonkundërmeje,
dobësia ime ngrihet dhe dëshmon kundër meje. 9 Zemërimi i tij më grin dhe
mëpërndjek, kërcëllindhëmbët kundërmeje; Armiku immpreh shikiminmbi
mua. 10Duke hapur gojën e tyre kundër meje, ata më godasin me përçmim
mbi faqet, mblidhen tok kundër meje. 11 Perëndia më ka dhënë në duart e
të pabesëve, më ka dorëzuar në duart e njerëzve të këqij. 12 Jetoja i qetë, por
ai më shkatërroi, më kapi për qafe dhe më bëri copë-copë, dhe më shndërroi
në objekt goditjeje. 13Harkëtarët e tij më rrethojnë në çdo anë,më shpon pa
mëshirë veshkat, derdhpër tokë vrerin tim. 14Aimë sulmonvazhdimishtme
forcë,më sulet si një luftëtar. 15 kam qepur një grathore mbi lëkurën time, e
kamulurballin timnëpluhur, 16Fytyra imeështëekuqenga tëqaratdhembi
qepallat emia po zë vend hija e vdekjes, 17megjithësenuk ka asnjë dhunë në
duart e mia, dhe lutja ime është e pastër. 18O tokë,mos e mbulo gjakun tim,
dhe britma ime mos gjeftë asnjë vend qetësimi. 19Që tani, ja, dëshmitari im
është në qiell, garanti im është lart. 20Shokët emimë përqeshin, por sytë emi
derdhin lotë përpara Perëndisë. 21Le të përkrahë ai arsyetimet e njeriut pranë
Perëndisë, ashtu si bën njeriu me fqinjin e tij. 22Do të kalojnë në të vërtetë
edhe pak vjet akoma dhe unë do të shkoj pastaj në një rrugë pa kthim.

17
1 “Fryma ime u copëtua, ditët pomë shuhen, varri pomë pret. 2A nuk jam

i rrethuar nga njerëz qëmë përqeshin. Syri im ndalet mbi fyerjet e tyre. 3Më
jep, pra, një peng pranë teje, përndryshe kush do të më shtrëngonte dorën si
garant? 4Nga që i ke penguar mendjet e tyre të kuptojnë, prandaj nuk do t’i
bësh të triumfojnë. 5Kush i tradhton miqtë deri sa t’i grabisë, ka për t’i parë
më pak sytë e fëmijëve të tij. 6Por unë prej tij jambërë gazi i popujve dhe jam
katandisur nënjë njeri të cilin e pështyjnë në fytyrë. 7Syrimë erret për shkak
të dhembjes dhe tërë gjymtyrët e mia nuk janë veçse hije. 8Njerëzit e drejtë
habiten nga kjo, dhe i pafajmi ngrihet kundër të pabesit. 9Megjithatë i drejti
mbetet i lidhur fort me rrugën e tij, dhe ai që i ka duart e pastra fortësohet
gjithnjë e më tepër. 10 Sa për ju të gjithë, kthehuni, ejani, pra, sepse midis
jush nuk po gjej asnjë njeri të urtë. 11Ditët e mia shkuan dhe planet e mia
u prishën, pikërisht ato dëshira që unë ushqeja në zemër. 12 Ata e ndërrojnë
natën në ditë, “drita është afër”, thonë, për shkak të errësirës. 13Në rast se e
pres Sheolin si shtëpinë timenë rast se e shtrij shtrojen timenë terr, 14në rast
se i them vendvarrit: “Ti je ati im”, dhe krimbave: “Jeni nëna ime dhemotra
ime”, 15ku është, pra, shpresa ime? Kushmund të dallojë ndonjë shpresë për
mua? 16Ado të zbres vallë nëportat e Sheolit, kurdo të gjejmëbashkëprehje
në pluhur?”.

18
1Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha: 2 “Kur do t’u japësh fund

fjalëve? Bëhu i zgjuar dhe pastaj flasim. 3Pse jemi konsideruar si kafshë dhe
jemi konsideruar të përçmuar në sytë e tu? 4 Ti që ha veten nga zemërimi,
a duhet të braktiset toka për shkakun tënd apo shkëmbi të luajë nga vendi i
tij? 5Po, drita e të keqit shuhet dhe flaka e zjarrit të tij nuk ndrit më. 6Drita
në çadrën e tij po meket dhe llamba e tij mbi të po shuhet. 7 Hapat e tij të
fuqishëm shkurtohen dhe vetë planet e tij po e çojnë në greminë. 8 Sepse
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këmbët e tij e shtyjnë në rrjetë dhe ai do të bjerë në ndonjë lak. 9 Një çark
e kap nga thembra dhe një lak e mban fort. 10 Për të ka një lak të fshehur
në tokë dhe një çark të vënë në shteg. 11 Gjëra të tmerrshme e trembin nga
çdo anë dhe e ndjekin në çdo hap. 12 Forca e tij pakësohet për shkak të urisë
dhe shkatërrimi është gati ta godasë anash. 13 Gëlltit copa të lëkurës së tij; i
parëlinduri i vdekjes gllabëron gjymtyrët e tij. 14Atë e rrëmbejnë nga çadra tij
që edinte të sigurt dhe e çojnëparambretit të tmerrit. 15Nëçadrën e tij banon
ai që nuk është nga të vetët, dhe mbi shtëpinë e tij hedhin squfur. 16 Rrënjët
poshtë thahendhedegët lart priten. 17Kujtimi i tij zhduketnga tokadheemri
i tij nukdo tëpërmendetmënëpër rrugë. 18Ai shtyhetngadritanë terrdheatë
epërzënëngabota. 19Nukkaasbij, aspasardhësnëpopulline tij dheasnjëqë
tëmbijetojë në banesën e tij. 20Fundi i tij i lë të habitur ata që e kanë ndjekur
dhe mbeten të tmerruar ata që e kanë pararendur. 21 Pikërisht kështu janë
banesat e njerëzve të këqij, dhe ky është vendi i atij që nuk e njeh Perëndinë”.
Përgjigja e pestë e Jobit; ai e ndjen veten të përqeshur; gjithçka është kundër tij

19
1Atëherë Jobi u përgjigjdhe tha: 2 “Deri kur do të hidhëroni shpirtin timdhe

do të më mundoni me ligjëratat tuaja? 3U bënë dhjetë herë që më përqeshni
dhe nuk keni turp qëmë fyeni. 4Edhe sikur të ishte e vërtetë që kam gabuar,
gabimi im më përket vetëm mua. 5 Por në rast se doni pikërisht të bëheni
kryelartëmemuadukemëqortuar për objektin e turpit tim, 6mësoni atëherë
që Perëndiamë ka trajtuar nëmënyrë të padrejtë dhemë ka zënë në rrjetat e
tij. 7 Ja, unë bërtas: “Dhunë!”, por nuk kam asnjë përgjigje; bërtas për ndihmë,
por drejtësi nuk ka! 8 Më ka prerë rrugën dhe kështu nuk mund të kaloj;
përhapi terrin në rrugën time. 9 Më ka zhveshur nga nderi im dhe më ka
hequr nga koka kurorën. 10 Më ka shkatërruar nga të gjitha anët dhe unë
po shkoj; e ka shkulur si një dru shpresën time. 11 Zemërimi i tij kundër
meje është, ndezur dhe më konsideron si armik të tij. 12Ushtarët e tij kanë
ardhur tëgjithë sëbashkudhekanëndërtuar rrugëne tyrekundërmeje; kanë
ngritur kampin e tyre rreth çadrës sime. 13Ai ka larguar nga unë vëllezërit e
mi, dhe të njohurit emi janë bërë plotësisht të huajmemua. 14Farefisi immë
ka braktisur dhe miqtë e mi të ngushtë më kanë harruar. 15 Shërbëtorët dhe
shërbëtoret emimë trajtojnë si një njeri të huaj, në sytë e tyre jam një i huaj.
16Thërras shërbëtorin tim, por ai nuk përgjigjet; duhet t’i lutemme gojën time.
17 Fryma ime është e neveritshme për gruan time, dhe jam i neveritshëm
edhe për fëmijët e barkut tim. 18Edhe fëmijëtmë përçmojnë; në rast se provoj
të ngrihem, flasin kundërmeje. 19Tërëmiqtëmë të ngushtë kanë lemeri prej
meje, edhe ata që doja janë ngritur kundër meje. 20 Kockat e mia i ngjiten
lëkurës sime dhemishit tim dhe nukmë kambetur veç se lëkura e dhëmbëve.
21Mëshiromëni,mëshiromëni, të paktën ju, miqtë e mi, sepse dora e Perëndisë
më ka goditur. 22Psemë persekutoni si bën Perëndia dhe nuk ngopeni kurrë
memishin tim? 23Ah sikur fjalët emia të ishin të shkruara; ah sikur të kishin
zënë vend në një libër; 24 sikur të ishin të gdhendura përjetë mbi një shkëmb
me një stil prej hekuri dheme plumb! 25Por unë e di që Shpëtimtari im jeton
dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë. 26Mbas shkatërrimit të lëkurës sime,
në mishin tim do të shoh Perëndinë. 27Do ta shoh unë vetë; sytë e mi do ta
sodisin, dhe jo një tjetër. Po më shkrihet zemra. 28Në rast se thoni: “Pse e
persekutojmë?”; kur rrënja e këtyre të këqijave ndodhet tek unë, 29 ju druani
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për veten tuaj shpatën, sepse zemërimi sjell ndëshkimin e shpatës, me qëllim
që të dini që ekziston një gjykim”.

20
1 Atëherë Zofari nga Naamathi u përgjigj dhe tha: 2 “Për këtë mendimet e

mia më shtyjnë të përgjigjem, për shkak të shqetësimit që ndjej brenda vetes
sime. 3Kam dëgjuar një qortim që më turpëron, por fryma ime më shtyn të
përgjigjem ashtu si e gjykoj. 4 A nuk e di ti që gjithnjë, qysh prej kohës që
njeriu u vu mbi tokë, 5 triumfi i të këqijve zgjat pak dhe gëzimi i të pabesëve
zgjat vetëm një çast? 6Edhe sikur madhështia e tij të arrinte deri në qiell dhe
koka e tij të prekte retë, 7 ai do të vdesë për gjithmonë si jashtëqitjet e tij; ata
që e kanë parë do të thonë: “Ku është?”. 8 Do të fluturojë si një ëndërr dhe
nuk do të gjendet më; do të zhduket si një vegim nate. 9 Syri që e shihte,
nuk do ta dallojë më; edhe banesa e tij nuk do ta shohë më. 10 Bijtë e tij do
të kërkojnë të fitojnë favorin e të varfërve dhe duart e tij do të rivendosin
pasurinë e tij. 11 Forca rinore që i mbushte kockat do të dergjet në pluhur
bashkë me të. 12 Edhe sikur e keqja të jetë e ëmbël në gojën e tij, ai e fsheh
atë nën gjuhë, 13nuk lejon që të dalë që andej por vazhdon tambajë në gojë.
14Porushqimi i tij, qëështënëzorrëteveta transformohetdhebëhetnjëhelm
gjarpëri brenda tij. 15Ai do të vjellë pasuritë që ka gëlltitur; vetë Perëndia do
t’ia nxjerrë nga barku. 16Ai ka thithur helm gjarpëri, gjuha e një nepërke do
tavrasë. 17Nukkapër të parëmë lumenj aspërrenjqë rrjedhinmemjaltëdhe
gjalpë. 18Do tëkthejëatëpër të cilënështë lodhurpaevënëaspaknëgojë;nuk
do të ketë asnjë gëzim nga përfitimet e tregtisë së tij. 19 Sepse ka shtypur dhe
braktisur të varfrin, ka shtënë në dorë me forcë një shtëpi që nuk e kishte
ndërtuar. 20Duke qenë se lakmia e tij nuk ka njohur kurrë qetësi, ai nuk do të
shpëtojë asgjë nga gjërat që dëshironte aq shumë. 21Asgjë nuk do t’i shpëtojë
pangopësisë së tij, prandaj mirëqënia e tij nuk do të zgjasë. 22Kur të jetë në
kulmin e bollëkut do të gjendet ngushtë; dora e të gjithë atyre që vuajnë do
të ngrihet kundër tij. 23Kur të jetë bërë gati për tëmbushur barkun, Perëndia
do të dërgojëmbi të zjarrin e zemërimit të tij, që do të bjerë mbi të kur të jetë
duke ngrënë. 24Ai mund të shpëtojë nga një armë prej hekuri, por atë do ta
shpojë një hark prej bronzi. 25Nxirret shigjeta që del nga trupi i tij, maja e
shndritshme del nga vreri i tij, atë e pushton tmerri. 26Errësirë e plotë është
caktuar për thesaret e tij; do ta konsumojë një zjarr jo i nxitur; ata që kanë
mbetur në çadrën e tij do të jenë në ankth. 27Qielli do të zbulojë paudhësinë
e tij dhe toka do të ngrihet kundër tij. 28 Të ardhurat e shtëpisë së tij do t’i
merren, do t’i marrin në ditën e zemërimit të tij. 29Ky është fati që Perëndia i
cakton njeriut të keq, trashëgimi që i është dhënë nga Perëndia.

21
1 Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: 2 “Dëgjoni me kujdes atë që kam për të

thënë, dhe kjo të jetë kënaqësia qëmë jepni. 3Kini durimmemua dhemë lini
të flas dhe, kur të kem folur, edhe talluni memua. 4A ankohem vallë për një
njeri? Dhe pse fryma imenukduhet të trishtohet? 5Shikomënidhehabituni,
dhe vini dorën mbi gojë. 6Kur e mendoj, më zë frika dhe mishi im fillon të
dridhet. 7 Pse, pra, jetojnë të pabesët dhe pse plaken dhe shtojnë pasuritë
e tyre? 8 Pasardhësit e tyre fuqizohen bashkë me ta nën vështrimet e tyre
dhe fëmijët e tyre lulëzojnë në sytë e tyre. 9 Shtëpitë e tyre janë në siguri, pa
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tmerre, dhe fshikulli i Perëndisë nuk rëndonmbi ta. 10Demi i tyrembars dhe
nukgabon, lopa e tyrepjell padështuar. 11Dërgojnë jashtë si një kope të vegjlit
e tyre dhe bijtë e tyre hedhin valle. 12Këndojnë në tingujt e timpanit dhe të
qestes dhe kënaqen me zërin e flautit. 13 I kalojnë në mirëqënie ditët e tyre,
pastaj një çast zbresin në Sheol. 14Megjithatë i thonin Perëndisë: “Largohu
nga ne, sepse nuk dëshirojmë aspak të njohim rrugët e tua. 15 Kush është i
Plotfuqishmi të cilit duhet t’i shërbejmë? Ç’përfitojmë veç kësaj kur e lusim?”.
16 Ja, begatia e tyre a nuk është vallë në duart e tyre? Këshilla e të pabesëve
ështëmjaft largmeje. 17Sa herë shuhet llamba e të këqijve ose shkatërrimibie
mbi ta, vuajtjet që Perëndia cakton në zemërimin e tij? 18A janë ata si kashta
përpara erësose si bykuqë emerrmevete stuhia? 19 Ju thoni se Perëndia ruan
dënimin e paudhësisë së dikujt për bijtë e tij. Ta shpaguajë Perëndia, që ai të
mund ta kuptojë. 20 Të shohë me sytë e tij shkatërrimin e vet dhe të pijë nga
zemërimi i të Plotfuqishmit! 21 Çfarë i hyn në punë në fakt shtëpia e tij mbas
vdekjes, kur numri i muajve të tij është mbushur? 22A mundet ndokush t’i
mësojë Perëndisë njohuri, atij që gjykon ata që ndodhen atje lart? 23Dikush
vdes kur ka plot fuqi, i qetë dhe i sigurt; 24 ka kovat plot me qumësht dhe
palca e kockave të tij është e freskët. 25Një tjetër përkundrazi vdes me shpirt
të hidhëruar, pa pasë shijuar kurrë të mirën. 26Që të dy dergjen bashkë në
pluhur dhe krimbat i mbulojnë. 27 Ja, unë i njohmendimet tuaja dhe planet
me të cilat doni të ushtroni dhunën kundër meje. 28 Në fakt ju thoni: “Ku
është shtëpia e princit, dhe ku është çadra, banesa e njerëzve të këqij?”. 29Nuk i
keni pyetur ataqëudhëtojnëdhenuk injihni shenjat e tyre? 30Njerëzit ekëqij
në fakt shpëtojnë ditën e shkatërrimit dhe çohen në shpëtim ditën e zemërimit.
31Kush e qorton për sjelljen e tij dhe kush i jep shpagim për atë që ka bërë?
32Atë e çojnë në varr dhe i bëjnë roje varrit të tij. 33Plisat e luginës do të jenë
të ëmbël për të; tërë njerëzia do ta ndjekë, ndërsa një mori pa fund i shkon
para. 34 Si mund të më ngushëlloni pra, me fjalë të kota, kur nga fjalët tuaja
nukmbetet veçse gënjeshtra?”.

22
1 Atëherë Elifazi nga Temani u përgjigj dhe tha: 2 “A mundet vallë njeriu

t’i sigurojë ndonjë përfitim Perëndisë? Me siguri i urti i sjell të mirë vetvetes.
3 Çfarë kënaqësie ka prej saj i Plotfuqishmi, në rast se ti je i drejtë, ose çfarë
përfitimi ka në qoftë se ti ke një sjellje të ndershme? 4Mos vallë nga frika që
ka prej teje ai ndëshkon dhe hyn në gjyq me ty? 5Apo ka gjasë më shumë se
kjo ka si shkak ligësinë tënde të madhe dhe fajet e tua të shumta? 6 Pa arsye
në fakt ti merrje pengje nga vëllezërit e tu dhe i zhvishje të zhveshurit nga
rrobat e tyre. 7Nuk i jepje ujë të lodhurit dhe i refuzoje bukën të uriturit.
8 Toka i përkiste njeriut të fuqishëm dhe banonte në të njeriu i nderuar.
9 E ktheje gruan e ve me duar bosh, dhe krahët e jetimëve ishin të këputur.
10 Ja pse je rrethuar kudo nga leqe dhe drithma të papritura të turbullojnë,
11 ose një errësirë nuk të lejon të shikosh dhe një vërshim uji të përmbyt. 12A
nuk është Perëndia lart në qiejt? Shiko yjet e larta, sa lart ndodhen! 13Dhe
ti thua: “Çfarë di Perëndia? A mund të gjykojë nëpërmjet territ të dendur?
14Re të dendura e mbulojnë dhe kështu nukmund të shikojë, dhe shëtitmbi
kupën e qiejve”. 15 A dëshiron ti të ndjekësh rrugën e lashtë të përshkruar
prej kohe nga njerëzit e këqij, 16 që e çuan larg para kohe, dhe themelin e
të cilëve e mori një lum që vërshonte? 17 Ata i thonin Perëndisë: “Largohu
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nga ne! Çfarë mund të na bëjë i Plotfuqishmi?”. 18 Megjithatë Perëndia
ua kishte mbushur shtëpitë me të mira. Por unë u rri larg këshillave të të
pabesëve. 19 Të drejtët e shohin këtë dhe gëzohen, dhe i pafajmi tallet me
ta; 20 po, me siguri, armiqtë tanë po shkatërrohen, dhe zjarri po përpin atë
që mbetet. 21 Pajtohu, pra, me Perëndinë dhe do të kesh siguri; kështu do
të kesh mirëqënie. 22 Prano udhëzime nga goja e tij dhe shtjeri fjalët e tij në
zemrën tënde. 23Në rast se kthehesh tek i Plotfuqishmi, do të rimëkëmbesh;
në qoftë se largon paudhësinë nga çadrat e tua 24 dhe u hedh arin në pluhur
dhe arin e Ofirit ndër gurët e përroit, 25 atëherë i Plotfuqishmi do të jetë ari
yt, thesari yt prej argjendi. 26 Sepse atëherë do të gjesh kënaqësinë tënde tek i
Plotfuqishmi dhe do të ngresh fytyrënnë drejtim të Perëndisë. 27Do t’i lutesh
dhe ai do të të plotësojë dëshirën dhe ti do të realizosh kushtet që ke lidhur.
28Do të vendosëshnjë gjë dhe ajo do të dalëmbarë,dhembiudhën tëndedo të
shkëlqejëdrita. 29Kurdo tëposhtërojnë, ti do të thuash: “Ngritja do tëvijë”. Ai
do të përkrahë të përulurin 30dhe do të çlirojë edhe atë që nuk është i pafajmë;
po, ai do të çlirohet nga shkaku i pastëtisë së duarve të tua”.

23
1Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: 2 “Edhe sot vajtimi im është i dhimbshëm;

dora ime është e dobët për shkak të rënkimit tim. 3Ah, sikur të dija ku ta gjeja,
që të mund të arrija deri në fronin e tij! 4 Do ta parashtroja çështjen time
para tij, do ta mbushja gojën time me argumente. 5 Do të dija fjalët me të
cilat do tëmë përgjigjej, dhe do të kuptoja atë që kishte për tëmë thënë. 6Ado
të më kundërshtonteme forcë të madhe? Jo, përkundrazi do të më kushtonte
vëmendje. 7Atje njeriu i drejtë do tëmund të diskutonteme të, kështu gjyqtari
im do tëmë shpallte të pafajshëm përjetë. 8 Ja, po shkoj në lindje, por aty nuk
është; në perëndim, por nuk e shoh; 9vepron në veri, por nuk e shoh; kthehet
nga jugu, por nuk arrij ta shikoj. 10 Por ai e njeh rrugën që unë kammarrë;
sikur tëmëprovonte, do tëdilja si ari. 11Këmba imekandjekurmepërpikmëri
gjurmët e tij, i jampërmbajtur rrugës së tij pa devijuar; 12nuk jam larguar nga
urdhërimet e buzëve të tij, përfitova shumë nga fjalët që kanë dalë prej gojës
së tij më tepër se nga racioni tim i ushqimit. 13 Por atij nuk i gjendet shoku,
kush, pra, mund ta ndryshojë? Atë që do, ai e bën, 14kështu ai do të realizojë
plotësisht atë që kadekretuar kundërmeje, dheplane të tilla kamjaft të tjera.
15 Prandaj në prani të tij e ndjej veten të tmerruar; kur e mendoj këtë, ia
kam frikën atij. 16Perëndiama ligështon zemrën, i Plotfuqishmimë tmerron.
17 Sepse nuk u asgjësova përpara territ; dhe ai nuk e fshehu terrin e dendur
nga fytyra ime”.

24
1 “Pse vallë i Plotfuqishmi nuk i rezervon vetes kohëra dhe ata që e njohin

nuk shohin ditët e tij? 2Disa zhvendosin kufijtë,marrinme forcë kopetë dhe
i çojnënë kullotë; 3umarrin gomarin jetimëvedhemarrin peng kaun e gruas
së ve; 4 i shtyjnë jashtë rruge nevojtarët, kështu tërë të varfrit e vendit janë
të detyruar të fshihen. 5 Ja ku janë, si gomarë të egjër në shkretëtirë dalin në
punën e tyre herët në mëngjes për të kërkuar ushqim; shkretëtira jep ushqim
për ta dhepërbijtë e tyre. 6Mbledhin forazhin e tyrenë fushat dhembledhin
vilet e pavjela në vreshtin e të pabesit. 7 E kalojnë natën lakuriq, pa rroba,
dhe nuk kanë me se të mbulohen nga të ftohtit. 8 Të lagur nga rrebeshet që
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vijnë nga malet, përmungesë strehe shtrëngohen pas shkëmbinjve. 9 Të tjerë
e rrëmbejnë nga gjiri jetimin dhemarrin pengje nga të varfrit. 10E detyrojnë
të varfrin të shkojë pa rroba dhe u marrin duajt të uriturve. 11 Bëjnë vaj
midis mureve të të pabesëve, e shtrydhin rrushin në trokull, por kanë etje.
12 Vajtimi i atyre që po vdesin ngrihet nga qyteti, shpirti i të plagosurve
kërkon ndihmë, por Perëndia nuk i vë mend të keqes që u ka bërë. 13Të tjerë
janë armiq të dritës, nuk njohin rrugët e saj dhe nuk qëndrojnë në shtigjet
e saj. 14Vrasësi ngrihet në të gdhirë, për të vrarë të varfrin dhe nevojtarin;
natënpërkundrazi sillet si vjedhësi. 15Syri i shkelësit të kurorësbashkëshortore
pret muzgun duke menduar: “Askush nuk do të më shohë”, dhe vë një vel
mbi fytyrën e tij. 16Natën depërtojnë nëpër shtëpitë; ditën rrinëmbyllur; nuk
e njohin dritën. 17Mëngjesi është për ta si hija e vdekjes, sepse ata i njohin
mirë tmerret e hijes së vdekjes. 18 Kalojnë shpejt mbi sipërfaqen e ujërave,
pjesa e tyre është e mallkuar mbi tokë, dhe askush nuk do të hynte më në
vreshtat e tyre. 19 Ashtu si thatësia dhe vapa tretin ujërat e dëborës, kështu
bën edhe Sheoli me atë që ka mëkatuar. 20 Gjiri i nënës e harron, krimbat e
hanë duke e shijuar; atë nuk do ta kujtojnë më; i keqi do të pritet si një dru.
21 Ai gëlltiste gruan shterpë që nuk ka fëmijë dhe nuk i bënte asnjë të mirë
gruas së ve! 22 Por Perëndia me forcën e tij tërheq tutje të fuqishmit dhe, në
qoftë se shfaqen përsëri, asnjeri nuk mund të jetë i sigurt për jetën e tij. 23U
jep siguri dhe ata i besojnë asaj; megjithatë sytë e tij kundrojnë rrugët e tyre.
24Ngrihen për pak kohë, por pastaj nuk janë më; rrëzohen dhe çohen tutje si
gjithë të tjerët; priten si kokat e kallinjve të grurit. 25Në qoftë se nuk është
kështu, kush mund të më përgënjeshtrojë dhe të shfuqizojë vlerën e fjalëve të
mia?”.

25
1Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha: 2 “Atij i përkasin sundimi

dhe terrori: ai sjell paqen në vendet e tij shumë të larta. 3 A mund të
llogariten vallë ushtritë e tij? Dhe mbi kë nuk del drita e tij? 4 Si mund të
jetë, pra, njeriu i drejtë përpara Perëndisë, ose si mund të jetë i pastër një i
lindur nga një grua? 5Dhe në se edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk janë
të pastër në sytë e tij, 6 aq më pak njeriu, që është një vemje, biri i njeriut që
është një krimb!”.

26
1Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: “Si e ke ndihmuar të dobëtin, 2 ose si e ke

ndihmuar krahun pa forcë? 3 Si e ke këshilluar atë që nuk ka dituri, dhe çfarë
njohurish të mëdha i ke komunikuar? 4Kujt ia ke drejtuar fjalët e tua, dhe e
kujt është fryma që ka dalë prej teje? 5 Të vdekurit dridhen nën ujërat, dhe
kështu bëjnë edhe banorët e tyre. 6 Para atij Sheoli është i zbuluar, Abadoni
është pa vel. 7Ai shtrin veriunnë zbrazëtidhe emban tokënpezullmbi hiçin.
8 I mbyll ujërat në retë e tij, por ato nuk çahen nën peshën e tyre. 9E mbulon
pamjen e fronit të tij, duke shtrirë mbi të retë e tij. 10Ka shënuar një kufi të
veçantë mbi sipërfaqen e ujërave, në kufirin e dritës me terrin. 11 Kollonat e
qiellit dridhen dhe habiten nga kërcënimi i tij. 12Me forcën e tij qetëson detin,
me zgjuarsinë tij ka rrëzuar Rahabin. 13Me Frymën e tij ka zbukuruar qiejt,
dorae tij ka shpuar tejpërtejgjarpërindredharak. 14 Ja, këto janëvetëm thekët
e veprave të tij. Ç’murmurimë të lehtë të tij arrijmë të dëgjojmë! Por vallë
kush do të arrijë të kuptojë gjëmimin e fuqisë së tij?
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27
1 Jobi e mori fjalën përsëri dhe tha: 2 “Ashtu si rron Perëndia që më ka

hequr të drejtën time dhe i Plotfuqishmi që më ka hidhëruar shpirtin, 3 deri
sa të ketë një frymë jete tek unë dhe të jetë fryma e Perëndisë në flegrat e
hundës sime, 4buzët e mia nuk do të thonë asnjë ligësi, as gjuha ime nuk ka
për të shqiptuar asnjë gjë të rreme. 5Nuk do të pranoj që ju keni të drejtë;
deri në regëtimat e fundit nuk do të heq dorë nga ndershmëria ime. 6Do të
qëndroj i patundur në drejtësinë time, pa bërë lëshime; zemra nukmë qorton
asnjë nga ditët e mia. 7 Armiku im qoftë si njeriu i keq, dhe ai që ngrihet
kundërmeje ashtu si njeriu i padrejtë. 8 Çfarë shprese mund të ketë në fakt
i pabesi, edhe sikur të arrijë të sigurojë fitime, kur Perëndia i heq jetën? 9A
do ta dëgjojë Perëndia britmën e tij, kur mbi të do të bjerë fatkeqësia? 10A do
t’i vërë kënaqësitë e tij vallë tek i Plotfuqishmi dhe do të kërkojë ndihmën e
Perëndisë në çdo kohë? 11Do t’ju jap mësime mbi fuqinë e Perëndisë, nuk do
t’ju fsheh qëllimet e të Plotfuqishmit. 12 Por ju të gjithë i keni vënë re këto
gjëra, pse, pra, silleni në mënyrë kaq të kotë? 13 Ky është fati që Perëndia i
rezervon njeriut të keq, trashëgimia që njerëzit që përdorin dhunën marrin
nga i Plotfuqishmi. 14Nërast sekanjënumër tëmadhbijsh, këta i destinohen
shpatës, dhe trashëgimtarët e tij nuk do të kenë bukë për t’u ngopur. 15Ata që
do të mbijetojnë pas tij do të varrosen nga vdekja dhe të vejat e tyre nuk do
të qajnë. 16 Në rast se grumbullon argjend si pluhur dhe mbledh rrobe si
baltë, 17 ai i grumbullon, por do t’i veshë i drejti, dhe argjendin do ta ndajë
i pafajmi. 18 Ai ndërton shtëpinë e tij si një mole, si një kasolle që e ka bërë
një rojtar. 19 I pasuri bie në shtrat, por nuk do të bashkohet me njerëzit e tij;
hap sytë dhe nuk ështëmë. 20Tmerri e kap në befasi si ujërat; nëmes të natës
një furtunë e rrëmben tinëzisht. 21Era e lindjes e merr me vete dhe ai ikën, e
fshin nga vendi i tij si një vorbull. 22Ajo sulet kundër tij pamëshirë, ndërsa ai
kërkonnëmënyrë tëdëshpëruar të shpëtojëngaajodorë, 23njerëziaduartroket
nëmënyrë tallëse për të dhe fërshëllen kundër tij nga vendi ku ndodhet”.

28
1 “Me siguri ka një minierë për argjendin dhe një vend ku bëhet rafinimi i

arit. 2Hekurinxirretnga tokadheguri i shkrirë jepbakrin. 3Njeriu i jep fund
territ dhe hulumton thellësitë më të mëdha në kërkim të gurëve të varrosur
në terr dhe në hijen e vdekjes. 4 Ai çel një pus larg vendbanimit, në vende
të harruara nga këmbësorët; janë pezull dhe lëkunden larg njerëzve. 5 Sa për
tokën, prej asaj del buka, por nga poshtë është e trazuar nga zjarri. 6Gurët e
saj janë banesa e safirëve dhe përmbajnë pluhur ari. 7Shpendi grabitqar nuk
enjeh shtegundhe as syri i skifterit nuk e kaparë kurrë. 8Bishat e egranuk e
kanë përshkruar dhe as luani nuk ka kaluar kurrë andej. 9Njeriu vë dorëmbi
strallin dhe i rrëzonmalet nga rrënjët. 10Hap galeri ndër shkëmbinj dhe syri i
tij sheh gjithçka që është e çmuar. 11Zë rrjedhat ujore që tëmos rrjedhin, dhe
nxjerrnëdritë gjërate fshehura. 12Pokumund tagjeshditurinë,dhekuështë
vendi i zgjuarsisë? 13Njeriu nuk ua di vlerën dhe ajo nuk gjendet mbi tokën
e të gjallëve. 14Humnera thotë: “Nuk është tek unë”; deti thotë: “Nuk qëndron
pranë meje”. 15Nuk përftohet duke e shkëmbyer me ar të rafinuar as blihet
duke peshuar argjend. 16Nuk shtihet në dorë me arin e Ofirit, me oniksin e
çmuar ose me safirin. 17Ari dhe kristali nuk mund të barazohen me të dhe
nuk këmbehet me enë ari të kulluar. 18 Korali dhe kristali as që meritojnë
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të përmenden; vlera e diturisë është më e madhe se margaritarët. 19 Topazi i
Etiopisënukmund tëbarazohet dhenukmund të vlerësohetmear të kulluar.
20Por atëherë nga rrjedh dituria dhe ku e ka selinë zgjuarsia? 21Ajo u fshihet
syve të çdo të gjalli, është embuluarpër zogjtë e qiellit. 22Abadoni dhevdekja
thonë: “Kemi dëgjuar të flitet për të me veshët tona”. 23Vetëm Perëndia njeh
rrugën e saj, vetëm ai e di ku ndodhet, 24 sepse ai vë re skajet e tokës dhe
sheh tërë ato që ndodhen nën qiejt. 25Kur caktoi peshën e erës dhe u caktoi
ujërave një masë, 26 kur bëri një ligj për shiun dhe një rrugë për vetëtimën e
bubullimave, 27 atëherë pa dhe e tregoi, e vendosi dhe madje e hetoi, 28 dhe
i tha njeriut: “Ja, të kesh frikë nga Zoti, kjo është dituri, dhe t’i largohesh së
keqes është zgjuarsi””.

29
1 Jobi e rifilloi ligjëratën e tij dhe tha: 2 “Ah, sikur të isha si në muajt e së

kaluarës, si në ditët kur Perëndia më mbronte, 3 kur llamba e tij shkëlqente
mbi kokën time dheme dritën e saj ecja nëmes të errësirës; 4 siç isha në ditët
e pjekurisë sime, kur mendja e fshehtë e Perëndisë kujdesej për çadrën time,
5 kur i Plotfuqishmi ishte akoma me mua dhe bijtë e mi më rrinin përqark;
6 kur laja këmbët e mia në gjalpë dhe shkëmbi derdhte për mua rrëke vaji.
7Kur dilja ne drejtim të portës së qytetit dhe ngrija fronin tim në shesh, 8 të
rinjtë, dukemë parë, hiqeshinmënjanë, pleqtë ngriheshin dhe qëndroninmë
këmbë; 9princat ndërprisninbisedat dhe vinin dorënmbi gojë; 10zëri i krerëve
bëhej më i dobët dhe gjuha e tyre ngjitej te qiellza. 11 veshi që më dëgjonte,
më shpallte të lumtur, dhe syri që më shihte, dëshmonte për mua, 12 sepse
çliroja të varfrin që klithte për ndihmë, dhe jetimin që nuk kishte njeri që
ta ndihmonte. 13 Bekimi i atij që ishte duke vdekur zbriste mbi mua dhe
unë e gëzoja zemrën e gruas së ve. 14 Isha i veshur me drejtësi dhe ajo më
mbulonte; drejtësia ime më shërbente si mantel dhe si çallmë. 15 Isha sy për
të verbërin dhe këmbë për çalamanin; 16 isha një baba për të varfrit dhe hetoja
rastin që nuk njihja. 17 I thyeja nofullat njeriut të keq dhe rrëmbeja gjahun
nga dhëmbët e tij. 18Dhe mendoja: “Kam për të vdekur në folenë time dhe
do të shumëzoj ditët e mia si rëra; 19 rrënjët e mia do të zgjaten në drejtim
të ujërave, vesa do të qëndrojë tërë natën në degën time; 20 lavdia ime do të
jetë gjithnjë e re tek unë dhe harku im do të fitojë forcë të re në dorën time”.
21Tëpranishmitmëdëgjonindukepritur dheheshtnin për të dëgjuarkëshillën
time. 22 Mbas fjalës sime ata nuk përgjigjeshin, dhe fjalët e mia binin mbi
ta si pika vese. 23 Më prisnin ashtu si pritet shiu dhe hapnin gojën e tyre
si për shiun e fundit. 24 Unë u buzëqeshja kur kishin humbur besimin, dhe
nuk mund ta pakësonin dritën e fytyrës sime. 25 Kur shkoja tek ata, ulesha
si kryetar dhe rrija si një mbret midis trupave të tij, si një që ngushëllon të
dëshpëruarit.

30
1 “Tani përkundrazimë të rinjtë se unëmë përqeshin, ata që etërit e tyre nuk

do të kishin pranuar t’i vija midis qenve të kopesë sime. 2 Fundja, për çfarë
do tëmë shërbente forca e duarve të tyre? Fuqia e tyre është shkatërruar. 3Të
sfilitur nga mizerja dhe nga uria, ikin natën në shketëtirën e shkretuar dhe
shterpë, 4duke shkulur bar të hidhur pranë gëmushave dhe rrënjë gjineshtre
për ushqimin e tyre. 5 Janë përzënë nga mjediset prej njerëzve që ulërijnë
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prapa tyre si të ishin vjedhës. 6 Janë të detyruar të jetojnë në skërkat e
luginave, në shpellat e tokës dhemidis shkëmbinjve; 7ulërijnëmidis kaçubeve
dhe shtrëngohenbashkënën ferrishtat; 8njerëzbudallenj, po, njerëzpavlerë,
të dëbuar nga vendi i tyre. 9Tani jam bërë kënga e tyre e talljes, po, jam bërë
gazi i tyre. 10Kanë tmerr nga unë, rrinë larg meje dhe nuk ngurrojnë të më
pështyjnë në fytyrë. 11Meqenëse Perëndia ka lëshuar disi litarin e çadrës sime
dhe më ka poshtëruar, ata kanë thyer çdo fre para meje. 12Këta zuzarë çohen
në të djathtën time, i shtyjnë larg këmbët e mia dhe përgatitin kundër meje
rrugët që të më shkatërrojnë. 13 Prishin rrugën time, keqësojnë fatkeqësinë
time, megjithëse askush nuk i ndihmon. 14 Afrohen si nëpërmjet një të çare
të madhe, sulen kundër meje si një stuhi. 15Më sulmojnë tmerre; gjuajnë
nderin tim si era, dhe begatia ime zhdavaritet si një re. 16 Unë shkrihem
përbrenda, dhe ditët e hidhërimit më kanë pushtuar. 17Natën ndjej sikur më
shpojnë kockat, dhe dhembjet më brejnë pa pushim. 18Nga dhuna emadhe
rrobat emia deformohen,më shtrëngojnë përreth si jaka emantelit tim. 19Ai
më ka hedhur në baltë dhe jam bërë si pluhuri dhe hiri, 20Unë të bërtas ty,
dhe ti nuk më përgjigjesh; të rri përpara, por ti rri duke më shikuar. 21 Je bërë
mizormemua;më përndjekme fuqinë e dorës sate. 22Mëngre lartmbi erën,
bën që të eci kaluar mbi të dhe më zhduk në stuhi. 23 E di në të vërtetë që ti
më çon në vdekje, në shtëpinë ku mblidhen gjithë të gjallët. 24me siguri nuk
do ta shtrijë dorën e tij te varri, megjithëse në fatkeqësinë e tij bërtet për të
kërkuar ndihmë. 25A nuk kam qarë vallë për atë që ishte në fatkeqësi, dhe a
nuk jam hidhëruar për të varfrin? 26Kur prisja të mirën, erdhi e keqja; kur
prisja dritën, erdhi errësira. 27 Zorrët e mia ziejnë pa pushim, kanë ardhur
për mua ditë vuajtjesh. 28 Shkoj rreth e qark i nxirë, krejt, por jo nga dielli;
ngrihem në kuvend dhe bërtas për të kërkuar ndihmë. 29 Jam bërë vëlla me
çakallin dhe shok me strucin. 30 Lëkura ime që më mbulon është nxirë dhe
kockat e mia digjen nga nxehtësia. 31Qestja ime shërben vetëm për vajtime
dhe flauti im për tinguj vajtues.

31
1 “Unë kisha bërë një besëlidhje me sytë e mi; si mund ta fiksoja, pra,

shikimin mbi një virgjëreshë? 2 Cili është fati që më ka caktuar Perëndia nga
atje lart dhe trashëgimia e të Plotfuqishmit nga vendet e larta? 3A nuk është
vallë fatkeqësiapërnjeriune çoroditurdhemjerimipëratëqëkryen tëkeqen?
4 Nuk i shikon ai tërë rrugët e mia dhe nuk i numëron të gjitha hapat që
bëj? 5 Në rast se kam vepruar me falsitet, ose në rast se këmba ime është
shpejtuar të ndjekë mashtrimin, 6 le të më peshojë me një peshore të saktë,
dhe Perëndia do ta njohë ndershmërinë time. 7Në qoftë se hapat e mia kanë
dalë nga rruga e drejtë, dhe në qoftë se zemra ime ka ndjekur sytë e mi, apo
në se ndonjë njollë u është ngjitur duarve të mia, 8 le të mbjell unë dhe një
tjetër të hajë, dhe pasardhësit emi u çrrënjofshin. 9Në rast se zemra ime është
mashtruar nga një grua dhe kampërgjuarnë portën e të afërmit tim, 10gruaja
ime le të bluajë përnjë tjetërdhe të tjerë u përkulshinmbi të. 11Sepse kjo do të
ishte një mbrapshti, një faj që duhet të dënohet nga gjyqtarët, 12një zjarr që
konsumon deri në Abadon, dhe do të kishte shkatërruar deri në rrënjë gjithë
të korrat e mia. 13Në rast se kam hedhur poshtë të drejtën e shërbëtorit tim
dhe të shërbëtores sime, kur po grindeshin me mua, 14 çfarë do të bëja kur
Perëndia të ngrihej kundër meje, dhe si do t’i përgjigjesha kur të më kërkonte
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llogari? 15 Ai që më ka bërë mua në barkun e nënës, a nuk e ka bërë edhe
atë? A nuk ka qenë po ai Perëndi që na ka krijuar në bark? 16Në rast se u
kam refuzuar të varfërve atë që dëshironin dhe bëra të veniten sytë e gruas së
ve, 17 në rast se e hëngra vetëm copën e bukës pa i dhënë një pjesë jetimit,
18 (por që në rininë time unë e rrita si një baba, dhe që në bark të nënës
sime e kam ndihmuar gruan e ve) 19 në rast se kam parë dikë të vdesë për
mungesë rrobash ose një të varfërqënukkishteme se tëmbulohej, 20në rast
se ijet e tij nukmë kanë bekuar, dhe nuk është ngrohurme leshin e qengjave
të mi, 21 në qoftë se kam ngritur dorën kundër jetimit, sepse e dija që do të
ndihmohesha tek porta, 22 supi im u ndaftë nga shpatulla, krahu im u theftë
në bërryl! 23 Sepse fatkeqësia që vjen nga Perëndiamë kall drithma, dhe për
shkak të madhështisë së tij nuk mund të bëj asgjë. 24Në qoftë se kam pasur
besim tek ari, dhe arit të kulluar i kam thënë: “Ti je shpresa ime”, 25në rast
se jam gëzuar sepse pasuritë e mia ishin të mëdha, dhe sepse dora ime ka
grumbulluar shumë pasuri, 26 në qoftë se kam shikuar diellin kur shkëlqen
ose hënën që shkonte përpara duke ndritur, dhe zemra ime umashtrua tinëz
dhe goja ime puthi dorën time; 27 edhe ky do të ishte një faj që duhet të
dënohet nga gjyqtarët, sepse do të kisha mohuar Perëndinë që rri aty lart.
28Në rast se jam gëzuar për fatkeqësinë e armikut tim dhe u ngrita, sepse e
kishte goditur fakeqësia 29 (porunënuke lejovagojën time tëmëkatonte,duke
i uruar të vdesë me një mallkim); 30 në qoftë se njerëzit e çadrës sime nuk
kanë thënë: “Kush mund të gjejë një që nuk është ngopur me mishin e tij?”.
31 (përveç kësaj asnjë i huaj nuk e kalonte natën jashtë, sepse i hapja portat
e mia udhëtarit); 32në rast se i kammbuluar mëkatet e mia si Adami, duke e
fshehur fajin tim në gji, 33 sepse kisha frikë nga turma emadhe dhe përbuzja
e familjevemë tmerronte, kështu që rrija i heshtur pa dalë nga shtëpia. 34Ah,
sikur të kisha një që të më dëgjonte! Ja firma ime! I Plotfuqishmi të më
përgjigjet! Kundërshtari im të shkruajë një dokument, 35dhe unë do tambaja
me siguri mbi shpatullat e mia, dhe do tambaja si një diademë 36do t’i jepja
llogari për të gjitha hapat e mia, duke iu paraqitur si një princ. 37Në qoftë
se toka ime bërtet kundër meje dhe brazdat e saj qajnë bashkë me të, 38 në
rast se kam ngrënë frytin e saj pa paguar, në rast se u kam nxjerrë frymën e
fundit zotërve të saj, 39në vend të grurit u rritshin ferra dhe barëra të këqija
në vend të elbit”. 40Këtumbarojnë fjalët e Jobit.

32
1Atëherë këta tre njerëz nuk iu përgjigjënmë Jobit, sepse ai e ndjente veten

të drejtë. 2 Por zemërimi i Elihut, birit të Barakelit, Buzitit, nga fisi i Ramit,
u ndez kundër Jobit; zemërimi i tij u ndez, sepse ai e quante veten e tij të
drejtë më tepër se Perëndia. 3 Zemërimi i tij u ndez edhe kundër tre miqve
të tij, sepse nuk kishin gjetur përgjigjen e drejtë, megjithëse e dënonin Jobin.
4 Elihu kishte pritur për t’i folur Jobit, sepse ata ishin më të moshuar se ai.
5Por kurElihuubindqënë gojën e këtyre tre njerëzvenukkishtemëpërgjigje,
ai u zemërua. 6 Kështu Elihu, bir i Barakelit, Buzitit, mori fjalën dhe tha:
“Unë jam akoma i ri me moshë dhe ju jeni pleq; prandaj ngurrova dhe pata
frikë t’ju parashtroj mendimin tim. 7 Thoja: “Do të flasë mosha dhe numri
i madh i viteve do t’u mësojë diturinë”. 8 Por te njeriu ka një frymë, dhe
është fryma i të Plotfuqishmit që i jep zgjuarsinë. 9 Nuk janë detyrimisht
të mëdhenjtë që kanë diturinë ose pleqtë që kuptojnë drejtësinë. 10 Prandaj
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them: Dëgjomëni, do të shtroj edhe unë mendimin tim. 11 Ja, prita fjalimet
tuaja, dëgjova argumentat tuaja, ndërsa kërkonit të thonit diçka. 12 Ju kam
ndjekur me vëmendje, dhe ja, asnjëri prej jush nuk e bindi Jobin ose nuk iu
përgjigj fjalëve të tij. 13Mos thoni, pra: “Kemi gjetur diturinë; vetëm Perëndia
mund tamundë plotësisht, por jo njeriu!”. 14Ai nuk i ka drejtuar fjalimet e tij
kundërmeje, prandaj nukdo t’i përgjigjemme fjalët tuaja. 15 Janëhutuar, nuk
përgjigjenmë, nuk gjejnë fjalë. 16Duhet të pres akoma, sepse nuk flasin më,
rrinëatypadhënëasnjëpërgjigje. 17Do tëparaqes edheunëpjesën time, do të
shtroj edhe unë mendimin tim. 18 Sepse kam plot fjalë dhe fryma përbrenda
më detyron. 19 Ja, gjiri im është si vera që nuk ka një shfrim, si shakujt e rinj,
gati për të plasur. 20Do të flas, pra, për të pasur një lehtësim të vogël, do të
hap buzët dhe do të përgjigjem. 21 Tani më lejoni të flas pa treguar anësi me
asnjë dhe pa i bërë lajka kurrkujt; 22 sepse unë nuk di të bëj lajka, përndryshe
Krijuesi im do të më hiqte shpejt ngamesi”.

33
1 “Tani pra, Job, dëgjo atë që kampër të thënë dhe vëru veshin gjithë fjalëve

të mia! 2 Ja, unë po hap gojën dhe gjuha ime flet në gojën time. 3Fjalët e mia
burojnë nga një zemër e drejtë, buzët e mia do të thonë njohuri të pastra.
4 Fryma e Perëndisë më ka krijuar dhe fryma e të Plotfuqishmit më jep jetë.
5 Në rast se mundesh, m’u përgjigj; përgatitu gjithashtu të mbrosh pozitat e
tua. 6 Ja, unë jam i barabartëme ty përpara Perëndisë; edhe unë jam formuar
nga argjili. 7 Ja, asnjë frikë nga unë nuk duhet të të lemerisë, dhe dora ime
nukdo të rëndojëmbi ty. 8Por ti u ke thënë veshëve tëmi dhedëgjova tingullin
e fjalëve të tua, që thonin: 9 “Una jam i pastër, pa mëkat; jam i pafajmë, nuk
ka asnjë faj tek unë. 10Por Perëndia gjen kundërmeje shkaqe armiqësie dhe
më konsideron armikun e tij; 11 i fut këmbët emia në pranga dhe kqyr gjithë
hapat emia”. 12Mirë,pra, unë të themse këtunukke të drejtë, sepse Perëndia
është më i madh se njeriu. 13 Pse hahesh me të, kur ai nuk jep llogari për
asnjë nga veprimet e tij? 14 Në fakt Perëndia flet në një mënyrë apo në një
tjetër por njeriu nuk e vë re: 15 në një ëndërr, në një vegim të natës, kur një
gjumë i rëndë i zë njerëzit, kur dremitin në shtretërit e tyre. 16 Atëherë ai
hap veshët e njerëzve dhe vulos paralajmërimet që u bën, 17 për ta larguar
njeriun nga veprimet e tij dhe për ta mbajtur larg nga kryelartësia, 18 për të
shpëtuar shpirtine tijngagropadhepër tëpenguarqë jetae tij tëmbarojënga
shpata. 19Njeriu paralajmërohet gjithashtu me dhembjen në shtratin e vet
dheme torturën e pandërprerë të kockave të tij, 20aq sa i neveritet buka dhe
madje edhe ushqimet më të shijshme. 21Mishi konsumohet sa mbyll e hap
sytë, ndërsa kockat e tij, qëmë parë nuk dukeshin, tani dalin jashtë; 22kështu
shpirti i tij i afrohet gropës dhe jeta e tij atyre që sjellin vdekjen. 23 Por në
rast se pranë tij ka një engjëll, një interpret, një i vetëm ndër një mijë, që t’i
tregojë njeriut detyrën e tij. 24Perëndisë i vjen keq për të dhe thotë: “Kurseje
që të mos zbresë në gropë; gjeta shpengimin për të”. 25Atëherë mishi i tij do
të bëhetmë i freskët se kur ishte fëmijë dhe ai do të kthehet në ditët e rinisë
së tij. 26 Do t’i lutet fort Perëndisë, do të gjejë hir pranë tij dhe do të mund
të sodisë fytyrën e tij me gëzim, sepse Perëndia do ta ketë rivendosur njeriun
në drejtësinë e tij. 27Duke iu drejtuar njerëzve, do të thotë: “Kam mëkatuar
dhe kam shkelur drejtësinë, dhe nuk u ndëshkova siç e meritoja. 28Perëndia i
ka shpenguar shpirtin tim, që të mos zbriste në gropë dhe jeta ime mund të



Jobi 33:29 527 Jobi 34:36

shohë dritën”. 29 Ja, Perëndia e bën këtë dy herë, tri herëme njeriun, 30për të
shpëtuar shpirtin e tij nga gropa dhe për ta ndriçuar me dritën e jetës. 31 Ki
kujdes, Jobi, dëgjomë; rri në heshtje, dhe unë do të flas. 32 Në qoftë se ke
diçka për të thënë, përgjigjmu, folë, sepse do të dëshiroja të të jepja të drejtë.
33Përndryshe dëgjomë; hesht dhe unë do të të mësoj diturinë”.

34
1 Elihu nisi përsëri të flasë dhe tha: 2 “Dëgjoni, o njerëz të urtë, fjalët e

mia, dhe ju, njerëz të ditur, ma vini veshin! 3 Sepse veshi i shqyrton fjalët,
ashtu si qiellza i shijon ushqimet. 4 Le të zgjedhim ne vetë atë që është e
drejtë të pranojmë midis nesh atë që është e mirë. 5 Sepse Jobi ka thënë:
“Jam i drejtë, por Perëndia më ka hequr drejtësinë time. 6 A duhet të gënjej
kundër drejtësisë sime? Plaga ime është e pashërueshme, megjithëse jam pa
mëkat”. 7 Kush është si Jobi, që e pi përqeshjen si ujin, 8 që ecën bashkë me
keqbërësit dhe shkon bashkë me njerëzit e këqij? 9 Sepse ka thënë: “Nuk i
vlen fare njeriut të vendosë kënaqësinë e tij te Perëndia”. 10Më dëgjoni, pra,
o njerëz me mend! Qoftë larg Perëndisë paudhësia dhe ligësia qoftë larg të
Plotfuqishmit! 11 Sepse ai ia kthen njeriut sipas veprave të tij dhe secilin e
bën të gjejë shpërblimin për sjelljen e tij. 12 Sigurisht Perëndia nuk kryen të
keqen dhe i Plotfuqishmi nuk shtrembëron drejtësinë. 13 Kush i ka besuar
kujdesin për tokën, ose kush e ka vendosur mbi tërë botën? 14 Në qoftë se
Perëndia duhet të vendoste në zemër të vet të tërhiqte mbi vete Frymën e tij
dhe frymën e tij, 15 çdo mish do të shkatërrohej njëkohësisht, dhe njeriu do
të kthehej në pluhur. 16 Në qoftë se ke mend, dëgjoje këtë, vër veshin për
të dëgjuar atë që po të them. 17 A mund të qeverisë ai që urren drejtësinë?
A guxon ti të dënosh të Drejtin, të Fuqishmin? 18 Ai që i thotë një mbreti:
“Je për t’u përbuzur” dhe princave: “Jeni të këqij”. 19 Por ai nuk bën asnjë
anësime të mëdhenjtë dhe as e konsideron të pasurin më tepër se të varfrin,
sepse të gjithë janë vepra e duarve të tij. 20Në një çast ata vdesin; nëmesin e
natës njerëzia tronditet dhe zhduket, të fuqishmit çohen tutje pa dorë njeriu.
21 Sepse ai i mban sytë te rrugët e njeriut, dhe shikon tërë hapat e tij. 22Nuk
ka terr ashije vdekjeje, kumund të fshihennjerëzitekëqij. 23Në faktPerëndia
nuk ka nevojë ta kqyrë gjatë një njeri para se ta nxjerrë për gjykim para tij.
24Ai i ligështon të fuqishmit pa bërë hetim dhe vë të tjerë në vendin e tyre.
25Duke qenë se i njeh veprat e tyre, i rrëzon natën dhe ata shkatërrohen; 26 i
godet si njerëz të këqij para syve të të gjithëve, 27 sepse janë larguar nga ai pa
ukujdesurpër rrugët e tij, 28deri sa të arrijë tek ai britmae të varfrit, sepse ai
dëgjonbritmën e të pikëlluarve. 29KurPerëndia jepqetësinë, kushdo tadënojë?
Kur fsheh fytyrën e tij, kush do tëmund ta shikojë, qoftë kundërnjë kombi të
tërëose kundërnjënjeriu të vetëm, 30për të penguarqë i pabesi tëmbretërojë
dhe që populli të zihet ndër leqe? 31Dikushmund t’i thotë Perëndisë: “Unë e
mbart fajin tim, po nuk do ta bëjmë të keqen; 32 tregomë atë që nuk arrij të
shikoj; në rast se kam kryer ndonjë paudhësi, nuk do ta bëjmë”? 33A duhet
të të shpërblejë ai në bazë të konditave të tua, sepse ti nuk pranon gjykimin
e tij? Ti duhet të zgjedhësh dhe jo unë; prandaj thuaj atë që di. 34Njerëzitme
mend; si çdo njeri i urtë që më dëgjon, do të më thonë: 35 “Jobi flet pa mend,
fjalëte tij nukkanëdituri”. 36Le tëprovohet Jobi derinë fund, sepsepërgjigjet
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e tij janë si ato të njerëzve të këqij, 37 sepse i shtonmëkatit të tij revoltën, rreh
duart mes nesh dhe i shumëzon fjalët e tij kundër Perëndisë”.

35
1Elihu vazhdoi të flasë dhe tha: 2 “A të duket një gjë e drejtë kur thua: “Jam

më idrejtë sePerëndia”? 3Në fakt ke thënë: “Ç’dobi ke? Çfarëdobiedo tëkisha
ngamëkati im?”. 4Do të të përgjigjem ty dhemiqve të tu bashkëme ty. 5Sodite
qiellin dhe shiko me kujdes; shih retë, që ndodhen më lart se ti. 6Në qoftë
se ti mëkaton, çfarë efekti ka mbi të? Në qoftë se ti i shumëzon prapësitë e tua
çfarë dëmi i shkakton? 7Në rast se je i drejtë, çfarë i jep, ose çfarë merr ai nga
dora jote? 8 Ligësia jote mund të dëmtojë vetëm një njeri si ti, dhe drejtësia
jote mundet t’i sjellë vetëm dobi birit të një njeriu. 9Ngrihet zëri për numrin
e madh të shtypjeve, ngrihet zëri për të kërkuar ndihmë për shkak të dhunës
së të fuqishmëve; 10 por asnjeri nuk thotë: “Ku është Perëndia, krijuesi im,
që natën të jep këngë gëzimi, 11 që na mëson më tepër gjëra se sa kafshëve të
fushave dhe na bën më të urtë se zogjtë e qiellit?” 12 Kështu ngrihen zëra,
por ai nuk përgjigjet për shkak të krenarisë së njerëzve të këqij. 13Me siguri
Perëndia nuk ka për t’i dëgjuar ligjëratat boshe dhe i Plotfuqishmi nuk do t’jua
vërë veshin. 14Edhe sikur ti të thuash se nuk e shikon atë, çështja jote qëndron
para tij, dhe ti duhet të presësh. 15Por tani, duke qenë se në zemërimin e tij ai
nuk dënon dhe nuk u jep shumë rëndësi shkeljeve, 16 Jobi hap kot buzët dhe
mbledh fjalë që nuk kanë arsye”.

36
1Elihu vazhdoi edhemë, duke thënë: 2 “Prit edhe pak dhe do të të tregoj që

ka ende gjëra për të thënë nga ana e Perëndisë. 3Do ta sjell larg atë që di dhe
do t’i jap hak atij që më ka krijuar. 4 Sigurisht fjalët emia nuk janë të rreme;
para teje ke një njeri me njohuri të përsosur. 5 Ja, Perëndia është i fuqishëm,
por nuk përçmon njeri; është i fuqishëm në forcën e diturisë së tij. 6 Ai nuk
e lë të jetojë njeriun e keq dhe u siguron drejtësinë të shtypurve. 7 Nuk i
heq sytë nga të drejtët, por bën që të ulen për gjithnjë me mbretërit mbi
fronin; kështu ata rrinë lart. 8 Por në rast se janë të lidhur me zinxhira dhe
tëmbajturme veriga pikëllimi, 9atëherë u tregon veprat e tyre dhe shkeljet e
tyre, sepse u është rritur mendja. 10Kështu ai ua hap veshët për t’u ndrequr
dhe i nxit të largohennga e keqja. 11Në rast se ata e dëgjojnë dhenënshtrohen,
do t’i mbarojnë ditët e tyre në mirëqënie dhe vitet e tyre në gëzime; 12 por,
në rast se nuk e dëgjojnë, do të vdesin nga shpata, do të vdesin pa ardhur
në vete. 13 Por të pabesët nga zemra mbledhin zemërimin, nuk bërtasin për
të kërkuar ndihmë, 14 kështu ata vdesin ende të rinj, dhe jeta e tyre mbaron
midis Sodomitëve. 15 Perëndia çliron të pikëlluarit me anë të pikëllimit të tyre
dhe u hap veshët me anë të fatkeqësisë. 16 Ai dëshiron të të largojë edhe ty
ngakafshimi i fatkeqësisë,që të të çojënënjë vend të gjerë pakufizim,menjë
tryezë të shtruarmeushqime të shijshme. 17Por ti jembushurmemendimin
e njeriut të keq, dhe gjykimi e drejtësia do të të kapin. 18Në rast se ekziston
zemërimi, ki kujdes që ai tëmos të të fshijëme një goditje të vetme, sepse një
shumë e madhe parash nuk do të mund të largonte. 19 Vallë a do t’i çmojë
pasuritë e tua, kur ai ka ar dhe të gjitha burimet e fuqisë? 20 Mos dëshiro
natën, gjatë së cilës njerëzia çohet larg nga vendi i saj. 21 Ki kujdes të mos
anosh nga paudhësia, sepse ti ke preferuar këtë pikëllim. 22 Ja, Perëndia ka
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shkëlqyer në fuqinë e tij; kush mund të na mësojë si ai? 23Vallë, kush mund
t’i imponojë rrugën që duhet ndjekur dhe kush mund t’i thotë: “Ti ke bërë
keq”? 24 Kujtohu të lartësosh veprat e tij, që njerëzit i kanë kënduar; 25 tërë
njerëzit i admirojnë, vdekatari mund t’i soditë nga larg. 26Po, Perëndia është
i madh, por ne nuk e njohim, dhe numri i viteve të tij është i panjohshëm.
27Ai tërheq atje lart pikat e ujit në formë avulli, i cili dëndësohet pastaj në shi,
28 që retë zbrazin dhe lëshojnë mbi njeriun në sasi të madhe. 29Kush mund
të kuptojë shtjellimin e reve, shungullimën që shpërthen në çadrën e tij? 30 Ja,
ai përhap rreth vetes dritën e tij dhe mbulon thellësitë e detit. 31Me anë të
tyre dënon popujt dhe jep ushqimeme shumicë. 32Mbulon duartme rrufetë
dhe i urdhëron ato të godasin shenjën. 33Bubullima flet për të, edhe bagëtia
e ndjen furtunën që po vjen.

37
1 Prandaj zemra ime dridhet dhe brof jashtë vendit të saj. 2 Dëgjoni me

vëmendje shungullimën e zërit të saj, gjëmiminqë del nga goja e saj! 3Ai lëshon
vetëtimën e tij nën gjithë qiellin dhe deri në skajet e tokës. 4 Prapa tij një
zë vrumbullon; ai gjëmon me zërin e tij madhështor; ai nuk i përmban kur
dëgjohet zëri i tij. 5 Perëndia gjëmon në mënyrë të mrekullueshme me zërin
e tij dhe bën gjëra të mëdha që nukmund t’i kuptojmë. 6 I thotë në fakt borës:
“Bjerë mbi tokë”, ia thotë si shirave të lehta ashtu dhe shirave të rrebeshta.
7 Ai ndal dorën e çdo njeriu, me qëllim që të gjithë vdekatarët të mund të
njohin veprat e tij. 8 Bishat hyjnë në strukat e tyre dhe rrinë në strofkat e
tyre. 9Nga vendet më të largëta të jugut vjen stuhia dhe të ftohtit nga erërat
e acarta të veriut. 10Me frymën e Perëndisë formohet akulli dhe shtrirja e
ujërave tërhiqet. 11 I ngarkon retë edendurame lagështirëdhe i shpërndan larg
retë e tij dritëplota. 12Ato enden në qiell kudo, duke ndryshuar drejtimin në
bazë tëdrejtimit të tij, për tëkryer çfarëdogjëqëaiurdhëronmbi faqene tokës
së banuar. 13 I dërgon o për dënim, o për tokën e tij o përmirësi. 14Dëgjo këtë,
o Job, ndalu dhemerr parasyshmrekullitë e Perëndisë! 15A e di ti si i drejton
Perëndia dhe si bën të shkëlqejë shkrepëtima e reve të tij? 16A e di ti si rrinë
pezull retë në ajër,mrekullitë e atij që i di të gjitha? 17A e di ti përse rrobat e
tua janë të ngrohta, kur toka pushonpër shkak të erës së jugut? 18Vallë a e ke
shtrirë ti bashkëme të kupën qiellore, duke e bërë të fortë si një pasqyrë prej
metali të shkrirë? 19 Na mëso se çfarë duhet t’i themi, sepse ne nuk mund
të përgatisim shkakun tonë për errësirën. 20 A mund t’i thuhet vallë se unë
dua të flas? Në rast se një njeri duhet të fliste, do të shkatërrohej me siguri.
21 Edhe tani askush nuk mund ta shikojë diellin me ngulm kur shkëlqen në
qiell, mbas kalimit të erës që e ka bërë pa re. 22Koha e bukur vjen nga veriu,
por rreth Perëndisë kemi një madhështi të hatashme. 23Të Plotfuqishmin ne
nukmund ta arrijmë. Ai është imadhërishëmpërnga fuqia, nga ndershmëria
dhe nga drejtësia; ai nuk shtyp asnjeri. 24Prandaj njerëzit e kanë frikë; por ai
nuk e përfill atë që e quan veten të ditur”.

38
1 Atëherë Zoti iu përgjigj Jobit në mes të furtunës dhe i tha: 2 “Kush është

ai që e errëson planin timme fjalë që nuk kanë kuptim? 3Mirë, pra, ngjishe
brezin si një trim; unë do të të pyes dhe ti do të më përgjigjesh. 4Ku ishe kur
unë hidhja themelet e tokës? Thuaje, në rast se ke aq zgjuarsi. 5 Kush ka
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vendosur përmasat e saj, në rast se e di, ose kush ka vënëmbi të litarin për ta
matur? 6Ku janëvendosur themelet e saj, osekush iavuri gurinqoshes, 7kur
yjet emëngjesit këndonin të gjithë së bashku dhe tërë bijtë e Perëndisë lëshonin
britma gëzimi? 8Kush e mbylli me porta detin kur shpërtheu duke dalë nga
gjiri i nënës, 9 kur i dhashë retë për rroba dhe terrin për pelena? 10 Kur i
caktova një kufi dhe i vendosa shufra hekuri dhe porta, 11 dhe thashë: “Ti
do të arrish deri këtu, por jomë tutje; këtu do të ndalen valët e tua krenare!”?
12 Që kur se ti jeton a ke dhënë urdhra në mëngjes ose i ke treguar vendin
agimit, 13qëai tëkapë skajet e tokësdhe të tronditënjerëzitekëqij? 14Ndërron
trajtë si argjila nën vulë dhe shquhet si një veshje. 15 Njerëzve të këqij u
mohohet drita dhe krahu i ngritur u copëtohet. 16A ke arritur vallë deri në
burimet e detit ose a ke vajtur vallë në kërkim të thellësirave të humnerës?
17Të janë treguarportat e vdekjes, apokeparëvallë portat ehijes së vdekjes?
18A e ke vënë re gjerësinë e tokës. Thuaje, në rast se i di të gjitha këto! 19Ku
është rruga që të çon në banesën e dritës? Dhe terri, ku është vendi i tij, 20që
ti të mund t’i çosh në vendin e tij, dhe të mund të njohësh shtigjet që të çojnë
në shtëpinë e tij? 21 Ti e di, sepse atëherë kishe lindur, dhe numri i ditëve të
tua është i madh. 22 Vallë, a ke hyrë ndonjë herë në depozitat e borës ose
a ke parë vallë depozitat e breshërit 23 që unë i mbaj në ruajtje për kohërat
e fatkeqësive, për ditën e betejës dhe të luftës? 24Nëpër çfarë rruge përhapet
dritaosepërhapeterae lindjesmbi tokë? 25Kushkahapurnjëkanalpërujërat
që vërshojnë dhe rrugën për bubullimën e rrufeve, 26që të bjerë shi mbi tokë
të pabanuar, mbi një shkretëtirë, ku nuk ka asnjë njeri, 27për të shuar etjen
e shkretëtirave të mjeruara, për të bërë që tëmbijë dhe të rritet bari? 28Shiu,
vallë, a ka një baba? Ose kush i prodhon pikat e vesës? 29Nga gjiri i kujt del
akulli dhe kush e krijon brymën e qiellit? 30 Ujërat ngurtësohen si guri dhe
sipërfaqja e humnerës ngrin. 31 A mund t’i bashkosh ti lidhjet e Plejadave,
apo të zgjidhësh vargjet e Orionit? 32 A i bën ti të duken yllësitë në kohën e
tyre, apo e drejton ti Arushën e Madhe me të vegjlit e saj? 33A i njeh ti ligjet
e qiellit, ose a mund të vendosësh ti sundimin e tyre mbi tokë? 34Amund ta
çosh zërin tënd deri në retë me qëllim që të mbulohesh nga shiu i bollshëm?
35Mos je ti ai që hedh rrufetë atje ku duhet të shkojnë, duke thënë: “Ja ku
jam?”. 36 Kush e ka vënë diturinë në mendje, ose kush i ka dhënë gjykim
zemrës? 37Kush numëron retë me anë të diturisë, dhe kush derdh shakujt e
qiellit 38kur pluhuri shkrihet në një masë dhe plisat bashkohenmidis tyre?
39Amund ta gjuash ti gjahun për luaneshën apo të ngopësh të vegjlit e uritur
të luanit, 40kur strukennë strofkat e tyre apo rrinënëpritënë strukën e tyre?
41Kush i siguronkorbit ushqimin e tij, kur zogjtë e tij i thërrasinPerëndisëdhe
enden pa ushqim?

39
1 A e di ti kohën kur pjellin dhitë e malit apo ke vërejtur vallë pjelljen e

drenushave? 2Adi ti të numëroshmuajt kurmerr fundbarra e tyre, aponjeh
ti kohën kur duhet të pjellin? 3Mblidhen dhe pjellin të vegjlit e tyre, duke u
dhënë fund kështu dhembjeve të tyre. 4Të vegjlit e tyre bëhen të fortë, rriten
jashtë, shkëputen dhe nuk kthehen më pranë tyre. 5Kush lë të lirë gomarin
e egër, kush e ka zgjidhur gomarin e egër, 6 të cilit i kam caktuar të rrijë në
shkretëtirë dhe tokën e kripur si banesë? 7Ai përçmon zhurmën e qytetit dhe
nuk dëgjon britmat e asnjë zotërie. 8Hapësirat e gjera të maleve janë kullota
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e tij, dhe ai shkon dhe kërkon çdo gjë që është e gjelbër. 9Bualli vallë a pranon
të të shërbejë ose të kalojë natën pranë grazhdit tënd? 10A mund ta lidhësh
vallë buallinme litar që të lërojë tokën në hulli, ose të lesojë luginat pas teje?
11A do t’i kesh besim atij, sepse forca e tij është e madhe, ose do t’ia lësh atij
punën tënde? 12A do tëmbështetesh tek ai për të çuar në shtëpi grurin dhe për
ta mbledhur në lëmë? 13 Krahët e strucit rrahin tërë gaz, por ato nuk janë
me siguri krahët dhe pendët e lejlekut. 14Ai në fakt i braktis vezët e tij për
tokë dhe i lë të ngrohen në pluhur. 15 duke harruar që një këmbë mund t’i
shtypë ose një kafshë e fushave mund t’i shkelë. 16 I trajton ashpër të vegjlit
e tij, sikur të mos ishin të vetët; por lodhja e tij pa asnjë interes është e kotë,
17 sepse Perëndia e ka lënë pa dituri dhe nuk i ka dhënë zgjuarsi. 18 Por kur
ngrihet më këmbë për të ikur, tallet me kalin dhe me kalorësin e tij. 19 A je
ti ai që i ke dhënë forcën kalit dhe ia ke veshur qafën me jele që valëviten?
20A je ti ai që e bën të kërcejë si një karkalec? Hingëllima e tij krenare të kall
tmerr. 21 Çukërmon në luginë duke u kënaqur nga forca e tij; sulet në mes të
kacafytjes me armë. 22Përbuz frikën dhe nuk trembet, as zmbrapset përpara
shpatës. 23Mbi të kërcet këllëfi i shigjetave, shtiza që vetëtin dhe ushta. 24Me
zjarrdhevrull i zhdukdistancatdhenukqëndronnëvendkurbieburia. 25Që
në dëgjimin e parë të burisë, ai thotë: “Aha”!, dhe e nuhat nga larg betejën,
zërin kumbues të kapitenëve dhe britmën e luftës. 26 Mos vallë për shkak
të zgjuarsisë sate ngrihet e fluturon krahathati dhe i hap krahët e tij drejt
jugut? 27Éshtë vallë nën komandën tënde që shqiponja ngrihet lart dhe e bën
folenë e saj në vende të larta? 28Banonmbi shkëmbinjdheqëndronmbikrepa
të rrëpirta. 29Nga lart ajo përgjon gjahun dhe sytë e saj vrojtojnë larg. 30 Të
vegjlit e saj thithin gjak dhe, ku ka të vrarë, atje ndodhet ajo”.

40
1Zoti vazhdoi t’i përgjigjet Jobit dhe tha: 2 “Ai që kundërshton të Plotfuqish-

min, a dëshiron vallë ta korrigjojë? Ai që qorton Perëndinë, t’i përgjigjet kësaj
pyetjeje”. 3Atëherë Jobi iu përgjigj Zotit dhe i tha: 4 “Ja, jam shpirtvogël, çfarë
mund të të përgjigjem? E vë dorën mbi gojën time. 5 Kam folur një herë,
por nuk do të flas më; po, dy herë, por nuk do të shtoj asgjë”. 6 Atëherë
Zoti iu përgjigj Jobit në mes të furtunës dhe i tha: 7 “Çohu, ngjishe brezin si
një trim; unë do të të pyes dhe ti do të më përgjigjesh. 8 A dëshiron pikërisht
të anulosh gjykimin tim, të më dënosh mua për të justifikuar vetveten? 9 A
ke ti një krah si ai i Perëndisë dhe a mund të të gjëmojë zëri sa zëri i tij?
10 Stolisu, pra, me madhështi dhe madhëri, vishu me lavdi dhe me shkëlqim.
11 Jepu rrugë tërbimeve të zemërimit tënd; shiko tërëmendjemëdhenjtë dheuli,
12 shiko tërë kryelartët dhe poshtëroji, dhe shtypi njerëzit e këqij kudo që të
ndodhen. 13Varrosi të tërë në pluhur, mbylli në vende të fshehta. 14Atëherë
edhe unë do të lëvdoj, sepse dora jote e djathtë të ka siguruar fitore. 15 Shiko
behemothin që e kam bërë njëlloj si ti; ai ha barin si kau. 16 Ja, forca e tij
qëndron në ijet dhe fuqia e tij në muskujt e barkut të tij. 17 E lëkund bishtin
e tij si një kedër; nervat e kofshëve të tij janë të thurura mirë. 18 Kockat e
tij janë si tuba prej bronzi; kockat e tij janë si shufra hekuri. 19 Ai është
e para nga veprat e Perëndisë; vetëm ai që e bëri mund t’i afrohet atij me
shpatën e tij. 20Ndonësemalet prodhojnë ushqim për të, dhe aty tërë kafshët
e fushave dëfrehen, 21 ai shtrihet nën bimët e lotusit, në vende të fshehura
në kallamishte dhe në moçale. 22Bimët e lotusit e mbulojnë me hijen e tyre,
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shelgjet e përroit e rrethojnë. 23Lumimund të dalë nga shtrati i tij, por ai nuk
ka frikë; është i sigurt nga vetja e tij, edhe sikur Jordani të sulej kundër gojës
së tij. 24Kush, pra, mund ta zërë nga sytë apo t’i shpojë flegrat e hundësme
gremça?

41
1 A mund ta nxjerrësh Leviathanin me grep ose të mbash të palëvizur

gjuhën e tij me një litar? 2 A mund t’i vësh një xunkth në flegrat e hundës
ose t’i shposh nofullën me një çengel? 3 A do të të lutet ai së tepërmi apo
do të të drejtojë fjalë të ëmbla? 4 A do të lidhë një besëlidhje me ty, që ti ta
marrësh si shërbëtor për gjithnjë? 5 A do të lozësh me të si me një zog apo
do ta mbash lidhur për vajzat e tua? 6Miqtë e tu do të bëjnë me të takime
të mrekullueshme apo do ta ndajnë vallë midis tregtarëve? 7 A mund të
mbulosh lëkurën e tij me shigjeta dhe kokën e tij me fuzhnja? 8 Vëri duart
mbi trupin e tij; do të të kujtohet luftimi dhe nuk ke për ta rifilluar. 9 Ja,
shpresa e atij që e sulmon është e rreme;mjafton ta shikosh dhe të zë tmerri.
10 Askush nuk ka aq guxim sa ta provokojë. Kush, pra, është në gjendje të
qëndrojë i fortë para meje? 11 Kush më ka bërë një shërbim i pari që unë
duhet ta shpërblej? Çdo gjë nën qiejt është imja. 12Nuk do t’i kaloj në heshtje
gjymtyrët e tij, forcën e tij të madhe dhe bukurinë e armaturës së tij. 13Kush
mund ta zhveshë nga parzmorja e tij dhe kush mund t’i afrohet me një fre
të dyfishtë? 14 Kush mund të hapë portat e gojës së tij, e rrethuar siç është
nga tmerri i dhëmbëve të tij? 15 Shumë të bukura janë rreshtat e mburojave
të tij, të salduara fort si prej një vule. 16Ato janë aq afër njëra-tjetrës sa nuk
kalon as ajri midis tyre. 17 Janë të ngjitura njëra me tjetrën, të bashkuara
fortmidis tyre, dhe nukmund të ndahen. 18Teshtimat e tij japin shkreptima
drite dhe sytë e tij janë si qepallat e agimit. 19Nga goja e tij dalin flakë, dalin
shkëndija zjarri. 20Nga flegrat e hundës së tij del tym, si nga një enë që vlon
ose nga një kazan. 21 Fryma e tij i vë zjarrin qymyrit dhe nga goja e tij del
flakë. 22 Forca qëndron te qafa e tij dhe para tij hedh valle tmerri. 23 Pjesët
e flashkëta të mishit të tij janë fort kompakte, janë mjaft të ngjeshura mbi
të dhe nuk lëvizin. 24 Zemra e tij është e fortë si një gur, e fortë si pjesa e
poshtme e mokrës. 25 Kur ngrihet, të fuqishmit kanë frikë, dhe nga tmerri
mbeten të hutuar. 26 Shpata që arrin nuk i bën asgjë, e njëjta gjë ndodh me
ushtën, shigjetën dhe shtizën. 27E quan hekurin si kashtë dhe bronzin si dru
të brejtur nga krimbi. 28 Shigjeta nuk e bën të ikë; gurët e hobesë për të janë
si kallamishte. 29Topuzi i duket sikur është kashtë, ai tallet me vringëllimën
e ushtës. 30Poshtë kamaja tëmprehta dhe lë gjurmë si të lesësmbi baltë. 31E
bën të ziejë humnerën si ndonjë kazan dhe e bën detin si të ishte një enëme
melhem. 32 Lë pas vetes një vazhdë drite dhe humnera duket si e mbuluar
nga thinjat. 33Mbi tokë nuk ka asgjë që t’i ngjajë, që të jetë bërë pa pasur fare
frikë. 34 Shiko në fytyrë tërë njerëzit mendjemëdhenj; ai është mbret mbi të
gjitha bishat mëmadhështore”.

42
1Atëherë Jobi iu përgjigj Zotit dhe tha: 2 “E pranoj qëmund të bësh gjithçka,

dhe që asnjë nga planet e tua nuk mund të pengohet. 3Kush është ai që, pa
pasur gjykim, errësonmendjen tënde? Prandaj thashë gjëra që nuk i kuptoja,
gjëra shumë të larta për mua që nuk i njihja. 4 Dëgjomë, pra, dhe unë do
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të flas; unë do të të bëj pyetje dhe ti do të më përgjigjesh. 5 Veshi im kishte
dëgjuar të flitej për ty por tani syri im të sheh. 6 Prandaj ndjej neveri ndaj
vetes dhe pendohemmbi pluhurin dhe hirin”. 7Mbas këtyre fjalëve që Zoti i
drejtoi Jobit, Zoti i tha Elifazit nga Temani: “Zemërimi im u ndez kundër teje
dhe kundër dy miqve të tu, sepse nuk keni folur drejt për mua, ashtu si ka
bërë shërbëtori im Job. 8 Tani, pra, merrni me vete shtatë dema dhe shtatë
desh, shkoni te shërbëtori im Job dhe ofroni një olokaust për veten tuaj. Dhe
shërbëtori im Jobi do të lutet për ju; dhe kështu për respektin që kam për të
nuk do t’ju trajtoj sipas marrëzisë suaj, sepse nuk keni folur drejt për mua,
si ka bërë shërbëtori im Job”. 9 Elifazi nga Temani, Bildadi nga Shuahu dhe
Tsofari nga Naamathi shkuan dhe vepruan ashtu si kishte urdhëruar Zoti;
dhe Zoti tregoi kujdes për Jobin. 10 Mbasi Jobi u lut për miqtë e tij, Zoti e
ktheu në gjendjen e mëparshme; kështu Zoti i dha Jobit dyfishin e tërë atyre
që kishte zotëruar. 11 Tërë vëllezërit e tij, tërë motrat e tij dhe tërë të njohurit
e tij tëmëparshëm erdhën ta takonin; hëngrën bashkëme të në shtëpinë e tij; i
dhanë zemërdhe engushëlluanpër të gjitha fatkeqësitë që Zoti kishte dërguar
mbi të; pastaj secili prej tyre i dha një monedhë argjendi dhe një unazë ari.
12 Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para, sepse ai pati
katërmbëdhjetë mijë dele, gjashtë mijë deve, një mijë pendë qe dhe një mijë
gomarë. 13Pati gjithashtu shtatë bij dhe tri bija; 14e quajti të parën Jemimah,
të dytënKetsiah dhe të tretënKeren-Hapuk. 15Në tërë vendin nuk kishte gra
aq të bukura sa bijat e Jobit; dhe i ati u la atyre një trashëgimimidis vëllezërve
të tyre. 16Mbas kësaj Jobi jetoi njëqind e dyzet vjet dhe i pa bijtë e tij dhe bijtë
e bijve të tij për katër breza. 17Pastaj Jobi vdiq plak dhe i ngopurme ditë.
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Psalmet
1

1 Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës të të pabesëve, që nuk ndalet në
rrugën emëkatarëve dhe nuk ulet bashkëme tallësit,

2por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, dhe qëmendon thellë ditë e natë
mbi ligjin e tij.

3Ai do të jetë si një pemë embjellë gjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e tij në
stinën e tij dhe të cilit gjethet nuk i fishken; dhe gjithçka bën do të ketë
mbarësi.

4Të tillë nuk janë të pabesët; janë si byku që era e shpërndan.
5Prandaj të pabesëtnukdo të përballojnë gjykimin, asmëkatarëtnë kuvendin

e të drejtëve.
6 Sepse Zoti njeh rrugët të drejtëve, por rruga e të pabesëve të çon në

shkatërrim.

2
1Pse ziejnë kombet dhe pse popujt kurdisin gjëra të kota?
2Mbretëritedheutmblidhendheprincat këshillohenbashkëkundërZotit dhe

të vajosurit të tij,
3duke thënë: “Le t’i këputim prangat e tyre dhe t’i heqim qafe litarët e tyre”.
4Ai që ulet në qiejtë do të qeshë, Zoti do të tallet me ta.
5Atëherë do t’u flasë në zemërimin e tij dhe do t’i trembë në indinjatën e tij të

madhe,
6dhe do të thotë: “E vendosambretin timmbi Sion, malin tim të shenjtë.
7Do të shpallë dekretin e Zotit. Ai më ka thënë: “Ti je biri im, sot më linde.
8Më kërko dhe unë do të jap kombet si trashëgimi për ty dhembarë dheun si

zotërim tëndin.
9 Ti do t’i copëtoshme një shufër hekuri, do t’i bësh copë-copë si një enë prej

argjile””.
10 Tani, pra, o mbretër, tregohuni të urtë; pranoni ndreqjen, o gjyqtarë të

dheut.
11 Shërbenime frikë Zotin dhe gëzohunime drithma.
12 Nënshtrohuni Birit, që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës, sepse

zemërimi i tij mund të ndizet në një çast. Lum ata që gjejnë strehë tek
ai.

3
1O Zot, sa të shumtë janë armiqtë e mi! Shumë ngrihen kundërmeje.
2 Shumë thonë përmua: “Nuk ka shpëtim për të pranë Perëndisë”. (Sela)
3 Por ti, o Zot, je një mburoje rreth meje; ti je lavdia ime dhe ai më larton

kokën.
4Me zërin tim i thirra Zotit dhe ai m’u përgjigj ngamali i tij i shenjtë. (Sela)
5Unë rashë e fjeta; pastaj u zgjova, sepse Zoti më përkrah.
6 Unë do të kem frikë nga mizëri njerëzish që kanë fushuar rreth e qark

kundërmeje.
7Çohu, o Zot, më shpëto, o Perëndia im; sepse ti i ke goditur tërë armiqtë e mi

në nofull; u ke thyer dhëmbët të pabesëve.
8 Shpëtimi i përket Zotit, bekimi yt qoftë mbi popullin tënd. (Sela)
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4
1 Kur thërras, përgjigjmu, o Perëndi i drejtësisë sime; kur isha në fatkeqësi, ti

më ke ndihmuar; ki mëshirë përmua dhe plotësoje lutjen time.
2Deri kur, o bij të njerëzve, do të fyhet rëndë lavdia ime? Deri kur do të jepeni

pas kotësisë dhe do të shkoni pas gënjeshtrës? (Sela)
3 Por dijeni se Zoti ka zgjedhur një që është i shenjtë; Zoti do të më plotësojë

dëshirën kur do t’i thërras atij.
4Zemërohunidhemosmëkatoni;në shtratin tuajmendohuni shumënë zemër

tuaj dhe qëndroni në heshtje. (Sela)
5Ofroni flijime drejtësie dhe kini besim te Zoti.
6 Shumë thonë: “Kush do të na tregojë të mirën?”. O Zot, bëj që të shkëlqejë

drita e fytyrës sate mbi ne.
7Timë ke shtënë në zemërmë tepër gëzim nga sa ndjejnë ata, kur kanë grurë

dhemusht me shumicë.
8Në paqe do të bie dhe në paqe do të fle, sepse ti vetëm, o Zot, më mban në

siguri.

5
1Vëru veshin fjalëve të mia, o Zot; dëgjome vëmendje ankimin tim.
2Dëgjo zërin e britmës sime, o mbreti im dhe Perëndia im, sepse ty të drejtoj

lutjen time.
3O Zot, ti në mëngjes dëgjon zërin tim; në mëngjes do ta lartoj drejt teje lutjen

time dhe do të pres,
4 sepse ti nuk je një Perëndi që kënaqet në pabesinë; te ti nuk mund të zërë

vend e keqja.
5Ata që lëvdojnë vetveten, nuk do të mund të qëndrojnë para syve të tua; ti i

urren të gjithë ata që kryejnë padrejtësi.
6Ti do të zhdukësh gjithë ata që thonë gënjeshtra; Zoti urrennjerëzit gjakatarë

dhemashtrues.
7Por unë, për shkak tëmirësisë sate tëmadhe, do të hyj në shtëpinë tënde dhe

do të adhuroj me frikë tëmadhe, duke u drejtuar në tempullin tënd të
shenjtë.

8O Zot, më udhëhiq për drejtësinë tënde, për shkak të armiqve të mi; bëje të
drejtë parameje rrugën tënde,

9 sepse në gojën e tyre nuk ka asnjë drejtësi; zemra e tyre nuk mendon gjë
tjetër veç shkatërrimit; gryka e tyre është një varr i hapur; me gjuhën e
tyre bëjnë lajka.

10Dënojiata, o Perëndi;mosu realizofshin synimet e tyre; përsëripër të këqijat
e shumta që kanë kryer sepse kanë ngritur krye kundër teje.

11Por le të gëzohen tërë ata që kanë strehë te ti, le të nxjerrin klithma gëzimi
përjetë, sepse ti i mbron; le të ngazëllohen ata që duan emrin tënd,

12 sepse ti, o Zot, do të bekosh të drejtin; do ta rrethosh me hirin tënd si me
mburojë.

6
1 O Zot, mos më ndreq në zemërimin tënd dhe mos më dëno në zjarrin e

indinjatës sate.
2 Ki mëshirë për mua, o Zot; sepse jam i sfilitur nga e keqja; shëromë, o Zot,

sepse kockat e mia po vuajnë.
3Edhe shpirti im po vuan shumë; po ti, o Zot, deri kur?
4 Sillu nga unë, o Zot, çliroje shpirtin tim; shpëtomë, për hir të mirësisë sate.
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5 Sepse në vdekje nuk do të kujtoj njeri; kush do të të kremtojë në Sheol?
6Unë jam sfilitur duke psherëtirë; çdonatë e lag shtratinme vajin timdhe bëj

që të rrjedhin lotë mbi shtrojen time.
7Syri im ligështohet nga dhembja dhe plaket për shkak të tërë armiqve tëmi.
8 Largohuni nga unë, ju të gjithë shkaktarë të padrejtësisë, sepse Zoti ka

dëgjuar zërin e vajit tim.
9Zoti ka dëgjuar lutjen time; Zoti e ka pranuar lutjen time.
10Tërë armiqtë emi do të shushaten dhe do të hutohen; do të kthejnë krahët

dhe do të shushaten në çast.

7
1 O Zot, Perëndia im, po kërkoj strehim te ti; shpëtomë nga tërë ata që më

përndjekin dhe çliromë,
2 që armiku të mos e shqyejë shpirtin tim si një luan, duke copëtuar pa

mundur njeri të më çlirojë.
3O Zot, Perëndia im, në rast se e kam bërë këtë, në qoftë se ka ligësi në duart

e mia,
4 në rast se së mirës i jam përgjigjur me të keqen atij që jetonte në paqe me

mua, ose në rast se e kam zhveshur armikun tim pa arësye,
5 le të më përndjekë armiku dhe të më arrijë, le ta marrë nëpër këmbë jetën

time dhe ta zvarritë në pluhur lavdinë time. (Sela)
6Çohu, o Zot, në zemërimin tënd; çohu kundër tërbimit të armiqve tëmi dhe në

favorin tim; ti ke vendosur gjykimin.
7Kuvendi i popujve do të të rrethojë; kthehumbi të në një vend të ngritur.
8 Zoti do të gjykojë popujt; gjykomë, o Zot, sipas drejtësisë sime dhe nder-

shmërisë sime.
9 Jepi fund ligësisë së njerëzve të këqij, por vendos njeriun e drejtë, sepse ti je

Perëndia i drejtë, që provon zemrat dhemendjet.
10Mburoja ime është te Perëndia, që shpëton ata që janë të drejtë nga zemra.
11Perëndia ështënjë gjykatës i drejtë dhenjë Perëndiqë zemërohet çdoditëme

keqbërësit.
12 Në qoftë se keqbërësi nuk ndryshon, ai do të mprehë shpatën e tij; e ka

shtrirë harkun e tij dhe e ka përgatitur.
13Ai ka përgatitur kundër tij armë vdekjeprurëse, i mban gati shigjetat e tij të

zjarrta.
14 Ja, keqbërësi lindpadrejtësinë; ai ka konceptuar ligësinëdhekapër të pjellë

mashtrimin.
15Ai gërmon një gropë dhe e bën të thellë, por bie vetë në gropën që ka bërë.
16 Ligësia e tij do të kthehet mbi kryet e vet dhe dhuna e tij do të bjerë mbi

çafkën e kokës.
17Unë do ta falenderoj Zotin për drejtësinë e tij, dhe do të këndoj lëvdime në

emër të Zotit, Shumë të Lartit.

8
1 Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë, që

vuremadhështinë tëndembi qiejtë!
2Nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gji ke vendosur lëvdimin për shkak

të armiqve të tu, për t’i mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit.
3Kur mendoj qiejtë e tu, që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që

ti ke vendosur,
4 çfarë është njeriu, që ta mbashmend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh?
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5Megjithatë ti e bëre pak më të ulët se Perëndia, dhe e kurorëzove me lavdi
dheme nder.

6E bëre tëmbretërojëmbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë nën këmbët
e tij!

7Dhentë dhe bagëtitë e tjera, madje bishat e egra,
8 zogjtë e qiellit dhe peshqit e detit, tërë ato që kalojnë nëpër shtigjet e detit.
9O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dheun!

9
1Unë do të të kremtoj, o Zot, me gjithë zemër, do të tregoj tërë mrekullitë e

tua.
2Unë do të gëzohem dhe do të kënaqem me ty; do t’i këndoj lëvdime në emrin

tënd, o Shumë i Larti.
3 Sepse armiqtë e mi tërhiqen, bien dhe vdesin para teje.
4 Ti në fakt ke përkrahur ndershmërinë time dhe çështjen time; je ulur mbi

fronin si një gjyqtar i drejtë.
5 Ke qortuar kombet, ke shkatërruar të pabesin, ke fshirë emrat e tyre për

gjithnjë.
6Armiku është zhdukur, i kapur nga një pikëllim i përjetshëm! Dhe qyteteve

që ti ke shkatërruar i është zhdukur edhe kujtimi.
7Por Zoti mbetet përjetë; ai ka vendosur fronin e tij për të gjykuar.
8Ai do ta gjykojë botënme drejtësi, do t’i gjykojë popujt me paanësi.
9 Zoti do të jetë strehim i papushtueshëm për të shtypurin, një strehim i

papushtueshëm në kohë ngushtice.
10Dhe ata që e njohin emrin tënd do të kenë besim te ti, sepse ti, o Zot, nuk i

braktis ata që të kërkojnë.
11Këndojini lavde Zotit që banon në Sion; u njoftoni popujve veprat e tij.
12 Sepse ai që kërkon arësyen e gjakut i mban mënd ata; ai nuk e harron

britmën e të pikëlluarve.
13Ki mëshirë përmua, o Zot, ti që më ke rilartuar nga portat e vdekjes, shiko

pikëllimin qëmë shkaktojnë ata qëmë urrejnë,
14 me qëllim që unë të kem mundësi të tregoj të gjitha lavdet e tua dhe në

portat e bijës së Sionit të mund të kremtoj për çlirimin tënd.
15Kombet janë zhytur në gropën që kishin hapur; këmba e tyre është kapur

në rrjetën që kishin fshehur.
16Zoti u bë i njohur me anë të gjykimit që ka dhënë; i pabesi u kap në lakun

e veprës së duarve të tij. (Interlud. Sela)
17 Të pabesët do të zbresin në Sheol; po, të gjitha kombet që harrojnë

Perëndinë.
18 Sepse nevojtari nuk do të harrohet përjetë; shpresa e të shtypurve nuk do

të zhduket përjetë.
19 Çohu, o Zot, mos lejo që vdekatari të ketë epërsi; kombet të gjykohen para

teje.
20 O Zot, kallu frikën; bëj që kombet të pranojnë se janë vetëm vdekatarë.

(Sela)

10
1O Zot, pse qëndron larg? Pse fshihesh në kohë fatkeqësish?
2 I pabesi me kryelartësinë e tij ndjek me dhunë të mjerin; ata do të kapen

nga vetë kurthet që ata kanë kurdisur,
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3 sepse i pabesi mburret me dëshirat e shpirtit të tij, bekon grabitqarin dhe
përbuz Zotin.

4 I pabesi, me arrogancën e fytyrës së tij, nuk e kërkon Zotin; tërëmendimet e
tij janë: “Perëndia nuk ekziston”.

5Rrugët e tij lulëzojnë në çdo kohë; gjykimet e tua për të janë shumë të larta,
larg kuptimit të tyre nga ana e tij; ai përqesh gjithë armiqtë e tij.

6Ai thotë në zemër të tij: “Mua askush nukmë tund dot kurrë; nuk do të më
ndodhë kurrë ndonjë e keqe”.

7Goja e tij është plot mallkime, hile dhemashtrime; nën gjuhën e tij ka ligësi
dhe paudhësi.

8Ai rri në pritë në fshatra, vret të pafajshmin në vende të fshehta; sytë e tij
përgjojnë fatkeqin.

9Ai rri në pritë në vende të fshehta si luani në strofkën e tij; rri në pritë për
të kapur të mjerin; ai e rrëmben të mjerin duke e tërhequr në rrjetën e
tij.

10Ai rri i strukur dhe i mbledhur, dhe fatzinjtë mposhten para forcës së tij.
11 Ai thotë në zemër të tij: “Perëndia harron, fsheh fytyrën e tij, nuk do ta

shohë kurrë”.
12Çohu, o Zot; o Perëndi, ngre dorën tënde;mos i harro të mjerët.
13 Pse i pabesi përçmon Perëndinë? Ai thotë në zemër të tij: “Ti nuk do t’i

kërkosh llogari”.
14Por ti e ke parë, sepse ti vërenme kujdes ligësinë dhe pikëllimin, për ta larë

më pas me dorën tënde; fatkeqi i ka shpresat te ti; ti je ai që ndihmon
jetimin.

15 Thyeja krahun të pabesit dhe të ligut; në rast se ti do të kërkosh ligësinë e
tij, nuk do ta gjeshmë.

16Zoti ështëmbret përjetë; kombet janë zhdukur nga toka e tij.
17 O Zot, ti dëgjon dëshirën e njerëzve të përulur; ti e fortëson zemrën e tyre,

veshët e tu janë të vëmendshëm,
18për t’i dhënë të drejtë jetimit dhe të pikëlluarit,meqëllim që njeriu i krijuar

nga dheu të mos kallë më tmerr.

11
1Unë gjej strehë te Zoti; simund t’i thoni shpirtit tim: “Ik nëmalin tënd, si një

zog i vogël”?
2Sepse ja, tëpabesëtnderinharkune tyre, rregullojnë shigjetatmbikordhëz,

për t’i gjuajtur në errësirë kundër atyre që kanë të drejtë nga zemra.
3Kur themelet janë shkatërruar, çfarëmund të bëjë i drejti?
4Zoti është në tempullin e tij të shenjtë; Zoti ka fronin e tij në qiejtë; sytë e tij

shohin, qepallat e tij vëzhgojnë bijtë e njerëzve,
5 Zoti vë në provë të drejtin, por shpirti i tij urren të pabesin dhe atë që do

dhunën.
6Ai do të bëjë që të bienmbi të pabesët leqe, zjarr, squfur dhe erëra zhuritëse;

kjo do të jetë pjesa nga kupa e tyre.
7 Sepse Zoti është i drejtë; ai e do drejtësinë; njerëzit e drejtë do të sodisin

fytyrën e tij.

12
1Na shpëto, o Zot, sepse njerëz të devotshëm ka më pak, dhe ata që thonë të

vërtetën janë zhdukur nëmes të bijve të njerëzve.
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2 Secili gënjen të afërmin e tij dhe flet me buzë lajkatare dhe me zemër të
zhdyzuar.

3Zoti i preftë të gjitha buzët lajkatare dhe gjuhën që flet me krenari,
4 të atyre që thonë: “Me gjuhën tonë do të sundojmë; buzët tona na përkasin

neve; kush është zot mbi ne?”.
5 “Për shkak të shtypjes së tëmjerëve dhe të britmës së nevojtarëve, tani do të

çohem”, thotë Zoti, “dhe do t’i shpëtoj nga ata që u zënë pusi”.
6Fjalët e Zotit janë fjalë të pastra, si argjend i rafinuar në një furrë prej dheu,

i pastruar shtatë herë.
7Ti, o Zot, do t’i mbrosh dhe do t’i ruash, duke filluar nga ky brez përjetë.
8Të pabesët sillen paundëshkuar kudo, kurmidis bijve të njerëzve lavdërohet

e keqja.

13
1Deri kur do tëmë harrosh, o Zot? Vallë kështu do të jetë përjetë? Deri kur do

të më fshehësh fytyrën tënde?
2 Deri kur do të marr vendime në shpirtin tim dhe do të kem pikëllim në

zemrën time tërë ditën? Deri kur do të ngrihet armiku immbi mua?
3Shikome vëmendje dhe përgjigjmu, o Zot, Perëndia im, ndriço sytë emi, që të

mosmë zërë gjumi në gjumin e vdekjes,
4 dhe armiku im të mos thotë: “E munda”, dhe armiqtë e mi të mos gëzohen

kur unë lëkundem.
5 Por unë kam besim në mirësinë tënde dhe zemra ime do të ngazëllojë në

çlirimin tënd;
6unë do t’i këndoj Zotit, sepse ai më ka trajtuar me shumë shpirtmadhësi.

14
1 I pamendi ka thënë në zemër të tij: “Nuk ka Perëndi”. Janë të korruptuar,

bëjnë gjëra të neveritshme; nuk ka asnjë që të bëjë të mirën.
2Zoti shikon nga qielli bijtë e njerëzve për të parë në se ndonjeri prej tyre ka

arsye dhe kërkon Perëndinë.
3Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar; asnjeri nuk bën të mirën, as edhe

një.
4Nuk kanë fare arsye të gjithë ata që kryejnë paudhësi, që hanë popullin tim

si të hanin bukë dhe nuk kërkojnë ndihmën e Zotit?
5Atje do t’i zërë një frikë e madhe, sepse Perëndia ështëme njerëzit e drejtë.
6 Ju kërkoni të prishni planet e të mjerit, sepse Zoti është streha e tij.
7 Oh! Le të vijë, pra, nga Sioni shpëtimi i Izraelit! Kur Zoti do ta kthejë

popullin e tij nga robëria, Jakobi do të ngazëllojë, Izraeli do të gëzohet.

15
1OZot, kush do të banojë në çadrën tënde? Kush do të banojë nëmalin tënd të

shenjtë?
2Ai që ecënmendershmëri dhe bën atë që është e drejtë dhe thotë të vërtetën

që ka në zemër,
3 që nuk shan me gjuhën e tij, nuk i bën asnjë të keqe shokut të tij, dhe nuk

shpif të afërmin e tij.
4Në sytë e tij përçmohet njeriu pa vlerë, por ai ndërton ata që kanë frikë nga

Zoti; edhe sikur të jetë betuar në dëm të tij, ai nuk tërhiqet;
5 nuk i jep paratë e tij me kamatë dhe nuk pranon dhurata kundër të

pafajshmit. Ai që bën këto gjëra nuk do të hiqet kurrë.
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16
1Mëmbro, o Perëndi, sepse unë po kërkoj strehë te ti.
2 I thashë Zotit: “Ti je Zoti im; nuk kam asnjë të mirë veç teje”.
3Gjithë dashuria ime është vendosur te njerëzit e shenjtë dhe të nderuar që

janëmbi tokë.
4Dhembjet e atyreqë turrenpasperëndive të tjerado të shumëzohen;unënuk

do t’i derdh libacionet e tyre të gjakut dhe nuk do të shqiptojme buzët
emia emrat e tyre.

5Zoti është pjesa ime nga trashëgimia dhe kupa ime; ti, o Zot, ruaje fort atë që
më ka rënë në short.

6Mua fatimë ka rënë në vende të këndshme; po, një trashëgimi e bukurmë ka
rënë.

7Unë do të bekoj Zotin qëmë këshillon; zemra imemëmëson edhe natën.
8Unë e kamvënë vazhdimisht Zotin përpara syve tëmi; duke qenë se ai rri në

të djathtën time, unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi.
9 Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im ngazëllon për lavdinë e

trashëgimisë sime; edhe mishi im do të qëndrojë tërë besim dhe në
siguri,

10sepse ti nukdo ta lësh shpirtin timnëSheol dhenukdo të lejoshqë i Shenjti
yt të shohë korruptimin.

11Ti do tëmë tregosh shtegun e jetës; ka shumë gëzim në praninë tënde; në të
djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi.

17
1OZot, dëgjonjë çështje të drejtë,dëgjomevëmendejbritmën time, dëgjo lutjen

time, që nuk vjen nga buzëmashtruese.
2Ardhtë mbrojtja ime nga prania jote; sytë e tu pafshin atë që është e drejtë.
3 Ti e ke hetuar zemrën time, e ke vizituar natën; më ke vënë në provë dhe

nuk ke gjetur asgjë; kam vendosur të mosmëkatojme gojën time.
4Përsaupërket veprave të njerëzve, për fjalën e buzëve të tua, jam ruajtur nga

rrugët e njerëzve të furishëm.
5Hapat e mia kanë qëndruar të sigurt në shtigjet e tua dhe këmbët e mia nuk

janë lëkundur.
6Unë të drejtohem ty, o Perëndi, sepse ti m’i plotëson, zgjat veshët e tu ndaj

meje, dëgjo fjalët emia.
7 Tregomë mirësinë tënde të mrekullueshme, ti, që me të djathtën tënde i

shpëton nga kundërshtarët e tyre ata që gjejnë strehë pranë teje.
8Më ruaj si beben e syrit; mëmbulo, nën hijen e krahëve të tu,
9nga të pabesët qëmë shtypin dhe nga armiqtë për vdekje qëmë rrethojnë.
10Zemrat e tyre janë fortësuar, goja e tyre flet me arrogancë.
11Tani në kanë rrethuar, ndjekin hapat tona; na ngulin sytë e tyre për të na

rrëzuar.
12 Armiku im i përngjan një luani që digjet nga dëshira që të shqyejë, dhe të

një luani të vogël që rri në pritë në vënde të fshehta.
13 Çohu, o Zot, përballoje, rrëzoje; çliro shpirtin tim nga i pabesi me shpatën

tënde.
14O Zot, më çlirome dorën tënde nga njerëzit, nga njerëzit e kësaj bote që bën

pjesë në këtë jetë, dhe barkun e të cilëve ti e mbush me thesaret e tua
të fshehta; bijtë e tyre ngopen dhe u lënë fëmijëve të tyre ato qëmbetet
nga pasuritë e tyre.
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15Sa përmua, për hir të drejtësisë do të shoh fytyrën tënde; do të ngopemnga
prania jote kur të zgjohem.

18
1 “Të dua, o Zot, forca ime.
2Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, Perëndia im, shkëmbi im

ku gjej strehë,mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime e i lartë.
3Unë i kërkoj ndihmë Zotit, që është i denjë për t’u lëvduar, dhe kështu shpëtoj

nga armiqtë e mi.
4Dhembje vdekjejemë kishin pushtuar dhe përrenj njerëzish të kobshëmmë

kishin tmerruar.
5Ankthet e Sheolit më kishin rrethuar dhe leqet e vdekjesmë rrinin përpara.
6Në ankthin tim kërkova Zotin dhe i klitha Perëndisë tim; ai e dëgjoi zërin tim

nga tempulli i tij dhe zëri im arriti para tij, në veshët e tij.
7 Atëherë dheu u trondit dhe u drodh; edhe themelet e maleve luajtën dhe

ranë, sepse ai ishte zemëruar shumë.
8Një tym i dilte nga flegrat e tij dhe një zjarr shkatërrimtar dilte nga goja e tij;

nga ai shpërthenin thëngjij.
9Ai i uli qiejtë dhe zbriti me një mjegull të dendur poshtë këmbëve të tij;
10 i kishte hipur një kerubini dhe fluturonte; fluturonte shpejt mbi krahët e

erës.
11Me terrin ai kishte bërë velin e tij dhe si shatorre rreth vetes kishte vënë

errësirën e ujërave dhe retë e dendura të qiellit.
12Nga shkëlqimi që e paraprinte dilnin re të dendura, brësher dhe thëngjij.
13Zoti gjëmoinëqiejtëdheShumë iLartibëriqë tëdëgjohetzëri i tijmebreshër

dheme thëngjij.
14 Hodhi shigjetat e tij dhe i shpërndau armiqtë; lëshoi një numër të madh

rrufesh dhe i bëri të ikinme vrap.
15Në qortimin tënd, o Zot, në shfryrjen e erës nga flegrat e tua, shtretërit e

lumenjve u dukën dhe themelet e botës u zbuluan.
16Ai nga lart shtriu dorën,mëmori dhemë nxori jashtë ujërave të shumta.
17Më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata qëmë urrenin, sepse ishin

më të fortë se unë.
18Ata u vërsulën kundër meje ditën e fatkeqësisë sime, por Zoti mbajti anën

time,
19dhemë nxori jashtë, larg; më çliroi sepse më do.
20Zotimëka shpërblyer sipas drejtësisë simedhemëkadhënë sipas pastërtisë

së duarve të mia,
21 sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar pabesisht nga

Perëndia im,
22 sepse kam mbajtur para meje tërë ligjet e tij dhe nuk u jam shmangur

statuteve të tij.
23Kam qenë i ndershëmme të dhe i jam ruajtur paudhësisë.
24 Sepse Zoti më ka dhënë sipas drejtësisë sime, sipas pastërtisë së duarve të

mia përpara syve të tij.
25Ti tregohesh i dhimbshëm ndaj njeriut besimtar dhe i drejtë me njeriun e

drejtë.
26Ti tregohesh i pastërme atë që është i pastër dhe i dinakme të ligun,
27 sepse ti je ai që shpëton njerëzit e pikëlluar dhe ul sytë që janë krenarë;
28 ti je në fakt je ai që bën të shkëlqejë llambën time; o Zot, Perëndia im, ti

ndriçon errësirën time,
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29 sepse me ty mund të sulmoj një aradhe dhe me Perëndinë tim mund të
kërcejmbi një mur.

30 Rruga e Perëndisë është e përsosur; fjala e Zotit është pastruar me anë të
zjarrit; ai ështëmburoja e të gjithë atyre që gjejnë strehë tek ai.

31 Në fakt kush është Perëndi përveç Zotit? Kush është kështjellë përveç
Perëndisë tim?

32Perëndia është ai qëmë rrethonme forcë dheqë e bën jetën time të përsosur.
33Ai i bën këmbët e mia të ngjashmeme ato të sutave dhe më bën të fortë në

vendet e mia të larta;
34 ai i mëson duart e mia për betejë, dhe me krahët e mi mund të nderë një

hark prej bakri.
35Timëkedhënë gjithashtumburojën e shpëtimit tënd; dora jote e djathtëmë

kambajtur dhemirësia jote më ka bërë të madh.
36 Ti ke zgjeruar hapat e mi nën veten time dhe këmbët e mia nuk janë

penguar.
37 I kam ndjekur armiqtë e mi dhe i kam arritur, nuk jam kthyer prapa para

se t’i shkatërroj.
38 I kam goditur vazhdimisht dhe ata nuk kanë mundur të ngrihen përsëri;

ata kanë rënë nën këmbët emia.
39 Ti më ke dhënë forcë për betejën dhe ke bërë të përulen ata që ngriheshin

kundërmeje;
40 ti ke bërë të kthejnë kurrizin armiqtë emi, dhe unë kam shkatërruar ata që

më urrenin.
41Ata klithën, por nuk pati njeri që t’i shpëtonte; ata i klithën Zotit, por ai nuk

u dha përgjigje.
42 I kam shkelur deri sa i bëra si pluhuri para erës; i kam fshirë si balta e

rrugëve.
43Timëke çliruarngagrindjet e popullit; timëkebërëudhëheqës të kombeve;

një popull që nuk e njihja më ka shërbyer.
44 Me të dëgjuar emrin tim, ata më dëgjuan dhe m’u bindën; të huajt m’u

nënshtruan.
45Të huajt u ligështuan dhe dolën duke u dridhur nga fortesat e tyre.
46 Rroftë Zoti, qoftë e bekuar Kështjella ime dhe lëvduar qoftë Perëndia i

shpëtimit tim!
47Ai është Perëndia që hakmerret përmua dhe qëmë nënshtron popujt;
48aimë çlironngaarmiqtë emi. Timë lartonmbi ata qëngrihenkundërmeje

dhemë çliron nga njeriu që përdor dhunën.
49Prandaj, o Zot, unë do ta kremtoj midis kombeve emrin tëndme këngë.
50Çlirime tëmëdha ai i jepmbretit të tij dhe tregohet dashamirësmeDavidin,

të vajosurin e tij, dheme fisin e tij përjetë”.

19
1Qiejtë tregojnë lavdinëePerëndisëdhekupaqiellore shpall veprëneduarve

të tij.
2Një ditë i flet ditës tjetër dhe një natë ia tregon tjetrës.
3Nuk kanë gojë, as fjalë; zëri i tyre nuk dëgjohet;
4porharmonia e tyrepërhapetmbigjithëdheundhemesazhi i tyre arrinderi

në skajin e botës; në qiejtë Perëndia ka vënë një çadër për diellin;
5dhe ai është si një dhëndërqë del nga dhoma e tij emartesës; ngazëllon si një

trim që përshkon rrugën e tij.
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6Aidelnganjë skaj i qiejvedhe rrotullimi e tij arrinderinë skajin tjetër; asgjë
nukmund t’i fshihet nxehtësisë së tij.

7 Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin; dëshmia e Zotit është e
vërtetë dhe e bën të ditur njeriun e thjeshtë.

8Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën; urdhërimet e Zotit janë
te pastra dhe ndriçojnë sytë.

9Frika e Zotit është e pastër,mbetet përjetë; gjykimet e Zotit janë të vërteta, të
gjitha janë të drejta;

10 janëmë të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ari i kulluar; janëmë
të ëmbla se mjalti, nga ai që del nga hojet.

11Edhe shërbëtori yt mëson prej tyre; ke një shpërblim të madh duke i parë.
12Kush i njeh gabimet e tij? Pastromë nga ato që nuk i shoh.
13Përveç kësaj ruaje shërbëtorin tënd ngamëkatet e vullnetit, dhe bëj që ato të

mos më sundojnë mua; atëherë unë do të jem i ndershëm dhe i pastër
nga shkelje të mëdha.

14U miratofshin para teje fjalët e gojës sime dhe përsiatjet e zemrës sime, o
Zot, kështjella ime dhe shpëtimtari im.

20
1 Zoti të dhënte përgjigje ditën e fatkeqësisë; emri i Perëndisë të Jakobit të

mbroftë me siguri lart.
2Të dërgoftë ndihmë nga shenjtërorja dhe të dhëntë përkrahje nga Sioni;
3Mos i harroftë të gjitha ofertat e tua dhe pranoftë olokaustin tënd. (Sela)
4Të dhëntë atë që zemra jote dëshëron dhe plotësoftë të gjitha planet e tua.
5Ne do të këndojmë tërë gaz në çlirimin tënd dhe do të lartojmë flamuret tona

në emër të Perëndisë tonë. Zoti i plotësoftë të gjitha kërkesat e tua.
6 Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e tij; do t’i përgjigjet nga qielli i tij i

shenjtë me forcën shpëtimtare të dorës së tij të djathtë.
7Disa kanë besim te qerret dhe të tjerë te kuajt, por ne do të kujtojmë emrin

e Zotit, Perëndisë tonë.
8Ata u përkulën dhe ranë; por ne u ngritëm përsëri dhembahemi në këmbë.
9 Shpëtomë, o Zot; mbreti le të na përgjigjet ditën në të cilën do të këlthasim.

21
1OZot,mbreti do të gëzohetmeforcën tëndedhedo tëngazëllojëpër shpëtimin

tënd!
2 Ti ia plotësove dëshirën e zemrës së tij dhe nuk hodhe poshtë kërkesën e

buzëve të tij. (Sela)
3 Sepse ti i dole para me bekime begatie, i vure mbi kokë një kurorë prej ari

shumë të kulluar.
4Ai të kishte kërkuar jetë dhe ti i dhe ditë të gjata në përjetësi.
5Emadhe është lavdia e tij për shpëtimin tënd; ti i dhemadhështi dhe lavdi,
6 sepse ti e bën shumë të bekuar përjetë, embushme gëzim në praninë tënde.
7Duke qenë se mbreti ka besim te Zoti dhe në mirësinë e Shumë të Lartit, ai

nuk do të hiqet kurrë.
8 Dora jote do të arrijë tërë armiqtë e tu, dora jote e djathtë do të veprojë

kundër atyre që të urrejnë.
9Ti do t’i bësh si një furrë të zjarrtë kur do të dukesh i zemëruar;në zemërimin

e tij Zoti do t’i hedhë në humnerë dhe zjarri do t’i përpijë.
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10Ti do të zhdukësh frytin e tyre nga toka dhe pasardhësit e tyre midis bijve
të njerëzve,

11 sepse kanë kurdisur të keqen kundër teje dhe kanë përgatitur plane të
këqija, por nuk do t’ia dalin.

12 Sepse ti do të bësh që ata të kthejnë kurrizin dhe do të drejtosh shigjetat e
harkut tënd kundër fytyrës së tyre.

13Çohu,oZot,me forcën tënde;nedo tëkëndojmëdhedo tëkremtojmë lëvdimet
e fuqisë sate.

22
1Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur? Pse më rri kaq larg dhe nuk

vjen të më çlirosh, duke dëgjuar fjalët e ofshamës sime?
2O Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh, edhe natën unë nuk

rri në heshtje.
3Megjithatë ti je i Shenjti, që banon në lëvdimet e Izraelit.
4Etërit tonë kanë pasur besim te ti; kanë pasur besim te ti dhe ti i ke çliruar.
5Të klithën ty dhe u çliruan; patën besim te ti dhe nuk u zhgënjyen.
6 Por unë jam një krimb dhe jo një njeri; turpi i njerëzve dhe përçmimi i

popullit.
7Tërë ata qëmë shohinmë përqeshin, zgjatin buzën dhe tundin kokën,
8duke thënë: “Ai i ka besuar Zotiit; le ta çlirojë, pra, ta ndihmojë,mbasi e do”.
9Me siguri ti je ai që më nxori nga barku i nënes; bëre që të kem besim te ti

qysh nga koha kur pushoja mbi sisët e nënes sime.
10Unë u braktisa te ti qysh nga lindja ime; ti je Perëndia im qysh nga barku i

nënes sime.
11Mos u largo nga unë, sepse ankthi është i afërt, dhe nuk ka asnjë që të më

ndihmojë.
12Dema tëmëdhenjmëkanë rrethuar, dema të fuqishëm të Bashanitmë rrinë

përqark;
13ata hapin gojën e tyre kundërmeje, si një luan grabitqar që vrumbullit.
14Mëderdhin si ujëdhe tërëkockat emia janë tëndrydhura; zemra imeështë

si dylli që shkrihet nëmes të zorrëve të mia.
15Forca ime është tharë si një enë balte dhe gjuha ime është ngjitur te qiellza;

ti më ke vënë në pluhurin e vdekjes.
16Sepseqentëmëkanë rrethuar, një grupkeqbërësishmërri rrotull;mëkanë

shpuar duart dhe këmbët.
17Unëmund t’i numëroj gjithë kockat emia; atomë shikojnë dhemë këqyrin.
18Ndajnëmidis tyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time.
19Por ti, o Zot, mos u largo; ti që je forca ime, nxito të më ndihmosh.
20Çliroje jetën time nga shpata, jetën time të vetme nga këmba e qenit.
21 Shpëtomë nga gryka e luanit dhe nga brirët e buajve. Ti m’u përgjigje.
22 Unë do t’u njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi, do të të lëvdoj në mes të

kuvendit.
23 Ju që keni frikë nga Zoti, lëvdojeni; dhe ju të gjithë, pasardhës të Jakobit,

përlëvdojeni; dhe ju të gjithë, o fis i Izraelit, kini frikë nga ai.
24Sepse ai nuk ka përçmuar as nuk ka hedhur poshtë vuajtjen e të pikëlluarit,

dhe nuk i ka fshehur fytyrën e tij; por kur i ka klithur atij, ai e ka
kënaqur.

25Shkaku i lëvdimit tim në kuvendin emadh je ti; unë do t’i plotësoj zotimet e
mia në prani të të gjithë atyre që kanë frikë nga ti.
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26Nevojtarëtdo tëhanëdhedo tëngopen; ataqëkërkojnëZotindo ta lëvdojnë;
zemra juaj do të jetojë përjetë.

27Të gjitha skajet e tokës do ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen tek ai;
dhe të gjitha familjet e kombeve do të adhurojnë përpara teje.

28 Sepse Zotit i përketmbretëria dhe ai sundonmbi kombet.
29Gjithë të pasurit e dheut do të hanë dhe do të të adhurojnë; të gjithë ata që

zbresin në pluhur dhe që nuk arrijnë të mbahen gjallë do të përkulen
para teje.

30Pasardhësit do t’i shërbejnë; do t’i flitet për Zotin brezit të ardhshëm.
31Atado tëvijnëdhedo t’i shpallindrejtësinë e tij njëpopulli qënukka lindur

akoma, dhe që ai vetë e ka krijuar.

23
1Zoti është bariu im, asgjë nuk do të mëmungojë.
2Aimë çonnëkullotamebar të njomë,mëdrejtonpranëujëraveqë të çlodhin.
3Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër shtigjet e drejtësisë, nga dashuria që

ka për emrin e tij.
4 Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga

asnjë e keqe, sepse ti je memua; shkopi yt dhe thupra jote janë ato që
më japin zemër.

5 Ti shtron para meje tryezën në prani të armiqve të mi; ti vajos kokën time
me vaj; kupa ime po derdhet.

6Me siguri pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës ime;
dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata.

24
1Zotit i përket toka dhe të gjitha gjërat që janëmbi të, bota dhe banorët e saj.
2 Sepse ai e ka themeluar mbi detet dhe e ka vendosurmbi lumenjtë.
3 Kush do t’i ngjitet malit të Zotit? Kush do të qëndrojë në vendin e tij të

shenjtë?
4Njeriu i pafajshëm nga duart dhe i pastër nga zemra, që nuk e ngre shpirtin

për t’u dukur dhe nuk betohet nëmënyrë të rreme.
5Ai do të marrë bekimet e Zotit dhe drejtësinë nga Perëndia e shpëtimit të tij.
6 I tillë është brezi i atyre që e kërkojnë, që kërkojnë fytyrën tënde, o Perëndi e

Jakobit. (Sela)
7 O ju porta, çoni kokat tuaja; dhe ju, porta të përjetshme, hapuni krejt dhe

Mbreti i lavdisë do të hyjë.
8Kush është ky Mbret i lavdisë? Éshtë Zoti i fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fortë

në betejë.
9O porta, çoni kokat tuaja; hapuni krejt, o porta të përjetshme, dhe Mbreti i

lavdisë do të hyjë.
10KushështëkyMbret i lavdisë? ÉshtëZoti i ushtrive; ai ështëMbreti i lavdisë.

(Sela)

25
1Te ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim.
2 O Perëndia im, kam besim te ti; bëj që të mos mbetem i zhgënjyer dhe që

armiqtë e mi të mos triumfojnëmbi mua.
3Po, bëj që asnjë nga ata që kanë besim te ti tëmos zhgënjehet; u turpërofshin

ata që sillen pabesisht pa shkak.
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4O Zot, më trego rrugët e tua, mëmëso shtigjet e tua.
5Mëudhëhiq në të vërtetën tënde dhemëmëso, sepse ti je Perëndia i shpëtimit

tim; unë shpresoj shumë te ti gjatë gjithë ditës.
6Kujto, o Zot, mëshirën tënde dhemiresinë tënde, sepse janë të përhershme.
7Mos i kujto mëkatet e rinisë sime, as shkeljet e mia; por në dashamirësinë

tëndemë kujto, o Zot, për hir të mirësisë sate.
8Zoti është i mirë dhe i drejtë, prandaj ai do t’umësojë rrugënmëkatarëve.
9 Ai do të udhëheqë njerëzit zemërbutë në drejtësi dhe do t’u mësojë të

përulurve rrugën e tij.
10 Të gjitha rrugët e Zotit janë mirësi dhe vërtetësi për ata që respektojnë

besëlidhjen e tij dhe porositë e tij.
11Për hir të emrit tënd, o Zot, fale paudhësinë time, sepse ajo është emadhe.
12Kush është njeriu që ka frikë nga Zoti? Ai do t’i tregojë rrugën që duhet të

zgjedhë.
13Ai do të jetojë në bollëk dhe pasardhësit e tij do të trashëgojnë tokën.
14Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe ai u bën të njohur

atyre besëlidhjen e tij.
15 Sytë e mi drejtohen vazhdimisht te Zoti, sepse ai do të m’i nxjerrë këmbët

nga rrjeta.
16Kthehu nga unë dhe kimëshirë përmua, sepse jam vetëm dhe i dëshpëruar.
17Ankthet e zemrës sime janë shtuar; më çliro nga fatkeqësitë emia.
18 Shiko pikëllimin tim dhe ankthin tim, dhe fali të gjithamëkatet emia.
19Këqyr armiqtë e mi, sepse janë të shumtë dhe më urrejnë me një urrejtje

plot dhunë.
20Ruaje jetën time dhe më çliro; bëj që të mos jem i pështjelluar, sepse unë po

gjej strehë te ti.
21Pastërtia dhe ndershmëriamëmbrofshin, sepse unë shpresoj te ti.
22O Perëndi, liroje Izraelin nga të gjithamundimet e tij.

26
1 Siguromë drejtësi, o Zot, sepse kam ecur në ndershmërinë time dhe kam

pasur besim te Zoti pa u lëkundur.
2Më heto, o Zot, dhe më vër në provë; pastro me zjarr trurin dhe zemrën

time.
3 Sepsemirësia jote më rri përpara syve dhe unë po eci në vërtetësinë tënde.
4Nuk ulemme njerëz gënjeshtarë dhe nuk shoqërohemme njerëz hipokritë.
5Unë urrej tubimin e njerëzve të këqij dhe nuk bashkohemme të pabesët.
6Unë i laj duart e mia në çiltërsi dhe i shkoi rrotull altarit tënd, o Zot,
7për të shpallurmezë të lartë lavdinë tëndedhepër të treguar tërëmrekullitë

e tua.
8O Zot, unë e dua selinë e shtëpisë sate dhe vendin ku qëndron lavdia jote.
9Mos e vër shpirtin tim bashkëme atë tëmëkatarëve dhemosmë bashkome

njerëzit gjakatarë,
10 sepse ata kanë në duart e tyre plane të këqijadhe dora e tyre e djathtë është

plot dhurata.
11 Por unë do të eci në ndershmërinë time; më shpengo dhe ki mëshirë për

mua.
12Këmba ime është e qëndrueshme në vënd të sheshtë. Në kuvende unë do të

bekoj Zotin.
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27
1 Zoti është drita ime dhe shpëtimi im; nga kush do të kem frikë? Zoti është

kështjella e jetës sime; nga kush do të kem frikë?
2 Kur njerëzit e këqij, armiqtë dhe kundërshtarët e mi më sulmuan për të

ngrënëmishin tim, ata vetë u lëkundën dhe ranë.
3Edhe sikur një ushtri të dilte kundërmeje, zemra imenukdo të kishte frikë;

edhe sikur një luftë të pëlciste kundër meje, edhe atëherë do të kisha
besim.

4 Një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj: të banoj në shtëpinë e Zotit tërë
ditët e jetës sime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar
tempullin e tij.

5 Sepse ditën e fatkeqësisë ai do të më fshehë në çadrën e tij, do të më fshehë
në një vend sekret të banesës së tij, do të më lartojë mbi një shkëmb.

6Dhe tani koka ime do të ngrihet mbi armiqtë e mi që më rrethojnë, dhe do
të ofroj në banesën e tij flijimemebritma gëzimi; do të këndoj dhe do të
kremtoj lëvdimet e Zotit.

7O Zot, dëgjo zërin tim, kur të këlthas ty; ki mëshirë përmua dhe përgjigjmu.
8Zemra imemë thotë nga ana jote: “Kërkoni fytyrën time”. Unë kërkoj fytyrën

tënde, o Zot.
9Mosma fshih fytyrën tënde,mos e hidh poshtëme zemërim shërbëtorin tënd;

ti ke qenë ndihma ime; mos më lër dhe mos më braktis, o Përendi e
shpëtimit tim.

10 Edhe sikur babai im dhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më
pranonte.

11O Zot, më mëso rrugën tënde dhe më udhëhiq në një shteg të sheshtë, për
shkak të armiqve të mi.

12Mos më braktis në dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundërmeje
dëshmitarë të rremë, njerëz që duan dhunën.

13Oh, sikur tëmos isha i sigurt të shohmirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve!
14Ki besim tëmadh te Zoti; ji i fortë, ki zemër; ki besim tëmadh te Zoti.

28
1Ty tëkëlthas,oZot, okështjella ime;mosrrinëheshtje, sepsepo tëmosflasësh

ti, unë bëhem njëlloj si ata që zbresin në gropë.
2Dëgjo zërin e lutjeve të mia kur të këlthas ty për ndihmë, kur ngre duart në

drejtim të vendit tënd shumë të shenjtë.
3Mos më tërhiq bashkë me të pabesët dhe ata që kryejnë paudhësi, të cilët

flasin për paqeme të afërmit e tyre, por kanë shpirtligësi në zemër.
4 Jepu atyre sipas veprave që kanë kryer dhe sipas ligësisë së veprimeve të

tyre; jepu atyre sipas veprës së duarve të tyre; jepu atyre hakun që
meritojnë.

5Duke qenë se ata nuk i çmojnë veprat e Zotit dhe atë që duart e tij kanë bërë,
ai do t’i mposhtë dhe nuk do t’i lërë të begatohen.

6 I bekuar qoftë Zoti, sepse ka dëgjuar zërin e lutjeve të mia.
7Zoti është forca ime dhemburoja ime; zemra ime ka pasur besim tek ai dhe

unë u ndihmova; prandaj zemra ime ngazëllen dhe unë do ta kremtoj
këtëme këngën time.

8Zoti është forca e popullit të tij, dhe streha e shpëtimit për të vajosurin e tij.
9 Shpëto popullin tënd dhe beko trashëgiminë tënde; ushqeji dhe përkrahi

përjetë.
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29
1 I jepni Zotit, o bij të të fuqishmëve, i jepni Zotit lavdi dhe forcë.
2 I jepni Zotit lavdinë që i përket emrit të tij; adhuroni Zotin në shkëlqimin e

shenjtërisë së tij.
3Zëri i Zotit ështëmbi ujërat; Perëndia i lavdisë gjëmon; Zoti ështëmbi ujërat e

mëdha.
4Zëri i Zotit është i fuqishëm, zëri i Zotit është i madhërishëm.
5Zëri i Zotit thyen kedrat; po, Zoti thyen kedrat e Libanit;
6 i bën të hidhen si një viç, Libanin dhe Sirionin, si një buall i ri.
7Zëri i Zotit çan flakët e zjarrit.
8Zëri i Zotit e bën shkretëtirën të dridhet; Zoti bën që të dridhet shkretëtira e

Kadeshit.
9Zëri i Zotit bën që të lindin sutat dhe i lë pyjet pa gjethe; dhe në tempullin e

tij çdo gjë thotë: “Lavdi!”.
10 Zoti rrinte ulur në fron përmbi përmbytjen; po, Zoti rri ulur si mbret në

përjetësi.
11Zoti do t’i japë forcë popullit të tij; Zoti do të bekojë popullin e tij me paqe.

30
1Do të të lëvdoj, o Zot, sepse ti më ngrite lart, dhe nuk i lejove armiqtë emi të

tallenmemua.
2O Zot, Perëndia im, unë të kam klithur ty, dhe ti më ke shëruar.
3O Zot, ti e ke nxjerrë shpirtin tim jashtë Sheolit, më ke mbajtur gjallë që të

mos zbrisja në gropë.
4 I këndoni lavde Zotit, ju, shenjtorë të tij, dhe kremtoni shenjtërinë e tij,
5 sepse zemërimi im mban vetëm një çast, por mirësia e tij mban një jetë të

tërë. Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthen
një britmë gëzimi.

6Kur kisha bollëk thoja: “Unë nuk do të prekem kurrë”.
7O Zot, për hirin tënd e kishe fortësuar malin tim, ti e fshehe fytyrën tënde,

dhe unëmbeta i trembur.
8Unë të klitha ty, o Zot, iu luta fort Zotit,
9duke thënë: “Çfarëdobiedo tëkeshngagjaku impo të jetë se zbresnëgropë?

A mundet pluhuri të të kremtojë? A mundet ai të shpallë të vërtetën
tënde?

10Dëgjo, o Zot, dhe ki mëshirë përmua, o Zot, bëhu ti ndihma ime”.
11 Ti e ke kthyer vajtimin tim në valle; ma ke hequr grethoren dhe më ke

mbushurme gëzim,
12 me qëllim që shpirti im të mund të të këndojë lavdi pa pushim. O Zot,

Perëndia im, unë do të të kremtoj përjetë.

31
1 Gjeta strehë te ti, o Zot; bëj që unë të mos ngatërrohem kurrë; çliromë për

drejtësinë tënde.
2Mavër veshin, nxito tëmë çlirosh; bëhu përmuanjë kështjellë e fortë dhe një

vend i fortifikuar që të më shpëtosh.
3Sepse ti je kështjella imedhekalaja ime; përhir të emrit tëndmëudhëhiqdhe

tregomë udhën.
4Nxirrmë jashtë rrjetës që më kanë ngritur fshehurazi, sepse ti je kështjella

ime.
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5Në duart e tua unë e besoj frymën time; ti më shpengove, o Zot, Perëndi e së
vërtetës.

6Unë i urrej ata që kanë dëshirë për t’u dukur, por kam besim te Zoti.
7 Unë do të ngazëlloj dhe do të kënaqem me mirësinë tënde, sepse ti ke parë

pikëllimin tim dhe i ke kuptuar ankthet e shpirtit tim,
8 dhe nuk më dorëzove në duart e armikut, por m’i vure këmbët në një vend

të gjerë.
9 Ki mëshirë për mua, o Zot, sepse jam me ankth; syri im, shpirti im dhe të

përbrendshmet emia po treten nga dhembja,
10 sepse jeta ime po mpaket nga pikëllimi dhe vitet e mia nga të qarat; forca

ime pompaket për shkak të mëkatit tim dhe kockat e mia po treten.
11 Jam bërë një turp për tërë armiqtë e mi, veçanërisht për të afërmit emi dhe

një tmer për të njohurit e mi; ata qëmë shohin rrugës, ikin larg meje.
12Zemrae tyremëkaharruar si të ishanjënjeri i vdekur; i përngjajnjë vazoje

të thyer.
13 Sepse dëgjoi shpifjet e shumë njerëzve; rreth e qark sundon tmerri, ndërsa

ata këshillohen midis tyre kundër meje dhe kurdisin komplote për të
më zhdukur.

14Por unë kam besim te ti, o Zot; kam thënë: “Ti je Perëndia im”.
15Ditët e mia janë në dorën tëndë; çliromë nga duart e armiqve të mi dhe të

atyre qëmë përndjekin.
16 Bëj që të shkelqejë fytyra jote mbi shërbëtorin tënd; shpëtomë për hir të

mirësisë sate.
17OZot, bëjqëunë tëmos jemipështjelluar,pse tëkamkërkuar;upështjellofshin

të pabesët dhe rënçin në heshtje në Sheol.
18Mbeçin pa fjalë buzët gënjeshtare, që flasin pa turp kundër të drejtit, me

mëndjemadhësi dhe përçmim.
19Saemadheështëmirësia joteqë ti u rezervonatyreqëkanë frikënga ti, dhe

që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë strehë te
ti!

20 Ti i fsheh në strehën e fshehtë të pranisë sate nga grackat e njerëzve, ti i
ruan në një çadër të mbrojtur nga grindjet me fjalë.

21Qoftë i bekuar Zoti, sepse më është treguar shumë dashamirës, duke më
vendosur si në një vend të fortifikuar.

22Kurse unë, në hutimin tim, thoja: “Më kanë larguar nga prania jote”; por
ti dëgjove zërin e lutjeve të mia kur të klitha ty.

23 Duajeni Zotin, ju, gjithë shenjtorë të tij! Zoti i mbron besnikët dhe i
shpaguan gjerësisht ata që veprojnëme kryelartësi.

24Qofshi të fortë,mbarë juqë shpresoni tekZoti, dheaido tabëjë tëpatundur
zemrën tuaj.

32
1Lum ai të cilit i kanë falur shkeljen, ai të cilit i kanëmbuluar mëkatin!
2 Lum ai njeri të cilin Zoti nuk e padit për paudhësi dhe në frymën e të cilit

nuk ka vendmashtrimi.
3 Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tërë

ditën.
4Sepse ditë e natë dora jote rëndontembimua, fuqia ime i përngjante thatësisë

së verës. (Sela)
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5Para teje pranova mëkatin tim, nuk e fsheha paudhësinë time. Thashë: “Do
t’ia rrëfej shkeljet e mia Zotit”, dhe ti e ke falur paudhësinë e mëkatit
tim. (Sela)

6 Prandaj çdo njeri i përshpirtshëm do të të thërrase në kohën që mund të
gjendesh; edhe sikur ujërat e mëdha të vërshojnë, ato nuk do të arrijnë
deri tek ai.

7 Ti je vendi im i strehimit, ti do të më ruash nga fatkeqësia, ti do të më
rrethoshme këngë çlirimi. (Sela)

8Unë do të të edukoj dhe do të të mësoj rrugën, nëpër të cilën duhet të ecësh;
unë do të të këshilloj dhe do ta mbaj syrin timmbi ty.

9Mos u bëni si kali dhe simushka që nuk kanëmend, goja e të cilëve duhet të
mbahet me fre dheme kapistër, përndryshe nuk të afrohen.

10 Të shumta janë dhembjet e të pabesit, por ai që ka besim tek Zoti do të
rrethohet ngamirësia e tij.

11Gëzohuni tek Zoti dhe ngazëlloni, o njerëz të drejtë; lëshoni britma gëzimi, ju
të gjithë, o njerëzme zemër të drejtë.

33
1Ngazëlloni, o njerëz të drejtë, tek Zoti; lëvdimi u shkon për shtat njerëzve të

drejtë.
2Kremtojeni Zotin me qeste; këndojini atij me harpënme dhjetë tela.
3Këndojini një kantik të ri, bjerini memjeshtëri veglës dhe brohoritni.
4Sepse fjala e Zotit është edrejtë dhe të gjithë veprat e tij janëbërëme saktësi.
5Ai e do drejtësinë dhe barazinë; toka është embushur ngamirësitë e Zotit.
6Qiejtëubënëmeanë të fjalës sëZotit dhe tërëushtria e tyremeanë të frymës

së gojës së tij.
7 Ai mblodhi ujërat në një tog dhe vendosi thellësitë e tyre të mëdha si

rezervuare.
8 Tërë toka le të ketë frikë nga Zoti dhe le të dridhen para tij tërë banorët e

botës.
9 Sepse ai foli dhe gjëja u bë; ai udhëroi dhe gjëja u shfaq.
10Zoti e bën të dështojë planin e kombeve dhe asgjeson synimet e popujve.
11Plani i Zotit mbetet përjetë dhe qëllimet e zemrës së tij për çdo brez.
12 Lum ai komb që ka Perëndinë Zotin; lum populli që ai ka zgjedhur për

trashëgim të tij.
13Zoti shikon nga qielli; ai shikon tërë bijtë e njerëzve.
14Nga vendi i banimit të tij ai këqyr tërë banorët e tokës.
15Ai e ka formuar zemrën e të gjithëve, që kupton tërë veprat e tyre.
16Mbreti nuk shpëtohet nga një ushtri emadhe; trimi nuk shpëton për shkak

të forcës së tij të madhe.
17 Kali është një shpresë e kotë shpëtimi, dhe me forcën e tij të madhe nuk

mund të shpëtojë asnjeri nga rreziku.
18 Ja, syri i Zotit ështëmbi ata që kanë frikë para tij, mbi ata që shpresojnë në

mirësinë e tij,
19për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t’i mbajtur të gjallë në kohë

urie.
20 Shpirti ynë pret Zotin; ai është ndihma jonë dhemburoja jonë.
21 Po, zemra jonë do të gëzohet tek ai, sepse kemi besim, në emrin e tij të

shenjtë.
22Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot, sepse kemi pasur shpresë te ti.
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34
1 Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë; lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën

time.
2 Shpirti im do të krenohet me Zotin; njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do

të gëzohen.
3Lartojeni Zotin bashkëmemua, dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij.
4Unë e kërkova Zotin, dhe ai m’u përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e

mia.
5Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan.
6Ky i pikëlluar klithi dhe Zoti e plotësoi, e shpëtoinga të gjitha fatkeqësitë e tij.
7Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron.
8Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti; lum ai njeri që gjen strehë tek ai.
9 Kini frikë nga Zoti, ju shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që

kanë frikë prej tij.
10 Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që

kërkojnë Zotin nuk umungon asgjë.
11Ejani, o bij, dëgjomëni; unë do t’ju mësoj frikën e Zotit.
12Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë tëmirën?
13Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra.
14Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje.
15Sytë e Zotit janëmbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin

britmën e tyre.
16 Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e

tyre nga faqja e dheut.
17 Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e

tyre.
18Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë

frymën të dërmuar.
19Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.
20Ai i ruan tërë kockat e tij, dhe asnjë prej tyre nuk copëtohet.
21Ligësiado të vrasë të keqin, dhe ata qëurrejnë të drejtin do të shkatërrohen.
22Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ata që gjejnë strehë

te ai nuk do të shkatërrohet.

35
1O Zot, përleshume ata që përleshenmemua; luftome ata që luftojnë kundër

meje.
2Merrmburojën dhe parzmoren dhe çohu të më ndihmosh.
3Nxirre shtizën dhe zëru rrugën atyre që më përndjekin; thuaji shpirtit tim:

“Unë jam shpëtimi yt”.
4Mbetshin të shushatur dhe të turpëruar ata që kërkojnë jetën time; kthefshin

kurrizin dhe mbetshin të shushatur ata që kurdisin të keqen kundër
meje.

5U shpërndafshin si byku nga era dhe engjëlli i Zotit i dëboftë.
6Qoftë rruga e tyre e errët dheme shkarje, dhe Engjëlli i Zotit i përndjektë.
7 Sepse pa pasur arsye më kanë ngritur fshehurazi rrjetën e tyre; pa pasur

arsyema kanë hapur gropën.
8Një shkatërrim i papritur u rëntë mbi krye, i zëntë rrjeta që kanë fshehur

dhe rënçin në gropën që kanë përgatitur për shkatërimin tim.
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9Atëherë shpirti im do të ngazëllejë tek Zoti dhe do të gëzohet për shpëtimin e
tij.

10 Të gjitha kockat e mia do të thonë: “O Zot, kush është si ti, që e çliron të
mjerin nga ai që është më i fortë se ai, të mjerin dhe nevojtarin nga ai
që plaçkit?”.

11Dëshmitarë të pamëshirshëm ngrihen kundërmeje dhe më pyesin për gjëra
për të cilat unë nuk di asgjë.

12 Të mirën e shpërblejnë me të keqen, duke e lënë kështu të pangushëlluar
jetën time.

13 Megjithatë, kur ishin të sëmurë, unë vesha grathoren dhe e mundova
shpirtin timme agjerim, dhe luteshame kokën e përkulurmbi gjoks.

14 Shkoja rreth e rrotull, sikur të ishte fjala për një shok o për vëllanë tim;
shkoja fort i kërrusur nga dhembja, ashtu si një njeri qëmban zi për të
ëmën.

15 Por kur u pengova, ata u gëzuan dhe u mblodhën bashkë; u mblodhën
kundër meje disa shpifës, të cilët nuk i njihja; më kanë shqyer pa
pushim.

16Bashkëme disa palaço zemërkatranë kërcëllijnë dhëmbët kundërmeje.
17 O Zot, deri kur do të vazhdosh të shikosh? Shpëto jetën time nga

shkatërrimet e kurdisura prej tyre, të vetmen pasuri që kam nga
dhëmbët e luanëve.

18 Unë do të të kremtoj në kuvendin e madh, do të lavdëroj në mes të një
populli të shumtë.

19Mosu gëzofshinmemuaata që pahakmë janë bërë armiq,mos e shkelshin
syrin ata qëmë urrejnë pa arsye,

20 sepse nuk flasin kurrë për paqe, por kurdisin mashtrime kundër njerëzve
paqësorë të vendit.

21 Po, e hapin gojën e tyre kundërmeje dhe thonë: “Ah, ah! E kemi parë me
sytë tanë”.

22O Zot, ti i ke parë këto gjëra,mos hesht; o Zot, mos u largo nga unë.
23 Zgjohu dhe çohu, për të më siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur çështjen

time, o Perëndi dhe Zoti im.
24Gjykomë sipas drejtësisë sate, o Zot, Perëndia im, dhe bëj ata tëmos kënaqen

memua,
25 dhe të mos thonë në zemër të tyre: “Ah, pikërisht ashtu siç e donim”; dhe

të mos thonë: “E gëlltitëm”.
26U turpërofshin dhe u pështjellofshin gjihë ata që gezohen nga e keqja ime; u

mbulofshinme turp dheme fyerje ata që ekzaltohen kundërmeje.
27Këndofshin dhe gëzofshin ata që kanë në zemër çështjen time të drejtë dhe

thënçin vazhdimisht: “Lëvduar qoftë Zoti, që e do paqen e shërbëtorit
të tij”.

28 Gjuha ime do të kremojë drejtësinë tënde dhe do të këndojë lëvdimin tënd
tërë ditën.

36
1 Mëkati i të pabesit i thotë zemrës sime: “Nuk ekziston asnjë frikë nga

Perëndia përpara syve të tij.
2Sepse ai gënjen veten e tij në kërkimin e fajit që ka kryer në urrejtjen ndaj tij.
3Fjalët e gojës së tij janë paudhësi dhemashtrim; ai ka pushuar së qeni i urtë

dhe nuk bënmë tëmira.
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4Ai thur paudhësinë shtratin e tij; vihet në një rrugë që nuk është emirë dhe
që nuk e dënon të keqen”.

5O Zot, mirësia jote arrin deri në qiell dhe besnikëria jote deri te retë.
6 Drejtësia jote është si malet e Perëndisë, dhe gjykimet e tua janë si një

humnerë emadhe. O Zot, ti ruan njerëz dhe kafshë.
7OPerëndi, sa e çmuar ështëmirësia jote! Prandaj bijtë enjerëzve gjejnë strehë

nën hijen e krahëve të tu;
8 ata ngopen me bollëkun e shtëpisë sate, dhe ti u heq etjen në përroin e

kënaqësive të tua.
9 Sepse pranë teje është burimi i jetës, dhe me anë të dritës sate ne shohim

dritën.
10Zgjatemirësinë tëndendaj atyreqë tënjohindhedrejtësinë tëndendaj atyre

që janë të drejtë nga zemra.
11Mos më vëntë këmbën kryelarti dhe dora e të pabesit mos më marrtë me

vete.
12 Ja, ataqëkryejnëpaudhësikanërënë; i kanërrëzuarpër tokëdhenukmund

të ringjallen përsëri.

37
1Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij;mos ki smirë ata që veprojnë

me ligësi,
2 sepse ata shpejt do të kositen si bari dhe do të thahen si bari i blertë.
3Ki besim tek Zoti dhe bëj të mira; bano vendin dhe shto besnikërinë.
4Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate.
5Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar.
6 Ai do të bëjë të shkëlqejë drejtësia jote si drita dhe ndershmëria e saj si

mesdita.
7 Rri në heshtje para Zotit dhe prite atë; mos u hidhëro për atë që i shkojnë

mbarë punët e veta, për njeriun që ndjek planet e këqija të tij.
8Hiq dorë nga zemërimi dhe lëre përbuzjen;mos u dëshpëro; kjo do të të çonte

edhe ty të bëje të keqen.
9 Sepse njerëzit e këqij do të shfarosen, por ata që shpresojnë tek Zoti do të

bëhen zotër të tokës.
10 Edhe pak dhe i pabesi nuk do të jetë më; po, ti do të kërkosh me kujdes

vendin e tij dhe ai nuk do të jetë më.
11Por zemërbutët do të zotërojnë tokën dhe do të gëzojnë një paqe të madhe.
12 I pabesi komploton kundër të drejtit dhe kërcëllin dhëmbët kundër tij.
13Zoti qeshme të, sepse e sheh që vjen dita e tij.
14 Të pabesët kanë nxjerrë shpatën dhe kanë nderur harkun e tyre për të

rrëzuar të mjerin dhe nevojtarin, për të vrarë ata që ecën drejt në
rrugën e tyre.

15 Shpata e tyre do të hyjë në zemrën e tyre dhe harqet e tyre do të thyhen.
16Vlenmë tepër e pakta e të drejtit se sa bollëku i shumë të pabesëve.
17 Sepse krahët e të pabesëve do të thyhen, por Zoti i përkrah të drejtët.
18Zoti i njehditëtenjerëzve tëndershëmdhe trashëgimiae tyredo tëvazhdojë

përjetë.
19Ata nuk do të ngatërrohen në kohën e fatkeqësisë dhe në ditët e zisë do të

ngopen.
20 Por të pabesët do të vdesin dhe armiqtë e Zotit do të konsumohen dhe do

të bëhen tym si dhjami i qengjave.
21 I pabesi merr hua dhe nuk e kthen, por i drejti ka mëshirë dhe dhuron.
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22Sepse të bekuarit nga Zoti do të trashëgojnë tokën,por ata që janëmallkuar
prej tij do të shfarosen.

23Hapat e njeriut i drejton Zoti, kur atij i pëlqejnë rrugët e tij.
24Por kur njeriu rrëzohet, nuk shtrihet për tokë, sepse Zoti e mban për dore.
25 Unë kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kurrë të

drejtin të braktisur dhe pasardhësit e tij të lypin bukë.
26Ai kamëshirë dhe jep kurdoherë hua; dhe pasardhësit e tij janë në bekim.
27 Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, dhe do të kesh një banesë të

përjetshme.
28 Sepse Zoti e do drejtësinë dhe nuk ka për t’i braktisur kurrë shenjtorët

e tij; ata do të ruhen përjetë, ndërsa pasardhësit e të pabesëve do të
shfarosen.

29Të drejtët do të trashëgojnë tokën dhe do të banojnë gjithnjë mbi të.
30Nga goja e të drejtit del dituri dhe gjuha e tij flet për drejtësi.
31Ligji i Perëndisë të tij është në zemrën e tij; hapat e tij nuk do të lëkunden.
32 I pabesi spiunon të drejtin dhe përpiqet ta vrasë.
33 Zoti nuk do ta lërë në duart e tij dhe nuk do të lejojë që të dënohet, kur të

gjykohet.
34Ki shpresë të patundur tek Zoti dhe ndiq rrugën tij, dhe ai do të të lartojë

me qëllim që ti të trashëgosh tokën; kur të pabesët të jenë të shfarosur,
ti do ta shikosh.

35E pashë njeriun e pushtetshëm dhe të furishëm të begatohet si një pemë e
gjelbër në tokën e tij të lindjes,

36por pastaj u zhduk; dhe ja, nuk ështëmë; e kërkova, por nuk e gjeta më.
37 Ki kujdes për njeriun e ndershëm dhe këqyr njeriun e drejtë, sepse e

ardhmja e këtij njeriu do të jetë paqja.
38 Por shkelësit do të shkatërrohen të gjithë; në fund të pabesët do të

dërrmohen.
39Por shpëtimi i të drejtëve vjen nga Zoti; ai është kështjella e tyre në kohën e

fatkeqësisë.
40Dhe Zoti i ndihmon dhe i çliron; i çliron nga të pabesët dhe i shpëton, sepse

kanë gjetur strehë tek ai.

38
1O Zot, mosmë shaj në indinjatën tënde dhemosmë dëno në zemërimin tënd.
2 Sepse shigjtat e tuamë kanë shpuar dhe dora jote më shtyp.
3Nuk ka asgjë të shëndoshë nëmishin timpër shkak të zemërimit tënd; nuk ka

qetësi në kockat e mia për shkak të mëkatit tim.
4 Paudhësitë e mia e kalojnë në fakt kohën time, janë si një barrë e madhe,

shumë e rëndë përmua.
5Plagët emia janë të fëlliqura dhe të qelbëzuara ngamarrëzia ime.
6 Jam krejt i kërrusur dhe i dëshpëruar; sillem tërë ditën rreth e qark duke

mbajtur zi,
7sepse ijet emia janë të pezmatuara dhenuk ka asgjë të shëndoshë nëmishin

tim.
8 Jam i sfilitur dhe i vrarë; vrumbulloj nga drithma e zemrës sime.
9O Zot, çdo dëshirë që kam është para teje dhe psherëtimat e mia nuk të janë

fshehur.
10Zemra ime rreh, fuqia pomë lë; vetë drita e syve të mi ka ikur.
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11Miqtë emidhe shokët emi rrinë largplagës sime, dhe fqinjët emindalojnë
larg meje.

12Ata që kërkojnë jetën time më ngrejnë kurthe dhe ata që duan të më bëjnë
të keqen flasin për shkatërrimin dhemendojnëmashtrime tërë ditën.

13 Por unë jam si një i shurdhër që nuk dëgjon dhe një memec që nuk e hap
gojën.

14Po, jam si një njeri që nuk dëgjon dhe që nukmund të përgjigjetme gojën e
tij.

15 Sepse shpresoj te ti, o Zot, ti do të përgjigjesh, o Zot, Perëndia im.
16 Sepse kam thënë: “U gëzofshinmemua, dhe kur këmba ime pengohet, mos

u çofshin kundërmeje”.
17Ndërsa jam duke rënë dhe dhembja ime është vazhdimisht parameje,
18ndërsa rrëfejmëkatin tim dhe jam tepër i shqetësuar përmëkatin,
19 armiqtë e mi janë tërë gjallëri dhe janë të fortë, dhe ata që më urrejnë pa

shkak shumohen.
20Edhe ata qëma shpërblejnë të mirënme të keqenmë përndjekin, sepse unë

ndjek rrugën e së mirës.
21O Zot, mosmë braktis; Perëndia im, mos u largo nga unë.
22Nxito të më ndihmosh, o Zot, o shpëtimi im.

39
1 Unë thoja: “Do të kujdesem për sjelljen time që të mos kryej mëkate me

gjuhën time; do t’i vë një fre gojës sime, sa kohë që i pabesi rri para
meje”.

2Kam qëndruar i heshtur dhe i qetë, i jam përmbajtur pikërisht së mirës, dhe
dhembja ime është ashpërsuar.

3 Zemra më digjte përbrenda; ndërsa mendohesha, një zjarr u ndez; atëherë
fola me gjuhën time:

4 “OZot, bëmë të njohur fundin tim dhe cila ështëmasa e ditëve tëmia; vepro
nëmënyrë që unë të di sa i brishtë jam.

5 Ja, ti i ke pakësuar ditët e mia aq sa është e gjatë një pëllëmbë, dhe zgjatja e
jetës sime është si asgjë para teje; po, çdo njeri në gjendjen e tij më të
mirë nuk është veçse avull. (Sela)

6 Po, njeriu sillet rreth e qark si një hije; po më kot lodhen të gjithë dhe
grumbullojnë pasuri pa ditur kush do t’i mbledhë!

7Por tani, o Zot, çfarë pres? Shpresa ime është te ti.
8Çliromë nga të gjitha fajet emia; bëj që tëmos jem objekt i talljes nga njeriu

pamend.
9Do tëqëndrojnëheshtje, nukkampër tëhapurgojën, sepse ti je ai qëvepron.
10Largo nga unë fshikullin tënd; unë pomarr fund nën goditjet e dorës sate.
11Ti e korrigjon njeriun duke dënuarmëkatin e tij dhe konsumon si një krimb

atë që për të është e çmuar. Po, çdo njeri nuk është veçse kotësi. (Sela)
12 O Zot, dëgjo lutjen time dhe vëri veshin britmës sime; mos u trego i

shurdhër ndaj lotëve të mi, sepse para teje unë jam një i huaj dhe një
shtegtar si të gjithë etërit emi.

13Hiqe shikimin tënd nga unë,me qëllim që unë të marr përsëri fuqi para se
të iki dhe të mos jemmë”.
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40
1 Unë kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua

dhe dëgjoi britmën time.
2Mënxorri jashtë një grope shkatërrimi,nga balta emoçalit, i vendosi këmbët

emiambi një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshme hapat e mia.
3Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndinë tonë; shumë

njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t’i besojnë Zotit.
4Lum ai njeri që i beson Zotit dhe nuk u drejtohet krenarëve dhe as atyre që

marrin rrugë të keqe duke u dhënë pas gënjeshtrës.
5O Zot, Perëndia im, të shumta janë mrekullitë që ke bërë, dhe askush nuk

mund të numërojë gjërat që kemenduar për ne. Po të duhej t’i shpallja
dhe t’i tregoja, do të ishin tepër për t’i radhitur.

6Ti nuk kënaqesh as me flijime as me oferta; më ke shpuar veshët. Ti nuk ke
kërkuar as olokauste as flijime përmëkatin.

7Atëherë unë thashë: “Ja, po vij. Në rrotullin e librit shkruhet përmua.
8 Perëndia im, unë gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd dhe ligji yt është në

zemrën time”.
9E shpalla drejtësinë tënde në kuvendin e madh; ja, unë nuk i mbaj buzët të

mbyllura, o Zot, ti e di këtë.
10 Nuk e kam fshehur drejtësinë tënde në zemrën time; kam shpallur

besnikërinë tënde dhe shpëtimin tënd; nuk e kam fshehur mirësinë
tënde as të vërtetën tënde para kuvendit të madh.

11Mosmëmoho, o Zot, mëshirën zemërbutë;mirësia jote dhe e vërteta jotemë
mbrofshin gjithnjë.

12Sepse të këqija të panumërtamë rrethojnë; paudhësitë emiamë kanë zënë
dhe nukmund të shikoj; janëmë të shumta se flokët e kokës sime, dhe
zemra pomë ligështohet.

13Prano, o Zot, të më çlirosh. O Zot, nxito të më ndihmosh.
14U turpërofshin dhe u pështjellofshin ata që duan të shkatërrojnë jetën time.

Rënçin poshtë të mbuluar nga turpi ata që gëzohen me fatkeqësitë e
mia.

15U trëmbshin për turp të tyre ata qëmë thonë: “Ah, ah...!”.
16 U gëzofshin dhe ngazëllofshin te ti të gjithë ata që të kërkojnë, ata që duan

shpëtimin tënd thënçin: “Lëvduar qoftë Zoti”.
17 Sa përmua, unë jam i varfër dhe nevojtar, por Zoti kujdeset përmua. Ti je

mbështetja ime dhe çlirimtari im; Perëndia im, mos u vono.

41
1Lum ai që kujdeset për të varfërin; Zoti do ta çlirojë ditën e fatkeqësisë.
2Zoti do ta ruajë dhe do tambajë të gjallë; ai do të jetë i lumturmbi tokë dhe

ti nuk do ta lësh në duart e armiqve të tij.
3Zoti do ta ndihmojë në shtratin e sëmundjes; gjatë sëmundjes së tij, o Zot, ti do

ta transformosh plotësisht shtratin e tij.
4Unë kam thënë: “O Zot, ki mëshirë për mua, ma shëro shpirtin, sepse kam

mëkatuar kundër teje”.
5Armiqtë e mi ndjellin të keqen, duke thënë: “Kur do të vdesë dhe kur do të

zhduket emri i tij?”.
6 Në rast se dikush prej tyre vjen të më shikojë, gënjen, ndërsa zemra e tij

mbledh paudhësi; pastaj del jashtë dhe e përhap rreth e rrotull.
7 Të gjithë ata që më urrejnë, pëshpëritin bashkë kundër meje; kundër meje

kurdisin të keqen,
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8 duke thënë: “Një e keqe e tmerrshme e ka zënë dhe ai nuk do të ngrihet
kurrë më nga vendi ku dergjet”.

9Madje edhe miku im i ngushtë, tek i cili kisha besim dhe që hante bukën
time, ka ngritur kundërmeje thembrën e tij.

10 Por ti, o Zot, ki mëshirë për mua dhe më ço në këmbë që të mund t’ua
shpaguaj.

11Nga kjo e di që ti më pëlqen, në rast se armiku im nuk triumfonmbi mua.
12Sa përmua,më ke përkrahurnë ndershmërinë time dhemë ke vendosur në

praninë tënde për gjithnjë.
13Qoftë i bekuar Zoti, Perëndia i Izraelit, përjetë. Amen, amen.

42
1Ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rrëketë e ujit, kështu shpirti im ka

një dëshirë të zjarrtë për ty, o Perëndi.
2Shpirti im ka një etje tëmadhe për Perëndinë, për Perëndinë e gjallë. Kur do

të vij dhe do të paraqitem para Perëndisë?
3Lotët emia janë bërë ushqimi im ditë e natë, ndërsamë thonë vazhdimisht:

“Ku është Perëndia yt?”.
4Duke kujtuar këto gjëra, brenda vetes sime i jap shfrim të lirë shpirtit tim,

sepse kisha zakon të shkoja me turmën, duke e udhëhequr në shtëpinë
e Perëndisë, nëmes të këngëve të gëzimit dhe të lëvdimit të një turme në
festë.

5 Pse ligështohesh, o shpirti im, pse vajton brënda trupit tim? Shpreso te
Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma për çlirimin e pranisë së tij.

6O Perëndia im, shpirti më është ligështuar përbrenda; prandaj më kujtohesh
ti nga vendi i Jordanit dhe ngamajat e Hermonit, ngamali i Mitsarit.

7Një hon thërret një hon tjetër në zhurmën e ujërave të tua; të gjitha dallgët e
tua dhe valët e tua kanë kaluar përmbimua.

8 Ditën Zoti më jep mirësinë e tij, dhe natën i ngre atij një kantik, një lutje
Perëndisë të jetës sime.

9Unë do t’i them Perëndisë, kështjellës sime: “Pse më harrove? Pse endem i
veshurme rroba zie për shkak të shtypjes nga ana e armikut?”.

10Kockat e mia po vuajnë për vdekje për shkak të fyerjeve nga ana e armive
të mi, që më thonë vazhdimisht: “Ku është Perëndia yt?”.

11Pse ligështohesh, shpirti im, pse rënkonpërbrendameje? Shpreso tePerëndia,
sepse unë do ta kremtoj akoma; ai është shpëtimi im dhe Perëndia im.

43
1Siguromë drejtësi, o Perëndi, dhembro çështjen time nga njerëzit e këqij;më

çliro nga njeriu i rremë dhe i lig.
2Mbasi ti je Perëndia që më jep forcë, pse më ke kthyer? Pse shkoj i veshur

me rroba zie për shkak të shtypjes nga ana e armikut?
3Dërgo dritën tënde dhe të vërtetën tënde; këto le të më udhëheqin dhe të më

çojnë nëmalin tënd të shenjtë dhe në vendin e banesës sate.
4Atëherë un do të vij tek altari i Perëndisë, te Perëndia, që është gëzimi im dhe

kënaqësia ime; do të të kremtoj me qeste, o Perëndi, Perëndia im.
5Pse ligështohesh, shpirti im, pse rënkon brendameje? Ki shpresë te Perëndia,

sepseunëdo takremtoj akoma, sepseai është shpëtimi imdhePerëndia
im.
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44
1OPerëndi, e kemi dëgjuarmeveshët tona, etërit tanë na kanë treguar veprën

që ti ke bërë në ditët e tyre në kohërat e lashta.
2 Për t’i vendosur me dorën tënde ti ke shpronësuar kombet, ke çrrënjosur

popuj për t’u bërë vend atyre. Në fakt nuk e pushtuan vendin me
shpatën e tyre dhe nuk qe krahu i tyre që i shpëtoi, por ishte dora jote
e djathtë, krahu yt dhe drita e fytyr

3 ës sate, sepse të pëlqenin.
4Ti je mbreti im, o Perëndi, që vendos fitoret për Jakobin.
5Me anën tënde do të përmbysim armiqtë tanë; në emër tënd do të shkelim ata

që ngrihen kundër nesh.
6 Sepse nuk kam besim tek harku im dhe nuk do të jetë shpata ime ajo që do

të më shpëtojë.
7Por je ti ai që na shpëton nga armiqtë tanë dhe që i mbulon me turp ata që

na urrejnë.
8Nedo të lëvdojmë çdoditë Perëndinë dhedo të kremtojmë emrin tëndpërjetë.

(Sela)
9Por ti na dëbove dhe nambuloveme turp, dhe nuk delmëme ushtritë tona.
10 Ti ke bërë të kthejmë kurrizin përpara armikut, dhe ata që na urrejnë na

kanë grabitur.
11Ti na ke dhënë si dele për therje dhe na ke shpërndarëmidis kombeve.
12 Ti e ke shitur popullin tënd për asgjë dhe nuk ke nxjerrë asnjë fitim nga

shitja e tij.
13Ti na bëre për turpme fqinjët tanë, u bëmë gazi dhe tallja e atyre që rrijnë

rreth nesh.
14 Ti na ke bërë të jemi gazi i kombëve; përsa na përket neve, popujt tundin

kokën.
15 Turpi im më rri gjithmonë përpara, dhe fytyra ime është e mbuluar nga

turpi,
16 për shkak të atij që më fyen dhe më poshtëron, për shkak të armikut dhe

atij që kërkon hakmarrje.
17 Të tëra këto na kanë rënë mbi kurriz, por ne nuk kemi harruar dhe nuk

kemi tradhëtuar besëlidhjen tënde.
18 Zemra jonë nuk është kthyer prapa dhe hapat tona nuk janë larguar nga

rruga jote,
19por ti na ke copëtuar, duke na futur në vende çakejsh dhe duke nambuluar

me hijen e vdekjes.
20Po të kishimharruar emrin e Perëndisë tonë dhe po t’i kishim shtrirë duart

tona drejt një perëndie të huaj,
21 a nuk do ta kishte zbuluar Perëndia këtë gjë? Në fakt ai i njeh sekretet e

zemrës.
22Po, për shkakun tënd ne vritemi çdo ditë dhe konsiderohemi si dele.
23Zgjohu! Pse fle, o Zot? Çohu,mos na kthe për gjithnjë.
24Pse e fsheh fytyrën tënde, dhe harron pikëllimin tonë dhe shtypjen tonë?
25Sepse shpirtërat tona janë ulur deri te pluhuri dhe trupi ynë i është ngjitur

tokës.
26Çohu të na ndihmosh dhe na shpëto për hir të mirësisë sate.

45
1Më burojnë nga zemra fjalë shumë të ëmbla; unë i këndoj mbretit poemën

time. Gjuha ime do të jetë si pena e një shkruesi të shpejtë.
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2Ti je shumë i bukur ndër të gjithë bijtë e njerëzve; buzët e tua janë plot nur,
prandaj Perëndia të ka bekuar në përjetësi.

3Ngjeshe shpatën në brezin tënd, o trim, i rrethuar nga shkëlqimi yt dhe nga
madhështia jote,

4 dhe në madhështinë tënde shko përpara mbi qerren fitimtare për çështjen e
së vërtetës, të shpirtmadhësisë dhe të drejtësisë, dhe dora jote e djathtë
do të të tregojë vepra të tmerrshme.

5Shigjetat e tua janë tëmprehta; popujt do të bienposhtë teje; ato do të hyjnë
në zemërën e armiqve të mbretit.

6 Froni yt, o Perëndi, vazhdon në përjetësi; skeptri i mbretërisë sate është një
skeptër drejtësie.

7 Ti e do drejtësinë dhe urren mbrapshtinë; prandaj Perëndia, Perëndia yt, të
ka vajosur me vaj gëzimi përmbi shokët e tu.

8 Tërë rrobat e tua mbajnë erë mirre, aloe dhe kasie; nga pallatet e fildishta
veglat muzikore me tela të gëzojnë.

9Midis zonjave të nderit që të rrethojnë ka bija mbretërish; në të djathtën
tënde ështëmbretëresha, e zbukuruarme ar Ofiri.

10Dëgjo, vashë, shiko dhe vër veshin; harro populin tënd dhe shtëpinë e atit
tënd,

11dhembreti do të dëshirojë me të madhe bukurinë tënde; bjer përmbys para
tij, sepse ai është Zoti yt.

12 Bija e Tiros do të të sjellë disa dhurata dhe të pasurit e popullit do të
kërkojnë favoret e tua.

13 Tërë shkëlqim është brenda e bija e mbretit; rrobat e saj janë të qëndisura
me ar.

14Atë do ta çojnë tembretime rroba të qëndisura, të shoqëruarnga virgjëresha
shoqe të saj, që do të të paraqiten ty.

15Ato do t’i çojnëme gëzim dhe hare dhe do të hyjnë në pallatin e mbretit.
16Bijtë e tu do të zënë vendin e etërve të tu; ti do t’i bësh princa për tërë tokën.
17Unë do të shpall kujtimin e emrit tënd për të gjitha brezat; prandaj popujt

do të të kremtojnë në përjetësim, përjetë.

46
1Perëndia është për ne një streh dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme

në fatkeqësi.
2Prandaj nenukdo të kemi frikë edhe sikur toka të luajë dhemalet të hidhen

nëmes të detit,
3 dhe ujërat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë, dhe malet të dridhen në

fryerjen e tij. (Sela)
4Éshtënjë lumëbrigjet e të cilitmbushinmegëzimqytetinePerëndisë,vendin

e shenjtë ku banon shumë i Larti.
5 Perëndia është në mes të tij, ai nuk do të luajë nga vendi; Perëndia do ta

ndihmojë në dritat e para të mëngjesit.
6Kombet do të ziejnë, mbretëritë do të tronditen; ai dërgoi jashtë zërin e tij,

toka u shkri.
7Zoti i ushtrive ështëme ne; Perëndia i Jakobit është streha jonë. (Sela)
8Ejani dhe admironi veprat e Zotit, që ka bërëmrekulli mbi tokë.
9 Ai bën që të pushojnë luftërat deri në skajet e tokës; ai prish harqet dhe

thyen shtizat, dhe djeg qerret me zjarr.
10Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi; do të ngrihem lart midis kombeve,

do të ngrihem lart mbi tokë.
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11Zoti i ushtrive ështëme ne; Perëndia i Jakobit është streha jonë. (Sela)

47
1Duartrokisni, o popuj; kremtojeni Perëndinëme britma triumfi.
2 Sepse Zoti, Shumë i Larti, është i tmerrshëm, një mbret i madh mbi gjithë

dheun.
3Ai do të na nënshtrojë popujt dhe kombet do t’i vërë nën këmbët tona.
4Ai do të zgjedhë për ne trashëgiminë tonë, lavdinë e Jakobit që ai e do. (Sela)
5Perëndia është ngritur nëmes brohoritjesh gëzimi, Zoti me tingujt e borive.
6Këndojini lavde Perëndisë tonë, këndojini lavde! Këndojini lavdembretit tonë,

këndojini lavde!
7 Sepse Perëndia ështëmbreti i gjithë dheut, këndojini lavdeme zotësi.
8Perëndiambretëronmbi kombet; Perëndia ulet mbi fronin e tij të shenjtë.
9Princat e popujve, populli i Perëndisë të Abrahamit, janëmbledhur bashkë;

sepse Perëndisë i përkasinmburojat e tokës; atë e lëvdojnëme tëmadhe.

48
1 I madh është Zoti dhe meriton të lëvdohet në kulm në qytetin e Perëndisë

tonë, nëmalin e tij të shenjtë.
2 I bukur për nga lartësia e tij, gëzimi i gjithë dheut ështëmali i Sionit, nga ana

e veriut, qyteti i Mbretit të madh.
3Në pallatet e tij Perëndia u bë i njohur si një kala e papushtueshme.
4 Ja, mbretërit ishinmbledhur dhe shikonin përpara bashkarisht,
5por sa e panë,mbetën të shushatur dhe ikën të tmerruar.
6Atje i zunë drithmat dhe si të prerat e lindjes,
7në të njëjtënmënyrë si era e lindjes që i bën copë-copë anijet e Tarshishit.
8 Siç e kishim dëgjuar, ashtu pamë në qytetin e Zotit disa ushtri, në qytetin e

Perëndisë tonë; Perëndia do ta bëjë të qëndrueshëm përjetë.
9Në tempullin tënd, o Perëndi, ne kemi rënë nëmendimembimirësinë tënde.
10 Ashtu si emri yt, o Perëndi, kështu lëvdimi yt arrin deri në skajet e tokës;

dora jote e djathtë është tërë drejtësi.
11Le të gëzohetmali Sion, le të ngazëllojnë vajzat e Judës për gjykimet e tua.
12 I bini rrotull Sionit, vizitojeni, numëroni kullat e tij,
13 këqyrni fortesat e tij, admironi pallatet e tij, me qëllim që të mund t’ia

tregoni brezave që do të vijnë.
14 Sepse ky Perëndi është Perëndia ynë në përjetësi, përjetë, gjithnjë; ai do të

jetë udhëheqësi ynë deri në vdekje.

49
1Dëgjoni gjithë popujt, vini veshin, o banorë të botës,
2qofshin njerëz të popullit dhe fisnikë, të pasur dhe të varfër tok.
3 Nga goja ime do të dalin fjalë diturie dhe kredhja në mendime e zemrës

sime do të sjellë mirëkuptim.
4Unë do ta ndjek një proverb, do ta paraqes enigmën timeme harpë.
5 Pse duhet të kem frikë nga ditët e fatkeqësisë, kur më rrethon ligësia e

kundërshtarëve të mi,
6 ata që kanë besim në pasuritë e tyre dhe mburren me bollëkun e pasurisë

së tyre?
7 Asnjeri nuk mund të shpengojë kurrsesi vëllanë e tij, as t’i japë Perëndisë

çmimin e shpengimit të tij,
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8 sepse shpengimi i shpirtit të tij është shumë i shtrenjtë, dhe çmimi i saj nuk
do të mjaftonte kurrë,

9për të bërë që ai të jetojë përjetë dhe të mos shohë gropën.
10Në fakt të gjithë shohin që njerëzit e urtë vdesin dhe që po në atë mënyrë

vdesin njerëzit e pamend a mendjeshkurtër, duke ua lënë të tjerëve
pasuritë e tyre.

11 Me mendjen e tyre ata pandehin se shtëpitë e tyre do të qëndrojnë për
gjithnjë, që banesat e tyre janë të përjetshme; dhe kështu u vënë tokave
emrin e tyre.

12Megjithatë edhe njeriu që jeton në mes të pasurive nuk e ka të gjatë; ai
është njëlloj si kafshët qëmbarojnë.

13Kjo është sjellja e njerëzve pamend dhe e atyre që u shkojnë dhemiratojnë
fjalimet e tyre. (Sela)

14 Shtyhen si dele në drejtim të Sheolit; vdekja do t’i përpijë dhe në mëngjes
njerëzit e drejtë do të sundojnë mbi ta. Luksi i tyre do të marrë fund
në Sheol, larg banesës së tyre.

15 Por Perëndia im do ta shpengojë shpirtin tim nga pushteti i Sheolit, sepse
ai do të më pranojë. (Sela)

16Mos kij frikë kur dikush pasurohet, kur lavdia e shtëpisë së tij rritet,
17 sepse kur do të vdesë, nuk do tëmarrë asgjë me vete; lavdia e tij nuk do të

zbresë pas tij.
18 Edhe në se në jetë e ndjente veten të lumtur (në fakt njerëzia të lavdëron

kur pasurohesh),
19ai do të arrijë brezin e etërve të tij, që nuk do ta shohin kurrë më dritën.
20Njeriu që jeton në mes të pasurive pa pasur gjykim është njëlloj si kafshët

që zhduken.

50
1 Perëndia i plotfuqishëm, Zoti ka folur dhe ka thirrur në mbledhje gjithë

dheun, nga lindja në perëndim.
2Nga Sioni, përsosmëri e bukurisë, Perëndia shkëlqen.
3 Perëndia ynë do të vijë dhe nuk do të rijë në heshtje; do të paraprihet nga

një zjarr shkatërrimtar dhe rreth tij do të ketë një furtunë të madhe.
4Ai do të thërresë qiejtë nga lart dhe tokën për të gjykuar popullin e tij,
5dhe do të thotë: “Mblidhni shenjtorët emi, që kanë lidhur një besëlidhjeme

muame anë të flijimit”.
6Dhe qiejtë do të shpallin drejtësinë e tij, sepse vetë Perëndia është gjykatësi.

(Sela)
7 “Dëgjo, o populli im, dhe unë do të flas; dëgjo, o Izrael, dhe unë do të dëshmoj

kundër teje. Unë jam Perëndia, Perëndia yt.
8 Nuk do të të qortoj për flijimet e tua as për olokaustet e tua që më rrijnë

gjithnjë përpara.
9Nuk do të marr asnjë dem nga shtëpia jote dhe asnjë cjap nga vathët e tua.
10Të mia janë në fakt tërë kafshët e pyllit; imja është bagëtia që ndodhet me

mijëra ndërmale.
11 I njohim tërë zogjtë e maleve; dhe të gjitha ato që lëvizin në fushat janë të

miat.
12Po të kisha uri, nuk do ta thoja; sepse bota dhe sa ajo përmban janë tëmiat.
13A ha unë vallë mish demi ose a pi gjak cjapi?
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14 Dhuroji Perëndisë flijime lëvdimi dhe plotëso zotimet e tua që i ke bërë
Shumë të Lartit.

15Kërkomë ditën e fatkeqësisë, unë do të të çliroj dhe ti do të më lëvdosh”.
16 Por të pabesit Perëndia i thotë: “Çfarë të drejte ke ti të përmëndësh statutet

e mia dhe të keshmbi buzët e tua besëlidhjen time,
17 ti që e urren korrigjimin dhe i hedh pas kurrizit fjalët emia?
18Në rast se sheh një vjedhës, bashkohesh me të me gjithë qejf, dhe bëhesh

shok i atyre që shkelin kurorën.
19Ti gojën ia lë së keqes dhe gjuha jote kurdis mashtrime.
20Ti ulesh, flet kundër vëllait tënd dhe shpif kundër birit të nënës sate.
21Ti i ke bërë këto gjëradhe unë kamheshtur; ti kemenduar që unë jamkrejt

i ngjashëmme ty. Por unë do të të përgjigjem dhe do të vë çdo gjë para
syve të tu.

22Tani kuptoni këtë gjë ju që harroni Perëndinë, që unë të mos ju bëjë copë-
copë dhe askush të mos ju çlirojë dot.

23Ai që ofron flijime lëvdimimë përlëvdon dhe atij që sillet drejt do t’i tregoj
shpëtimin e Perëndisë”.

51
1 Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sipas mirësisë sate; për dhembushurinë e

madhe që ke fshiji të ligat që kam bërë.
2Më pastro tërësisht nga paudhësia ime dhemë pastro ngamëkati im,
3 Sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhemëkati immë rri gjithnjë përpara.
4 Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është

e keqe për sytë e tu, me qëllim që ti të njihesh i drejtë kur flet dhe i
ndershëm kur gjykon.

5 Ja, unë jammbruajtur në paudhësi, dhe nëna imemë ka lindur nëmëkat.
6 Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb, dhe më mëson diturinë në

sekretin e zemrës.
7 Më pastro me hisop dhe do të jem i pastruar; më laj dhe do të jem më i

bardhë se bora.
8Bëj që të ndjej gëzim dhe ngazëllim; bëj që kockat që ke thyer të kremtojnë

edhe ato.
9Fshih fytyrën tënde ngamëkatet emia dhe fshi të tëra paudhësitë emia.
10O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtëri tek unë një frymë

të patundur.
11Mosmë largo nga prania jote dhemosmë hiq Frymën tënde të shenjtë.
12Kthemë gëzimin e shpëtimit dhe përkahmëme frymë dashamirës.
13 Atëherë do t’u mësoj rrugët e tua shkelësve dhe mëkatarët do të kthehen

drejt teje.
14 Çliromë nga gjaku i derdhur, o Perëndi, Perëndi i shpëtimit tim, dhe gjuha

ime do të kremtojë tërë gaz drejtësinë tënde.
15O Zot, hap buzët emia, dhe goja ime do të shpallë lëvdimin tënd.
16Ti në fakt nuk ndjen ndonjë kënaqësi në flijim, përndryshe do ta ofroja, nuk

të pëlqen as olokausti.
17Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën

e thyer dhe të penduar.
18Bëj të mirën Sionit për dashamirësinë tënde, ndërtomuret e Jeruzalemit.
19Atëherë do të gëzohesh në flijimet e drejtësisë, në olokaustet dhe në ofertat

që digjen tërësisht; atëherë do të ofrohen dema të rinj mbi altarin tënd.
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52
1 Pse mburresh me të keqen, o njeri i fuqishëm? Mirësia e Perëndisë është e

përjetshme.
2 Gjuha jote shkakton rrënim; ajo është si një brisk i mprehur, o veprues

mashtrimesh.
3Ty të pëlqen e keqja ndaj sëmirës, gënjeshtramë tepër se e folura drejt. (Sela)
4Ty të pëlqen çdo fjalë shkatërrimi, o gjuhë hileqare.
5 Prandaj Perëndia do të të shkatërrojë për gjithnjë; ai do të të kapë, do të të

heqë nga çadra jote dhe do të të shkulë nga toka e të gjallëve. (Sela)
6Të drejtët do ta shohin, do të kenë frikë dhe do ta përqeshin atë, duke thënë:
7 “Ky është njeriu që nuk e kishte bërë Perëndinë kështjellë të tij; por kishte

besim në bollëkun e pasurive të tij dhe bëhej i fortë nga ligësia e tij”.
8Por unë jam si një dru ulliri që gjelbëronnë shtëpinë e Perëndisë; kambesim

gjithnjë nëmirësinë e Perëndisë.
9Do të të kremtoj gjithnjë për sa ke bërë, dhe në prani të shenjtorëve të tu do

të kem shpresë të patundur në emrin tënd, sepse ai është i mirë.

53
1 Njeriu i pamend në zemër të vet ka thënë: “Perëndi nuk ka”. Janë të

korruptuar, bëjnë gjëra të neveritshme; s’ka njeri që të bëjë të mirën.
2Perëndia shikon nga qielli bijtë e njerëzve, për të parë në se ndonjë prej tyre

kamend dhe kërkon Perëndinë.
3 Të gjithë janë shmangur, të gjithë janë prishur; nuk ka njeri që të bëjë të

mirën, as edhe një.
4Nuk kanë asnjë dije këta veprues të paudhësisë që gllabërojnë popullin tim

sikur të hanin bukë, dhe nuk kërkojnë Perëndinë?
5 Sepse i ka zënë një frikë e madhe, aty kur nuk kishte arsye për frikë, sepse

Perëndia i ka shpërndarë eshtrat e atyre që ngrihen kundër teje. Ti e
mbuloveme turp, sepse Perëndia i ka hedhur poshtë.

6 Kush do të dërgojë nga Sioni shpëtimin e Izraelit? Kur Perëndia do të
rivendosë fatin epopullit të tij në robëri, Jakobi do tëngazëllojë, Izraeli
do të gëzohet.

54
1O Perëndia im, më shpëto me emrin tënd dhe siguromë drejtësi me fuqinë

tënde.
2O Perëndia im, dëgjo lutjen time dhe vëru veshin fjalëve të gojës sime.
3Sepse disa të huaj janë ngritur kundërmeje dhe njerëz të furishëm kërkojnë

jetën time, njerëz që nuk e kanë Perëndinë para syve të tyre. (Sela)
4 Ja, Perëndia është ndihma ime, Zoti e përkrah jetën time.
5Aido t’i ndëshkojëarmiqtë emipër të keqenqëmëkanëbërë;nëbesnikërinë

tënde shkatërroji.
6Me gjithë zemër do të ofroj flijime; do të kremtoj emrin tënd, o Zot, sepse

është i mirë;
7 sepsemë ke çliruar nga çdo ankth, sytë emi kanë parëmbi armiqtë emi atë

që unë dëshiroja.

55
1O Perëndi, vëri veshin lutjes sime dhe ki parasysh kërkesën time.
2Dëgjo kërkesën time dhe përgjigjmu; ankohem vazhdimisht dhe rënkoj,
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3për zërin e armikut, për shtypjen e të pabesit; sepsemëbienmbi kurriz disa
fatkeqësi dhe në zemërimin e tyre më ndjekin këmba këmbës.

4 Zemra ime është e shqetësuar në trupin tim dhe tmerre që shkaktojnë
vdekjen kanë rënëmbi mua.

5Frika dhe të drithmamë kanë sulmuar dhe tmerri më kamposhtur.
6Prandaj kam thënë: “Ah, sikur të kisha krahë si një pëllumb! Do të fluturoja

larg për të gjetur prehje.
7 Ja, do të ikja larg dhe do të qëndroja në shkretëtirë. (Sela)
8Do të shpejtoja për të gjetur një strehë nga era e furishmedhenga furtuna”.
9 Shkatërroji, o Zot, ngatërro gjuhët e tyre, sepse kam parë dhunë dhe

kacafytje në qytet.
10 Ditën dhe natën sillen mbi muret e tij; brenda tij sundojnë e keqja dhe

çoroditja.
11 Në mes të tij është lakmia; shtypja dhe gënjeshtra janë të zakonshme në

rrugët e tij.
12 Sepse nuk ka qenë një armiku im që tallej memua, përndryshe do ta kisha

duruar; nuk ka qenë një që më urrente ai që u ngrit kundër meje,
ndryshe do t’i isha fshehur atij.

13Por ke qenë ti, një njeri si unë, shoku im dhemiku im i ngushtë.
14 Bënim bashkë biseda të këndshme dhe shkonim bashkë në shtëpinë e

Perëndisë.
15 I zëntë befas vdekja, u ulshin të gjallë në Sheol, sepse në banesat e tyre dhe

nëmes tyre nuk ka veçse ligësi.
16 Sa përmua, do t’i kërkoj ndihmë Perëndisë, dhe Zoti do të më shpëtojë.
17Në mbrëmje, në mëngjes dhe në mesditë do të ankohem dhe do të rënkoj,

dhe ai do të dëgjojë zërin tim.
18Ai do ta shpengojë jetën time dhe do ta sigurojë nga lufta që bëhet kundër

meje, sepse janë të shumtë ata që janë ngritur kundërmeje.
19 Perëndia do të më dëgjojë dhe ka për t’i poshtëruar, ai që ulet si sovran

gjithnjë, sepse ata nuk ndryshojnë dhe nuk kanë frikë nga Perëndia.
(Sela)

20 Ai ka shtrirë duart kundër atyre që jetonin në paqe me të, ka shkelur
besëlidhjen e tij.

21Goja e tij ishtemë e ëmbël se gjalpi, por në zemër ai kishte luftën; fjalët e tij
ishinmë të buta se vaji, por ishin shpata të zhveshura.

22Hidhmbi Zotin barrën tënde, dha ai do të tëmbajë; ai nuk do të lejojë kurrë
që i drejti të lëkundet.

23Por ti, o Perëndi, do t’i zbresësh këta në pusin e humbjes; njerëzit gjakatarë
dhe hileqarë nuk do të arrijnë në gjysmën e ditëve të tyre; por unë do
të kem besim te ti.

56
1Ki mëshirë përmua, o Perëndi, sepse njerëzit do të donin të më përpijnë;më

luftojnë vazhdimisht me sulmet e tyre.
2Armiqtë emi do të donin vazhdimisht tëmëpërpijnë. Po, janë të shumtë ata

qëmë luftojnë në kryelartësinë e tyre.
3Kur të kem frikë, do të mbështetem te ti.
4Me ndihmën e Perëndisë do të kremtoj fjalën e tij; kam vënë besimin tim te

Perëndia, nuk do të kem frikë. Çfarëmund të më bëjë njeriu?
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5Ata i shtrëmbërojnëvazhdimisht fjalëtemia; gjithëmendimete tyre synojnë
të më bëjnë të keq.

6Mblidhen tok, rrinë në pritë; ruajnë hepat e mia, në pritje që të mëmarrin
jatën.

7Ata mendojnë të shpëtojnë me anë të ligësisë; në zemërimin tënd, o Perëndi,
hidhi për tokë popujt.

8Ti i ke numëruar hapat e bredhjes sime; vendosi lotët emia në calikun tënd;
a nuk i ke regjistruar në librin tënd?

9 Ditën që do të të thërrasë ty, armiqtë e mi do të kthejnë krahët. Këtë e di,
sepse Perëndia është përmua.

10Mendihmën e Perëndisë do të kremtoj fjalën e tij; me ndihmën e Zotit do të
kremtoj fjalën e tij.

11Kam vënë besimin tim te Perëndia, nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më
bëjë njeriu?

12Kushtet që kam lidhurme ty, o Perëndi,më detyrojnë. Do të të lëvdoj.
13 Sepse ti ke çliruar shpirtin tim nga vdekja dhe ke ruajtur këmbët emia nga

rënia, nëmënyrë që unë të eci përpara Perëndisë në dritën e të gjallëve.

57
1 Ki mëshirë për mua, o Perëndi, ki mëshirë për mua, sepse shpirti im gjen

strehë te ti; gjej strehë në hijen e krahëve të tu deri sa të kalojnë
fatkeqësitë.

2Unë do t’i thërras Perëndisë, Shumë të Lartit, Perëndisë që kryen çdo gjë për
mua.

3Aido të dërgojëngaqielli për tëmë shpëtuar, ai qortonashpëratë qëdëshiron
të më përpijë. (Sela) Perëndia do të dërgojmirësinë e tij dhe të vërtetën
e tij.

4 Shpirti im është si në mes të luanëve; banoj midis njerëzve që vjellin zjarr,
midis njerëzve dhëmbët e të cilëve janë shtiza dhe shigjeta, dhe gjuha
e tyre është një shpatë e mprehurmirë.

5U lartofshmbi qiejtë, o Perëndi; shkëlqeftë lavdia jote mbi të gjithë tokën.
6Ata kanë shtrirë një rrjetë mbi hapat e mia; unë jam i tëri i kërrusur; kanë

hapur një gropë parameje, por ata vetë ranë brenda. (Sela)
7Zemra imeështë eprirurmirë, oPerëndi, zemra imeështë eprirurmirë;unë

do të këndoj dhe do të lëvdoj.
8Rizgjohu, fryma ime; rizgjohuni, psaltir dhe qeste; unë do të rizgjoj agimin.
9 Do të të kremtoj midis popujve, o Zot, do të këndoj lavdet e tua midis

kombeve,
10 sepse e madhe deri në qiell është mirësia jote, dhe e vërteta jote arrin deri

në retë.
11U lartofshmbi qiejtë, o Perëndi; lavdia jote shkëlqeftëmbi të gjithë tokën.

58
1Aflisni pikërisht sipas drejtësisë ju, o të fuqishëm? A gjykoni ju drejt, o bij të

njerëzve?
2Në zemrën tuaj ju bluani përkundrazi të keqen; duart tuaja përhapin dhunën

mbi tokë.
3 Këta të pabesë janë prishur që në barkun e nënës; këta gënjeshtarë kanë

marrë rrugë të keqe që në lindje.
4Helmi i tyre i ngjan helmit të gjarprit; janë si gjarpri helmues i shurdhër që

i zë veshët e vet,
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5për tëmos dëgjuar zërin emagjistarëve apo të atij që është i aftë të bëjëmagji.
6O Perëndi, thyej dhëmbët e tyre në gojë; o Zot, thyej dhëmbët e luanëve.
7Ushkrifshin si uji që rrjedh. Kur gjuan shigjetat e tij, ato ubëfshin si shigjeta

pamajë.
8 U bëfshin si kërmilli që shkrihet ndërsa po shkon; si dështimi i gruas mos

pafshin diellin.
9 Para se tenxheret tuaja të ndjejnë zjarrin e ferrishteve, qofshin këto të

blerta apo të ndezura, ai do t’i heqë tutje si një vorbull.
10 I drejti do të gëzohet duke parë hakmarrjen; do të lajë këmbët në gjakun e

të pabesit.
11Dhenjerëziado të thotë: “Mesigurikanjë shpërblimpër tëdrejtin;mesiguri

ka një Perëndi që gjykonmbi tokë”.

59
1Më çliro nga armiqtë e mi, o Perëndia im; më vër në një vend të sigurt aty

lart, larg atyre që ngrihen kundërmeje.
2Më çliro nga ata që bëjnë paudhësi dhemë shpëto nga njerëzit gjakatarë.
3 Sepse, ja, ata më ngrejnë prita; njerëz të fuqishëm mblidhen kundër meje

pa ekzistuar, o Zot, ndonjë faj apomëkat nga ana ime.
4 Megjithëse nuk ekziston ndonjë gabim nga ana ime, ata nxitojnë dhe

përgatiten; zgjohu që të më vish në ndihmë dhe shiko.
5 Prandaj ti, o Zot, Perëndia i ushtrive, Perëndia i Izraelit, zgjohu, për të

ndëshkuar tërë kombet;mos fal asnjë prej atyre që veprojnënëmënyrë
të pabesë. (Sela)

6Ata kthehen nëmbrëmje, ulërijnë si qentë dhe sillen nëpër qytet.
7 Ja, ata nxjerrin fyerje nga goja e tyre; kanë shpata mbi buzët e tyre dhe

thonë: “Kush na dëgjon?”.
8Por ti, o Zot, do të qeshëshme ta; do të talleshme të gjitha kombet.
9O forca ime, do të shikoj ty, sepse Perëndia është kështjella ime.
10Perëndia im i dhembshur do të më dalë përballë; Perëndia im do të më bëjë

të shoh atë që dëshirojmbi armiqtë e mi.
11Mos i vrit, që populli im të mos harrojë; në sajë të fuqisë sate lëri të enden

dhe rrëzoji, o Zot, mburoja jonë.
12 Për mëkatin e gojës së tyre dhe për fjalët e buzëve të tyre i zëntë laku i

kryelartësisë së tyre, për shkak të mallkimeve dhe të gënjeshtrave që
thonë.

13Asgjesoji në zemërimin tënd, asgjesoji dhe mos qofshin më; dhe le të dinë
që Perëndiambretëron te Jakobi dhe deri në kufijtë e tokës. (Sela)

14Nëmbrëmje ata kthehen, ulërijnë si qentë dhe sillen nëpër qytet.
15Enden për të kërkuar ushqim dhe po të jetë se nuk e gjejnë për të ngrënë, e

kalojnë natën duke u ankuar.
16Porunëdo të kremtoj fuqinë tëndedhenëmëngjesdo të lëvdojmezë të lartë

mirësinë tënde, sepse ti ke qenë për mua një kështjellë dhe një strehë
ditën e fatkeqësisë.

17 O forca ime, ty do të këndoj lavdet, sepse ti, o Perëndi, je kështjella ime,
Perëndia që kamëshirë përmua.

60
1O Perëndi, ti na ke prapsur, na ke shpërndarë, je zemëruar; tani na rivendos.
2Ti kebërëqë të dridhet toka, e ke çarë; shëro thyerjet e saj, sepse ajo lëkundet.
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3 Ti e ke ngarkuar popullin tëndme gjëra të rënda; na ke dhënë të pimë verë
që të trullos.

4Por tani u ke dhënë atyre që të kanë frikë një flamur, që ta ngrenë në favor
të së vërtetës. (Sela)

5 Shpëtome dorën tënde të djathtë dhe përgjigjmu, me qëllim që ata që ti i do
të çlirohen.

6Perëndiaka folur në shenjtërinë e tij: “Unëdo të triumfoj, do të ndaj Sikemin
dhe do të mas luginën e Sukothit.

7 Imi është Galaadi, imi është Manasi, Efraimi është forca e kokës sime, Juda
është ligjëvënësi im;

8Moabi është legeni në të cilin lahem; mbi Edomin do të hedh sandalin tim;
mbi Filistejtë do të ngre britma fitoreje”.

9Kush do të më çojë në qytetin e fortë? Kush do të më çojë deri në Edom?
10A nuk do të jesh pikërisht ti, o Perëndi, që na ke prapsur? Nuk do të dalësh

më, o Perëndi,me ushtritë tona?
11Na ndihmo kundër armikut, sepse është e kotë ndihma e njeriut.
12Me Perëndinë do të kryejmë trimëri, dhe ai do të shkelë armiqtë tanë.

61
1O Perëndi, dëgjo britmën time; dëgjome vëmendje lutjen time.
2Nga skaji i tokës unë të bërtas ty, ndërsa zemra ime po shkrihet; më ço në

shkëmbin që ështëmë i lartë se unë,
3 sepse ti ke qenë një strehë për mua dhe një kështjellë e fortifikuar para

armikut.
4Unë do të banoj në çadrën tënde për gjithnjë, do të kërkoj strehë në hijen e

krahëve të tu. (Sela)
5 Sepse ti, o Perëndi, ke plotësuar kërkesat e mia, më ke dhënë trashëgiminë e

atyre që kanë frikë nga emri yt.
6Ti do t’i shtoshditë të tjera jetës sëmbretit; vitet e tij vazhdofshinpër shumë

breza.
7Ai do të qëndrojë për gjithnjë në prani të Perëndisë; jepi urdhërmirësisë dhe

së vërtetës ta ruajnë.
8Kështu do t’i këndoj përjetë lavde emrit tënd dhe do t’i plotësoj zotimet e mia

ditë për ditë.

62
1 Shpirti im gjen prehje vetëm te Perëndia; nga ai vjen shpëtimi im.
2Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im, ai është streha ime e lartë; unë

nuk do të luaj kurrë.
3Deri kur do të vërtiteni kundër një njeriu, për të kërkuar të gjithë së bashku

ta vrisni, ashtu si bëhet me një mur që bën bark dhe një gardh që
lëkundet?

4 Ata mendojnë vetëm ta rrëzojnë nga lartësia e tij, gjejnë kënaqësi në
gënjeshtër, bekojnë me gojën e tyre, por në zemrat e tyre mallkojnë.
(Sela)

5 Shpirti im, gjej prehje vetëm te Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga ai.
6Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im; ai është streha ime e lartë; unë

nuk do të luaj kurrë.
7TePerëndiaështëshpëtimi imdhe lavdia ime; kështjella imee fortëdhestreha

ime janë te Perëndia.
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8Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull, hap zemrën tënde para tij; Perëndia
është streha jonë. (Sela)

9 Me siguri, njerëzit e shtresës së ulët nuk janë veçse avull dhe njerëzit e
shtresës së lartë nuk janë veçse gënjeshtarë; po t’i vëshmbi peshore të
gjithë së bashku janëmë të lehtë se vetë avulli.

10 Mos kini besim te zhvatja dhe mos ushqeni shpresa të kota te grabitja;
mos shkoni mbas kotësisë; në rast se pasuritë janë të bollshme, mos
u kushtoni zemrën.

11 Perëndia ka folur një herë; dy herë kam dëgjuar këtë, që fuqia i përket
Perëndisë;

12edhe ty, o Zot, të përketmirësia, sepse do të shpërblesh cilindo sipas veprave
të tij.

63
1O Perëndi, ti je Perëndia im, unë të kërkoj në mëngjes; shpirti im është i etur

për ty; ty të dëshironmishi im në tokë të thatë dhe të djegur, pa ujë.
2 Kështu të admirova në shenjtërore, duke soditur forcën tënde dhe lavdinë

tënde.
3Me qenë semirësia jote vlenmë tepër se jeta, buzët emia do të të lëvdojnë.
4 Kështu do të të bekoj deri sa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngre duart e

mia.
5 Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palcë dhe dhjamë, dhe goja ime

do të të lëvdojëme buzë të gëzuara.
6Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur rri zgjuar natën.
7Dukeqenëse ti keqenëndihma ime, unëkëndoj tërëgëzimnëhijenekrahëve

të tu.
8 Shpirti immbahet ngushtë te ti; dora jote e djathtë mëmban.
9Por ata që kërkojnë jetën time për ta shkatërruar, do të zbresin në pjesëtmë

të ulta të tokës.
10Ata do t’i dorëzohen pushtetit të shpatës dhe do të bëhen pre e çakejve.
11 Por mbreti do të gëzohet te Perëndia; kushdo që betohet për të do të

përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtrave do të detyrohet të mbyllet.

64
1Dëgjo zërin tim, o Perëndi, në vajtimin që të drejtoj ty; ruaje jetën time nga

tmerri i armikut.
2 Më fshih nga dredhitë e njerëzve të këqij dhe nga turma zhurmëmadhe e

atyre që kryejnë paudhësi.
3Këtaemprehingjuhëne tyre sinjë shpatë,dhenëvend të shigjetave lëshojnë

fjalë të hidhura
4për të goditur fshehurazi të pafajmin; e godasin papritur pa asnjë frikë.
5 I japin zemër njeri tjetrit në veprime të liga; flasin si të na vënë kurthe dhe

thonë: “Kush ka për t’i parë?”.
6 Kurdisin gjëra të këqija dhe thonë: “Kemi përgatitur një plan të përsosur”.

Mendimet e fshehura dhe zemra e njeriut janë të panjohëshme.
7 Por Perëndia do të hedhë kundër tyre shigjetat e tij dhe ata do të rrëzohen

papritur.
8 Ata do të bien dhe e keqja që kanë bërë gjuhët e tyre do të bjerë mbi ta;

kushdo që ka për t’i parë do të tundë kokën.
9Atëherë tërë njerëzit do të kenë frikë dhe do të tregojnë veprën e Perëndisë,

dhe do të njohin atë që ai ka bërë.
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10 I drejti do të gëzohet tek Zoti dhe do të kërkojë strehë tek ai, dhe të gjihë të
drejtët nga zemra do të përlëvdohen.

65
1Ty, o Perëndi, të përket lëvdimi në Sion; dhe do të kryhen zotimet para teje.
2Te ti, që plotëson lutjen, do të vijë çdo krijesë.
3Mëkatetmë kishinmundur, por ti siguron faljen për shkeljet tona.
4Lum ai njeri që ti e zgjedh dhe e afron pranë vetes, që të banojë në oborret

e tua; ne do të ngopemime tëmirat e shtëpisë sate, me gjërat e shenjta
të tempullit tënd.

5 Në drejtësinë tënde, ti na përgjigjesh me vepra të tmerrshme, o Perëndia i
shpëtimit tonë, ti që je shpresae skajeve të tokësdheedeteve të largëta.

6Me fuqinë tënde i ke bërëmalet të patundshëm dhe i ke ngjeshurme forcë.
7 Ti qetëson zhurmën e deteve, zhurmën e valëve të tyre dhe trazirën e

popujve.
8Dhe ata që banojnë në skajet e tokës kanë frikë nga mrekullitë e tua; ti bën

që të shpërthejnë britma gëzimi nga lindja dhe nga perëndimi.
9Ti eviziton tokëndhebënqëajo tëprodhojëmë tepër, epasuronnënjëmasë

tëmadhe; lumi i Perëndisë është plot ujë; ti u siguron njerëzve grurin e
tyre, mbasi e ke përgatitur tokën.

10Ti imbushmeujë brazdat e saj, sheshon plisat, e zbutme shirat dhe bekon
filizat.

11 Ti e kurorëzon motin me bujarinë tënde të madhe dhe gjurmët e tua
dallohenme bollëkun e të mirave.

12 Kullotat e shkretëtirës janë plot me ujë, dhe kodrinat janë mbuluar me
gëzim.

13Kullotat mbulohen me kope dhe luginat mbulohen me grurë; ato lëshojnë
britma gëzimi dhe këndojnë.

66
1Lëshoni klithma gëzimi Perëndisë, ju të gjithë banorë të tokës;
2 i këndoni himne lavdisë së emrit të tij; bëjeni zulmëmadh lëvdimin e tij.
3 I thoni Perëndisë: “Sa të tmerrshme janë veprat e tua! Për shkak të

madhështisë së fuqisë sate armiqtë e tu do të të nënshtrohen ty.
4Tërë toka do të të adhurojë dhe do të këndojë për ty, do të këndojë lëvdimet e

emrit tënd. (Sela)
5Ejani dhe admironi atë që Perëndia ka bërë; ai është i tmerrshëm në veprat

tij për bijtë e njerëzve.
6Ai e ndryshoi detin në tokë të thatë; populli i tij e kaloi lumin me këmbë të

thata; le të gëzohemi, pra, bashkëme të.
7Me fuqinë e tij aimbretëronnëpërjetësi; sytë e tij këqyrinkombet. Mos lejoni

që rebelët të ngrenë krye. (Sela)
8 Ju o popuj, bekoni Perëndinë tonë; dhe shpallni me zë të lartë lëvdimin e tij.
9Ai namban gjallë dhe nuk lejon që këmbët tona të pengohen.
10 Sepse ti na ke vënë në provë, o Perëndi, na ke pastruar ashtu si pastrohet

argjendi.
11Na ke bërë të biem në rrjetë, ke vënë një barrë të rëndëmbi kurrizet tona.
12Ke bërë që njerëzit të ecinme kalëmbi kokën tonë; kemi kaluar nëpër zjarr

dhe nëpër ujë, por ti na ke nxjerrë jashtë në një vend të freskët.
13Unë do të hyj në shtëpinë tëndeme olokauste; do të plotësoj zotimet e mia,
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14 që buzët e mia kanë formuluar dhe që goja ime ka shqiptuar kur kaloja
fatkeqësi.

15Do të të ofroj olokauste kafshësh të majme, me erën e këndshme të deshve;
do të flijoj qe dhe cjep. (Sela)

16Ejani dhe dëgjoni, ju të gjithë që i trëmbeni Perëndisë, dhe unë do t’ju tregoj
atë që ai bëri për shpirtin tim.

17 I thirra atij me gojën time dhe e përlëvdovame gjuhën time.
18 Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte

dëgjuar.
19Por Perëndiamë dëgjoi dhe i kushtoi kujdes zërit të lutjes sime.
20 Qoftë i bekuar Perëndia, që nuk e hodhi poshtë lutjen time dhe nuk më

mohoi mirësinë e tij.

67
1 Perëndia pastë mëshirë për ne dhe na bekoftë; Perëndia e bëftë fytyrën e tij

të shkëlqejëmbi ne, (Sela)
2 me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote dhe shpëtimi yt midis gjithë

kombeve.
3Popujt do të të kremtojnë, o Perëndi, të gjithë popujt do të të kremtojnë.
4 Kombet do të gëzohen dhe do të ngazëllojnë, sepse ti do t’i gjykosh drejt

popujt dhe do t’i udhëheqësh kombet mbi tokë. (Sela)
5Le të të lëvdojnë popujt, o Perëndi, le të të lëvdojnë tërë popujt.
6Toka do të prodhojë frytin e vet; Perëndia, Perëndia ynë, do të na bekojë.
7Perëndia do të na bekojë dhe tërë skajet e tokës do ta kenë frikë.

68
1Perëndiau çoftëdheu shpërndafshin armiqtë e tij, dhe ata që eurrejnë ikshin

para tij.
2 Ti do t’i shpërndash ashtu si zhdavaritet tymi, ashtu si shkrihet dylli para

zjarrit; kështu do të vdesin të pabesët përpara Perëndisë.
3 Por të drejtët do të gëzohen, do të ngazëllohen përpara Perëndisë dhe do të

galdojnëme këngë gëzimi.
4 Këndojini Perëndisë, këndojini lavde emrit të tij; pregatitini rrugën atij që

kalonme kalë në shkretëtirë; emri i tij është Zoti; ngazëlloni para tij.
5Perëndia në banesën e tij të shenjtë është babai i jetimëve dhe mbrojtësi i të

vejave.
6Perëndia bën që i vetmuari të banojë në një familje, çliron të burgosurit dhe

siguron begatinë; por rebelëtmbeten në tokë të djegur.
7O Perëndi, kur dole përpara popullit tënd, kur marshove nëpër shkretëtirë.

(Sela)
8 toka u drodh; edhe qiejtë lëshuan ujë në prani të Perëndisë, vetë Sinai u

drodh në prani të Perëndisë, Perëndisë të Izraelit.
9 Ti ke derdhur një shi të bollshëm, o Perëndi, dhe i ke dhënë përsëri fuqi

trashëgimisë sate.
10 Kopeja jote gjeti një banesë dhe në mirësinë tënde, o Perëndi, je kujdesur

për të varfërit.
11Zoti shpalli fjalën dhe i madh ishte numri i atyre që e kanë shpallur:
12 “Mbretërit e ushtrive ikin me ngut, ndërsa kush ka mbetur në shtëpi ndan

plaçkën.
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13 Edhe në se keni mbetur për të pushuar ndër vatha, ju jeni si krahët e
pëllumbeshës të mbuluara me argjend dhe si pendët e saj të arta që
shkëlqejnë”.

14Kur i Plotfuqishmi i shpërndaumbretërit në vend, Tsalmoni u mbulua me
borë.

15Njëmal i Perëndisëështëmali i Bashanit, njëmalmeshumëmajaështëmali
i Bashanit.

16Omale me shumëmaja pse shikoni me zili malin që Perëndia ka zgjedhur
për banesë të tij? Po, Zoti do të banojë atje përjetë.

17Qerret e Perëndisë janënjëmori,mijëra emijëra, Zoti ështëmidis tyre ashtu
si në Sinai, në shenjtërinë e tij.

18Ti je ngjitur lart, ke burgosur robërinë, kemarrë dhurata nga njerëzit edhe
nga rebelët,me qëllim që ti, o Zot Perëndi të mund të qëndrosh atje.

19 I bekuar qoftë Zoti, që për ditë mbart barrat tona; ai është Perëndia i
shpëtimit tonë. (Sela)

20 Perëndia është për ne Perëndia që çliron, dhe Zotit, Zotit, i përket çlirimi nga
vdekja.

21Po, Perëndia do të shtypë kokën e armiqve të tij, kokënme flokë të gjata të
atyre që ecin nëmëkat të tij.

22Zoti ka thënë: “Do t’i kthej nga Bashani, do t’i kthej nga humnerat e detit,
23me qëllim që ti të dërrmosh armiqtë e tu, duke futur thellë këmbën tënde në

gjakun e tyre, dhe gjuha e qenve të tu të ketë pjesën që i takon”.
24Ata kanë parë varganin tënd, o Perëndi, varganin e Perëndisë tim, eMbretit

tim në shenjtërore.
25Këngëtarët ecnin përpara, ata që u binin veglave vinin në fund, dhe nëmes

qëndronin vajzat që u binin dajreve.
26Bekoni Perëndinë në kuvendet; bekoni Zotin ju që jeni nga gurra e Izraelit.
27 Ja, Beniamini, më i vogli, por udhëheqësi i tyre, princat e Judësme trupat e

tyre, princat e Zabulonit, princat e Neftalit.
28Perëndia yt ka vendosur forcën tënde; forco, o Perëndi, sa ke bërë për ne.
29Për shkak të tempullit tëndnë Jeruzalem,mbretëritdo të të sjellin dhurata.
30Shaj kafshën e kallamishteve, tufën e demavemeviçat e popujve, deri sa të

poshtërohen duke sjellë shufra argjendi; shpërndaji popujt që kënaqen
duke bërë luftë.

31Nga Egjipti do të sjellin metal që shkëlqen, Etiopia do të nxitojë t’i shtrijë
Perëndisë duart e saj.

32Ombretëri të tokës, këndojini Perëndisë; këndojini lavde Zotit, (Sela)
33 atij që shkon me kalë mbi qiejtë e qiejve të përjetshme, ai nxjerr zërin e tij,

një zë të fuqishëm.
34Pranoni fuqinë e Perëndisë,madhështia e tij qëndronmbi Izraelin dhe fuqia

e tij është në qiejtë.
35O Perëndi, ti je i tmerrshëm nga shenjtorja jote; Perëndia i Izraelit është ai

që i jep forcë dhe fuqi popullit. I bekuar qoftë Perëndia!

69
1 Shpëtomë, o Perëndi, se ujëratmë kanë arritur deri në grykë.
2 Jam zhytur në një batak të thellë dhe nuk gjej asnjë pikë mbështetjeje; kam

arritur në ujëra të thella dhe rrymamë rrëmbenme vete.
3 Jam lodhur duke bërtitur, gryka më është tharë; sytë e mi konsumohen në

pritje të Perëndisë tim.
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4 Ata që më urrejnë pa shkak janë më të shumtë se flokët e mi; janë të
fuqishëmataqëduan tëmëshkatërrojnëdheqë janëpa tëdrejtë armiq
të mi; jam i detyruar të kthej atë që nuk kam vjedhur.

5O Perëndi, ti e di marrëzinë time dhe fajet e mia nuk të janë fshehur.
6Mos u ngatërrofshin për shkakun tim ata që kanë shpresë te ti, o Zot, Zoti

i ushtrive; mos u turpërofshin për shkakun tim ata që të kërkojnë, o
Perëndi i Izraelit.

7 Për hir të dashurisë sate unë po heq një poshtërim dhe turpi më mbulon
fytyrën.

8Unë jam i bërë një i huaj për vëllezërit emi dhe për bijtë e nënes sime.
9 Sepse zelli i shtëpisë sate më ka përpirë dhe fyerjet e rënda të atij që të fyen

kanë rënëmbi mua.
10 Kam qarë duke pikëlluar shpirtin tim me agjërim, por kjo më ka sjellë

çnderim.
11Kam veshurmadje si rroba një thes, por u bëra për ta objekt talljeje.
12Ata që ulen te porta flasin përmua, dhe u bëra kënga e pijanecëve.
13 Por sa për mua, o Zot, lutja ime të drejtohet ty, o Zot, në kohë të

pranueshme; në dhembshurinë tënde të madhe përgjigjmu, o Perëndi,
në shpëtimin tënd të siguruar.

14Më nxirr nga bataku që të mos fundosem në të, dhe bëj që të çlirohem nga
ata qëmë urrejnë dhe nga ujërat e thella.

15Mos më mbuloftë rryma e ujërave, mos më përpiftë humnera dhe mos u
mbylltë gryka e pusit mbi mua.

16Përgjigjmu, o Zot, sepsemirësia jote është e çmuar; në dhembshuritë e tua të
mëdha sillu nga unë.

17Mos e fshih fytyrën tëndenga shërbëtori yt, sepse jamnë ankth; nxito tëmë
përgjigjesh.

18Afrohu te unë dhemë shpjego; çliromë nga armiqtë e mi.
19Ti e njeh poshtërsinë time, turpin tim dhe çnderimin tim; armiqtë emi janë

të gjithë para teje.
20 Fyerja e rëndë më ka copëtuar zemrën dhe jam plot hidhërime; prita dikë

që të më përdëllentë por më kot; prita dikë që të më ngushëllonte, por
nuk u paraqit asnjë.

21Më dhanë përkundrazi vrer në vend të ushqimit dhe për të ma shuar etjen
më dhanë për të pirë uthull.

22U bëftë tryeza e tyre një lak para tyre, dhe begatia e tyre një kurth.
23 Ju errshin sytë atyre kështu që të mos shohin më, dhe bëj që ijët e tyre të

lëkunden vazhdimisht.
24Zbrazmbi ta zemërimin tënd dhe i zëntë zjarri i indinjatës sate.
25Banesa e tyre u shkretoftë dhe askushmos banoftë në çadrat e tyre,
26 sepse përndjekin atë që ti ke goditur dhe flasinme kënaqësi për dhembjen e

atyre që ti ke plagosur.
27Shto këtë faj fajit të tyre dhemos arrifshin kurrë të kenëpjesënëdrejtësinë

tënde.
28U shofshin nga libri i jetës dhemos u shkrofshinmidis të drejtëve.
29Tani jam i hidhëruar dhe i dëshpëruar; shpëtimi yt, o Perëndi,më lartoftë.
30Unë do ta kremtoj emrin e Perëndisë me një këngë, dhe do ta madhështoj

me lavde.
31Dhe kjo do t’i pëlqejë Zotit më tepër se një ka o një demme brirë dhe thonj.
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32 Njerëzit e përulur do të shohin dhe do të gëzohen; dhe për ju që kërkoni
Perëndinë, u përtëriftë zemra juaj.

33 Sepse Zoti kënaq nevojtarët dhe nuk përçmon robërit e tij.
34Emburrshin qiejtë dhe toka, detet dhe gjithçka lëviz në to.
35 Sepse Perëndia do të shpëtojë Sionin dhe do të rindërtojë qytetet e Judës;

atëherë ata do të banojnë në to dhe do t’i zotërojnë.
36Dhe pasardhësit e shërbëtorëve të tij do të kenë trashëgiminë dhe ata që e

duan emrin e tij do të banojnë aty.

70
1O Perëndi, nxito të më çlirosh. O Zot, nxito të më ndihmosh.
2U turpërofshindheuhutofshin ata që kërkojnë jetën time; kthefshin kurrizin

dhe umbulofshinme turp ata që kërkojnë të keqen time.
3Kthefshin kurrizin për shkak të turpit të tyre ata që thonë: “Ah, ah!”.
4Ugëzofshin dhe ngazëllofshin te ti të gjithë ata që të kërkojnë, dhe ata që duan

shpëtimin tënd thënçin vazhdimisht: “U përlëvdoftë Perëndia!”.
5Por unë jam i varfër dhe nevojtar; o Perëndi, nxito të më vish në ndihmë; ti

je ndihma ime dhe çlirimtari im; o Zot, mos vono.

71
1Unë po gjej strehë te ti, o Zot, bëj që të mos hutohem kurrë.
2Në emër të drejtësisë sate, më çliro dhe më shpëto; zgjate veshin tënd ndaj

meje dhemë shpëto.
3 Ti je për mua një kështjellë shpëtimi, ku unë mund të shkoj gjithnjë; ti ke

urdhëruar shpëtimin tim, sepse je shkëmbi dhe kështjella ime.
4 Perëndia im, më çliro nga dora e të pabesit, nga dora e të çoroditurit dhe të

atij që përdor dhunën.
5 Sepse ti je shpresa ime, o Zot, o Zot, besimi im që kurse isha fëmijë.
6Ti ke qenë përkrahja ime qysh në bark të nënes sime; ti më nxore nga barku

i nënës sime; ty do të drejtohet gjithnjë lëvdimi im.
7 Jam bërë për shumë njerëz si një mrekulli, por ti je streha e fortë.
8Goja ime është plot me lëvdimet e tua dhe shpall lavdinë tënde tërë ditën.
9Mosmë hidh poshtë në kohën e pleqërisë;mosmë braktis kur forca ime po

pakësohet.
10Sepsearmiqtëemiflasinkundërmeje, dheataqëkanëngriturpusikundër

jetës sime thurrin komplote bashkë,
11 duke thënë: “Perëndia e ka braktisur; ndiqeni dhe kapeni, sepse nuk ka

njeri që ta çlirojë”.
12O Perëndi,mos u largo nga unë; Perëndia im, nxito të më ndihmosh.
13Ungatërrofshindheuasgjesofshin kundërshtarët e jetës sime; umbulofshin

me poshtërsi dheme turp ata që dëshërojnë të më bëjnë të keqen.
14Por unë do të kem shpresa gjithnjë dhe do të të lëvdoj gjithnjë e më tepër.
15 Goja ime do të tregojë tërë ditën drejtësinë tënde dhe çlirimet e tua, sepse

nuk njoh numrin e tyre.
16 Do të thellohem në veprat e fuqishme të Zotit, të Zotit, dhe do të kujtoj

drejtësinë tënde, vetëm tënden.
17OPerëndi, ti më kemësuar që në fëmijëri; dhe derimë sot unë kam shpallur

mrekullitë e tua.
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18 Edhe tani që jam plakur dhe jam thinjur, o Perëndi, mos më braktis deri
sa t’i kem treguar këtij brezi fuqinë tënde dhe mrekullitë e tua gjithë
atyre që do të vijnë.

19Edhe drejtësia jote, o Perëndi, arrin deri në lartësitë e qiejve; ti ke bërë gjëra
të mëdha. O Perëndi, kush të përngjan ty?

20Ti, qëmë bëre të provoj shumë fatkeqësira, të rënda, do tëmë japësh përsëri
jetën dhe do të më bësh të ngrihem lart nga humnerat e tokës.

21Ti do të rriteshmadhështinë time dhe do të kthehesh të më ngushëllosh.
22Dhe unë do të lëvdojme harpe për besnikërinë tënde, o Perëndia im, dhe do

të këndoj lavdet e tuame qeste, o i Shenjti i Izraelit.
23 Buzët e mia do të ngazëllojnë kur do të këndoj lavdet e tua bashkë me

shpirtin tim, që ti ke shpenguar.
24 Edhe gjuha ime do të flasë tërë ditën për drejtësinë tënde, sepse janë

turpëruar dhe janë hutuar ata që kërkonin të më bënin të keqen.

72
1 O Perëndi, paraqit mendimet e tua mbretit dhe drejtësinë tënde birit të

mbretit,
2dheaido tëgjykojëpopullin tëndmedrejtësidhe tëpikëlluarite tumesaktësi.
3Malet do t’i sjellin paqen popullit dhe kodrat drejtësinë.
4 Ai do t’u sigurojë drejtësi të pikëlluarve të popullit, do të shpëtojë bijtë e

nevojtarëve dhe do të dërrmojë shtypësin.
5Ata do të të kenë frikë deri sa të ketë diell dhe hënë, për të gjitha brezat.
6Ai do të zbresë si shiumbi barin e kositur, si një rrebesh që vadit tokën.
7Në ditët e tij i drejti do të lulëzojë dhe ka për të patur shumë paqe deri sa të

mos ketë më hënë.
8Ai do të mbretërojë nga një det te tjetri dhe nga lumi deri në skajet e tokës.
9Banorët e shkretëtirës do të përkulen para tij, dhe armiqtë e tij do të lëpijnë

pluhurin.
10Mbretërit e Tarshishit dhe të ishujve do t’i paguajnë haraçin, mbretërit e

Shebas dhe ai i Sabas do t’i ofrojnë dhurata.
11Po, gjithë mbretërit do ta adhurojnë dhe gjithë kombet do t’i shërbejnë.
12 Sepse ai do ta çlirojë nevojtarin që bërtet dhe të mjerin që nuk ka se kush

ta ndihmojë.
13Atij do t’i vijë keq për të dobëtin dhe për nevojtarin dhe do të shpëtojë jetën

e nevojtarëve.
14Ai do të çlirojë jetën e tyre nga shtypja dhe nga dhuna, dhe gjaku i tyre do

të jetë i çmuar para syve të tij.
15 Dhe ai do të jetojë; dhe do t’i jepet ari i Shebas, do të bëhen vazhdimisht

lutje për të dhe do të bekohet tërë ditën.
16 Do të ketë bollëk gruri mbi tokë, në majat e maleve; kallinjtë e tij do të

valëviten si drurët e Libanit, dhe banorët e qyteteve do të lulëzojnë si
bari i tokës.

17Emri i tij do të vazhdojë përjetë, emri i tij do të përhapet deri sa të ketë diell;
dhe tërë kombet do të bekohen në të dhe do ta shpallin të lumtur.

18 I bekuar qoftë Zoti Perëndia, Perëndia i Izraelit; vetëm ai bënmrekulli.
19Qoftë i bekuar përjetë emri i tij i lavdishëm, dhe tërë toka qoftë embushur

me lavdinë e tij. Amen, amen.
20Këtumbarojnë lutjet e Davidit, birit të Isait.
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73
1Me siguri Perëndia është i mirë me Izraelin, me ata që janë të pastër nga

zemra.
2 Por, sa për mua, gati gati po më pengoheshin këmbët dhe për pak hapat e

mia do të shkisnin.
3 Sepse i kisha zili mburravecët, duke parëmirëqënien e njerëzve të këqij.
4 Sepse nuk ka dhembje në vdekjen e tyre, dhe trupi i tyre është i majmë.
5Ata nuk po heqin si vdekatarët e tjerë, as pësojnë goditje si njerëzit e tjerë.
6 Prandaj kryelartësia i rrethon si një gjerdan dhe dhuna i mbështjell si një

rrobe.
7Sytë u dalin jashtë nga dhjami dhe përfytyrimet e çoroditura të zemrës së tyre

vërshojnë.
8Ata tallen dhe kurdisin me pabesi shtypjen, flasinme arrogancë.
9E drejtojnë gojën e tyre kundër qiellit dhe gjuha e tyre përshkon tokën.
10 Prandaj njerëzit e tyre kthehen nga ajo anë dhe pijnë me të madhe ujërat

e tyre,
11dhe thonë: “Si është emundurqëPerëndia të dijë çdo gjë dhe të ketë njohuri

te Shumë i Larti?”.
12 Ja, këta janë të pabesë; megjithatë janë gjithnjë të qetë dhe i shtojnë

pasuritë e tyre.
13Më kot, pra, pastrova zemrën time dhe i lava duart në pafajësinë time.
14 Sepse jam goditur tërë ditën dhe jam ndëshkuar çdomëngjes.
15 Sikur të kisha thënë: “Do të flas edhe unë kështu”, ja, do të kisha mohuar

brezin e bijve të tu.
16Atëherë kërkova ta kuptoj këtë gjë, por ajo m’u duk shumë e vështirë.
17Deri sa hyra në shenjtoren e Perëndisë dhemora parasysh fundin e tyre.
18 Me siguri, ti i vë në vënde të rrëshqitshme dhe kështu i bën që të bien në

shkatërrim.
19 Si u shkatërruan në një çast! Ata vdiqën të konsumuar nga tmerri!
20Ashtu si në një ëndërr, kur zgjohesh, kështu edhe ti, o Zot, kur të zgjohesh,

do të përbuzësh pamjen e tyre të kotë.
21Kur zemra ime acarohej dhe e ndjeja veten sikurmë shponin nga brenda,
22unë isha pamend dhe pa kuptim; para teje isha si një kafshë.
23Pormegjithatë unë jam gjithnjë me ty; ti më ke kapur nga dora e djathtë.
24Ti do tëmëudhëheqëshmekëshillën tëndedhe do tëmë çoshpastaj në lavdi.
25Cilin kam në qiell veç teje? Dhembi tokë nuk dëshiroj tjetër njeri veç teje.
26 Mishi im dhe zemra ime nuk mund të ligështohen, por Perëndia është

kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi.
27 Sepse ja, ata që largohen prej teje do të vdesin; ti shkatërron tërë ata që,

duke kurvëruar, largohen prej teje.
28 Por sa për mua, e mira është t’i afrohem Perëndisë; e kam bërë Zotin tim,

Zotin, strehën time, për të treguar gjithë veprat e tua.

74
1 O Perëndi, pse na ke hedhur poshtë për gjithnjë? Pse vlon zemërimi yt

kundër kopesë së kullotës sate?
2 Kujto popullin tënd, që dikur e more, që ti e shpengove që të ishte fisi i

trashëgimisë sate, të këtijmali të Sionit, mbi të cilin ke banuar.
3Drejto hapat e tua në këto rrënoja të pandreqshme; armiku i ka prishur të

gjitha në shenjtërore.
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4 Armiqtë e tu vrumbullojnë në vendin e kuvendeve të tua; kanë vënë aty
shenjat e tyre si flamuj.

5Dukej sikur godisninme sëpata në pjesën e dëndur të një pylli.
6Dhe tani me sqeparë dhe çekane po prishin tërë skulpturat e tij.
7 I kanë vënë zjarrin shenjtërores sate; kanë përdhosur banesën që mban

emrin tënd, duke e hedhur poshtë.
8Kanë thënë në zemër të tyre: “T’i shkatërrojmë të gjithë”; kanë djegur tërë

qendrat e kuvendeve të shenjta në vend.
9Ne nuk i shohimmë shenjat tona; nuk kamë profet dhemidis nesh nuk ka

asnjë që të dijë deri kur.
10Deri kur, o Perëndi, kundërshtari do të fyejë? Armiku vallë, do ta përçmojë

emrin tënd përjetë?
11 Pse e tërheq dorën tënde, pikërisht të djathtën? Nxirre nga gjiri yt dhe

shkatërroji.
12 Por Perëndia është mbreti im qysh prej kohëve të lashta; ai sjell shpëtimin

mbi tokë.
13Me forcën tënde ndave detin dhe shtype kokën e përbindëshve të detit në

ujërat.
14 Copëtove kokat e Levitanëve dhe ia dhe për të ngrënë popullit të

shkretëtirës.
15Bëre që të dalin burime dhe përrenj dhe thave lumenj të përhershëm.
16 Jotja është dita, jotja është edhe nata; ti ke vendosur dritën dhe diellin.
17Ti ke caktuar tërë kufijtë e tokës dhe ke bërë verën dhe dimrin.
18Mbaje mend këtë, o Zot, që armiku të ka fyer dhe që një popull i pamend

ka përbuzur emrin tënd.
19Mos ia braktis bishave jetën e turtulleshës sate; mos harro përjetë jetën e

të përvuajturve të tu.
20 Respekto besëlidhjen, sepse vendet e errëta të tokës janë plot me strofka

dhune.
21 Mos lejo që i shtypuri të kthehet i turpëruar; bëj që i përvuajturi dhe

nevojtari të lëvdojnë emrin tënd.
22 Çohu o Perëndi, mbro kauzën tënde! Mos harro që i pamendi të fyen tërë

ditën.
23Mos harro britmën e armiqve të tu; zhurma e tyre që ngrihen kundër teje

ngjitet vazhdimisht në qiell.

75
1Ne të lëvdojmë, o Perëndi, ne të lëvdojmë, sepse emri yt na është i afërt; njeriu

tregonmrekullitë e tua.
2Kur do të vijë koha e caktuar, unë do të gjykoj me drejtësi.
3Toka dhe tërë banorët e saj shkrihen, por unë i bëj të qëndrueshme shtyllat e

saj. (Sela)
4 U kam thënë fodullëve: “Mos u mburrni!”, dhe të pabesëve: “Mos u bëni

hundëpërpjetë!
5Mos e ngrini lart kokën,mos flisni me qafë të fortë”.
6 Sepse lëvdimi nuk vjen as nga lindja, as nga perëndimi, as edhe nga

shkretëtira.
7 Sepse Perëndia është ai që gjykon; ai ul njerin dhe ngre tjetrin.
8 Sepse Zoti ka në dorë një kupë vere që shkumon dhe plot me erëza, që ai e

zbraz. Me siguri tërë të pabesët e dheut do ta kullojnë dhe do të pinë
deri llumin.
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9Por unë do të shpall përjetë dhe do t’i këndoj lavde Perëndisë të Jakobit.
10 Dhe do të dërrmoj tërë fuqinë e të pabesëve, por fuqia e të drejtëve do të

përlëvdohet.

76
1Perëndia njihet mirë në Judë, emri i tij është i madh në Izrael.
2Tabernakulli i tij është në Salem dhe ai banon në Sion.
3 Këtu ai ka copëtuar shigjetat e zjarrta të harkut, mburojën dhe shpatën e

luftës. (Sela)
4Ti dukesh i lavdishëm dhe i fuqishëmmbimalet e presë.
5 Trimat i kanë zhveshur, i ka zënë gjumi, dhe asnjë prej atyre trimave nuk

kamundur të përdorë duart e tij.
6 Mbas qortimit tënd, o Perëndia i Jakobit, qerret dhe kuajt mbetën të

shushatur.
7Nga ti, pikërisht nga ti, duhet të kenë frikë; dhe kushmund të rezistojë para

teje kur zemërohesh?
8Ti ke bërë që të dëgjohet nga qielli vendimi yt, tokën e zuri frika dhe heshti,
9kurPerëndiaungrit për të gjykuar, për të çliruar tërënevojtarëte tokës. (Sela)
10 Edhe zemërimi i njerëzve do të shndrrohet në lavdi për ty, dhe ti do të

rrethoheshme vetë mbeturinat e zemërimi të tyre.
11Bëjini zotime Zotit, Perëndisë tuaj, dhe plotësojini; tërë ata që rinë rreth tij

t’i çojnë dhurata të Tmerrshmit.
12Ai u heq frymën qeveritarëve, nga ai druhenmbretërit e tokës.

77
1 Zëri im lartohet te Perëndia dhe unë bërtas; zëri im lartohet te Perëndia dhe

ai ka për të më dëgjuar.
2Ditën e fatkeqësisë sime kërkova Zotin; gjatë natës dora ime mbeti e nderur

pa u lodhur dhe shpirti im nuk pranoi të ngushëllohet.
3Më kujtohet Perëndia dhe rrënkoj; vajtoj dhe fryma ime dobësohet. (Sela)
4Ti m’i mban të hapura qepallat; jam aq i turbulluar sa nukmund të flas.
5 Sjell ndërmënd përsëri ditët e lashta, vitet e kohëve të shkuara.
6Gjatë natësmëkthehet nëmendje kënga ime,mendoj thellë në zemrën time

dhe fryma ime bën kërkime.
7Ado tëmë hedhë poshtë për gjithnjë Zoti? E nuk do tëmë pëlqejëmë kurrë?
8Dhe mirësia e tij ka marrë fund për gjithnjë dhe falja e tij ka munguar për

brezat e ardhshme?
9Vallë Perëndia e ka harruarmëshirën dhe në zemërimin e tij u ka dhënë fund

dhembshurive të tij? (Sela)
10Unë kam thënë: “Shkaku i hidhërimit tim është se dora e djathtë e Shumë

të Lartit ka ndryshuar”.
11 Do t’i kujtoj veprat e Zotit; po, do të kujtoj mrekullitë e tua të kohëve të

kaluara,
12 do të mendohem thellë për gjithë veprat e tua dhe do të kem parasysh

bëmat e tua.
13O Perëndi, jeta jote është e shenjtë; cili Perëndi është i madh si Perëndia?
14 Ti je Perëndia që kryen mrekulli; ti ke bërë të njihet forca jote midis

popujve.
15Me krahun tënd ke shpenguar popullin tënd, bijtë e Jakobit dhe të Jozefit.

(Sela)
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16 Ujërat të panë, o Perëndi, ujërat të panë dhe u trëmbën; edhe humnerat u
drithtuan.

17Retë derdhën përmbytje uji, qiejtë gjëmuan dhe shigjetat e tua vepruan.
18Gjëmimi i bubullimës sate ishte në vorbullën, vetëtimat ndriçuan botën dhe

toka u tund dhe u drodh.
19 Ti e hape rrugën tënde në mes të detit, shtegun tënd në mes të ujërave të

mëdha, dhe gjurmët e tua nuk u njohën.
20Ti e udhëheq popullin tënd si një kopeme dorën eMoisiut dhe të Aaronit.

78
1Kushtoji kujdes, o populli im, ligjit tim; dëgjo fjalët e gojës sime.
2 Do të hap gojën time për të thënë shëmbëlltyra, dhe kam për të paraqitur

misteret e kohërave të lashta.
3Atë që ne kemi dëgjuar dhe kemi njohur, dhe që etërit tanë na kanë treguar,
4 nuk do t’ua fshehim bijve të tyre, por do t’i tregojmë brezit të ardhshëm

lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhemrekullinë që ai ka bërë.
5 Ai ka vendosur një dëshmi te Jakobi dhe ka vënë një ligj në Izrael, dhe ka

urdhëruar etërit tanë që t’ua bëjnë të njohura bijve të tyre,
6me qëllim që brezi i ardhshëm t’i njohë së bashku me bijtë që do të lindin;

dhe këta nga ana e tyre t’ua tregojnë bijve të tyre,
7 dhe të vendosin te Perëndia besimin e tyre dhe të mos harrojnë veprat e

Perëndisë, por të respektojnë urdhërimet e tij;
8 dhe të mos jenë si etërit e tyre, një brez kokëfortë dhe rebel, një brez me

zemër të paqëndrueshme dheme një frymë jo besnike ndaj Perëndisë.
9 Bijtë e Efraimit, njerëz të luftës, harkëtarë të zotë, kthyen shpinën ditën e

betejës,
10 nuk respektuan besëlidhjen e Perëndisë dhe nuk pranuan të ecnin sipas

ligjit të tij,
11harruan veprat e tij dhemrekullitë që u kishte treguar.
12Aibërimrekulli nëprani të etërve të tyre, nëvendineEgjiptit dhenë fushën

e Tsoanit.
13Ai e ndau detin dhe i bëri të kalojnë nëmes të tij, dhe imblodhi ujërat si një

grumbull.
14Ditën drejtoi me anë të resë dhe tërë natënme një dritë zjarri.
15 I çau shkëmbinjtë në shkretëtirë dhe i bëri të pijnë boll, si të ishte uji i

humnerës së madhe.
16Nxori rrëket nga shkëmbi dhe bëri që të rridhnin ujëra si lumenj.
17 Por ata vazhduan të mëkatojnë kundër tij dhe të ngrejnë krye kundër

Shumë të Lartit në shkretëtirë,
18 dhe e tunduan Perëndinë në zemër të tyre, duke kërkuar ushqim sipas

dëshirave të tyre.
19Dhe folën kundër Perëndisë, duke thënë: “A mund të shtrojë Perëndia një

sofër në shkretëtirë?
20 Ja, ai e goditi shkëmbindheprej tij dolënujëradhevërshuanpërrenj. Amund

t’i japë bukë dhemish popullit të tij?
21 Dhe kështu Zoti i dëgjoi dhe u zemërua fort, dhe një zjarr u ndez kundër

Jakobit dhe zemërimi kundër Izraelit u ndez,
22 sepse nuk i kishin besuar Perëndisë dhe nuk kishin pasur besim në

shpëtimin prej tij.
23Megjithatë ai i urdhëroi retë e sipërme dhe hapi dyert e qiellit,
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24 dhe bëri që mbi ta të binte mana për të ngrënë dhe u dha atyre grurin e
qiellit.

25Njeriu hëngri bukën e engjëjve; ai u dërgoi atyre ushqime sa të ngopeshin.
26 Ai bëri të ngrihet në qiell era e lindjes dhe në sajë të fuqisë së tij bëri të

ngrihet era e jugut,
27bëri të bininmbi ta mish si pluhuri dhe zogj si rëra e detit.
28Bëri që këto të binin nëmes të kampit të tyre, rreth çadrave të tyre.
29Kështu ata hëngrën sa u ngopën, sepse Perëndia u kishte siguruar atyre atë

që ata kishin dëshiruar.
30 Ata nuk kishin akoma kënaqur pangopësinë e tyre dhe kishin akoma

ushqim në gojë,
31kur zemërimi i Perëndisë shpërtheu kundër tyre, vraumë të fuqishmit prej

tyre dhe rrëzoimë tëmirët e Izraelit.
32Megjithatë ata vazhduan të mëkatojnë dhe nuk u besuanmrekullive të tij.
33 Atëherë ai harxhoi ditët e tyre në kotësi dhe vitet e tyre në tmerre të

papritura.
34Kur i vriste, ata e kërkonin dhe ktheheshin të kërkonin Perëndinëme zell.
35Kujtoheshin që Perëndia ishte Kështjella e tyre dhe që Perëndia shumë i larti

ishte Shpëtimtari i tyre.
36Por ata e mashtroninme gojën e tyre dhe e gënjeninme gjuhën e tyre.
37 Në fakt zemra e tyre nuk ishte e qëndrueshme ndaj tij dhe ata nuk ishin

besnikë ndaj besëlidhjes së tij.
38Por ai, që është imëshirshëm, ua fali paudhësinë e tyre dhe nuk i shkatërroi,

dhe shumë herë përmbajti zemërimin e tij dhe nuk e la indinjatën e tij
të shpërthejë,

39dukembajturmendqë ata ishinmish, një frymëqë kalon dhe nuk kthehet
më.

40Sa herë provokuan indinjatën e tij në shkretëtirë dhe e hidhëruarnë vetmi!
41 Po, ata iu drejtuan Perëndisë shumë herë dhe përsëri e provokuan të

Shenjtin e Izraelit.
42Nuk e kujtuanmë fuqinë e tij as ditën që i kishte çliruar nga armiku,
43kur ai kishte bërëmrekullitë e tij në Egjipt dhe në fushën e Tsoanit;
44 i kishte shndërruar lumenjtë dhe rrjedhat e ujit të Egjiptasve në gjak, me

qëllim që të mos pinin dot.
45 Kishte dërguar kundër tyre mizëri mizash që t’i hanin dhe bretkosa që t’i

shkatërronin.
46 Ua kishte dhënë të korrat e tyre krimbave dhe frytin e mundit të tyre

karkalecave.
47 I kishte shkatërruar vreshtat e tyre me breshër dhe fiqtë e tyre të Egjiptit

me ngrica.
48Kishte braktisur bagëtinë e tyre në mëshirë të breshërit dhe kopetë e tyre

nëmëshirë të rrufeve.
49 Kishte lëshuar mbi ta zjarrin e zemërimit të tij, indinjatën, inatin dhe

fatkeqësinë, një turmë lajmëtarësh të fatkeqësisë.
50 I kishte hapur udhën zemërimit të tij dhe nuk i kishte kursyer nga vdekja,

por ia kishte braktisur jetën e tyre murtajës.
51 I kishte goditur në Egjipt gjithë të parëlindurit dhe prodhimet e para në

çadrat e Kamit.
52 Por e kishte bërë popullin e tij të ikte si bagëtia dhe e kishte çuar nëpër

shkretëtirë sikur të ishte një kope.
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53 I kishte udhëhequr me siguri dhe ata nuk patën frikë, por deti i kishte
përpirë armiqtë e tyre.

54Dhe ai i solli kështu në tokën e tij të shenjtë, nëmalin që dora e djathtë e tij
kishte pushtuar.

55 I dëboi kombet para tyre dhe u caktoi atyreme short trashëgiminë, dhe bëri
që fiset e Izraelit të banonin në çadrat e tyre.

56Por ata u orvatëndheprovokuan indinjatën e Perëndisë shumë të lartë dhe
nuk respektuan statutet e tij.

57U tërhoqënmadje prapa dhe u suallën nëmënyrë të pabesë ashtu si etërit e
tyre, dhe devijuan si një hark që gabon;

58provokuan zemërimin e tij me vendet e tyre të larta dhe e bënë ziliqar me
skulpturat e tyre.

59Perëndia dëgjoi dhe u zemërua, dhe ndjeu një neveri tëmadhe për Izraelin.
60Kështu ai braktisi tabernakullin e Shilohut, çadrën që kishte ngritur midis

njerëzve;
61dhe e la forcën e tij të bjerë rob dhe lavdinë e tij në dorë të armikut.
62 Ia braktisi popullin e tij shpatës dhe u zemërua shumë kundër trashëgimisë

së tij.
63 Zjarri i konsumoi të rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk patën asnjë

këngë dasme.
64Priftërinjtë e tyre u vranë nga shpata dhe gratë e reja nukmbajtën zi.
65Pastaj Zoti u zgjua si nga gjumi, ashtu si një trim që bërtet nën ndikimin e

verës.
66 I goditi armiqtë e tij në kurriz dhe i mbuloi me një turp të përjetshëm.
67Hodhi poshtë çadrën e Jozefit dhe nuk zgjodhi fisin e Efraimit,
68por zgjodhi fisin e Judës,malin e Sionit, që ai e do.
69Ndërtoi shenjtëroren e tij, ashtu si vëndet shumë të larta, ashtu si tokat që

ka krijuar përjetë.
70Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe emori nga vatha e dhenve,
71dhe emori nga delet që mëndnin për të kullotur Jakobin, popullin e tij dhe

Izraelin, trashëgiminë e tij.
72Dheaibëriqë tëkullosninmendershmërinëezemrës së tyredhe iudhëhoqi

me shkathtësinë e duarve të tij.

79
1 O Perëndi, kombet kanë hyrë në trashëgiminë tënde, kanë përdhosur tem-

pullin tënd të shenjtë, e kanë katandisur Jeruzalemin në një grumbull
gërmadhash.

2 Trupat e vdekur të shërbëtorëve të tu ua dhanë për të ngrënë shpendëve të
qiellit dhemishin e shenjtorëve të tu bishave të fushave.

3Kanë derdhur gjakun e tyre si ujë rreth Jeruzalemit, në mënyrë që asnjeri
të mos i varroste.

4 Jemi bërë një turp për fqinjët tanë, tallja dhe gazi i atyre që na rrinë rreth e
qark.

5Deri kur, o Zot? A do të jesh i zemëruar përjetë? A do të flakërojë smira jote
si një zjarr?

6 Lësho zemërimin tënd mbi kombet që nuk të njohin dhe mbi mbretëritë që
nuk përmendin emrin tënd,

7 sepse kanë gllabëruar Jakobin dhe kanë shkretuar banesën e tij.
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8Mos kujto kundër nesh fajet e të pabesëve tanë; nxito të na dalësh para me
dhembshuritë e tua, sepse jemi shumë të vuajtur.

9Na ndihmo, o Perëndi i shpëtimit, për lavdinë e emrit tënd, dhe na çliro dhe
na fal mëkatet tona për hir të emrit tënd.

10Sepse kombet do të thonin: “Ku është Perëndia i tyre?”. Para syve tona bëju
të njohur kombeve hakmarrjen e gjakut të derdhur të shërbëtorëve të
tu.

11Le të arrijë deri tek ti rrënkimi i robërve; sipas fuqisë së krahut tënd, shpëto
ata që janë të dënuarme vdekje.

12Dhe ktheju fqinjëve tonë shtatëfish të zezën që të kanë bërë o Zot.
13Dhene populli yt dhe kopeja e kullotës sate, do të të kremtojmë përjetë dhe

do të shpallim lavdinë tënde brez pas brezi.

80
1 Dëgjo, o bari i Izraelit, që udhëheq Jozefin si një kope; ti që rrin mbi

Kerubinët, shkëlqe në lavdinë tënde.
2 Rizgjoje fuqinë tënde përpara Efraimit, Beniaminit dhe Manasit, dhe eja të

na çlirosh.
3 O Perëndi, na përtëri fuqitë, bëje fytyrën tënde të shkëlqejë dhe ne do të

shpëtojmë.
4 O Zot, Perëndi i ushtrive, deri kur do të jesh i zemëruar kundër lutjes së

popullit tënd?
5 Ti u ke dhënë për të ngrënë bukë të njomur me lot, dhe u ke dhënë për të

pirë lot me shumicë.
6 Ti na ke bërë objekt mosmarëveshjeje për fqinjët tanë, dhe armiqtë tanë

qeshin njeri me tjetrin.
7 O Perëndi i ushtrive, na përtëri forcat tona; bëje fytyrën tënde të shkëlqejë

përsëri dhe do të shpëtojmë.
8Ti çove jashtë Egjiptit një hardhi; i dëbove kombet dhe embolle.
9Ti e pastrove dheun para saj dhe ajo lëshoi rrënjë dhe embushi dheun.
10Malet umbuluan nga hija e saj dhe kedrat e Perëndisëme degët e saj.
11 I zgjati degët e saj deri në det dhe llastarët deri te lumi.
12 Pse i prishe gjerdhet e saj dhe kështu tërë kalimtarët kanë mundësi të

korrin frytet e saj?
13Derri i egër i pyllit e shkreton dhe egërsirat e fushës kullotin aty.
14O Perëndi i ushtrive, të lutemi kthehu; shiko nga qielli, vështro dhe vizito

këtë vresht
15dhe drurët qëmbolli e djathta jote dhe filizin që e ke forcuar për ty.
16Ajo u dogj nga zjarri dhe është prerë; ata vdesin para kërcënimit të fytyrës

sate.
17Dora jote qoftëmbi njeriun e të djathtë tënde,mbi njeriun që ti e ke bërë të

fortë për ty.
18Kështune nuk do të largohemimëprej teje. Na ngjall dhe ne do të kërkojmë

emrin tënd.
19O Zot, Perëndia i ushtrive, na përtëri; bëje fytyrën tënde të shkëlqejë dhe do

të shpëtojmë.

81
1 I këndonimegëzimPerëndisë, forcës sonë; lëshonibritmagëzimipërPerëndinë

e Jakobit.
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2Lartoni një këngë dhe i bini dajres, harpësmelodioze bashkëme lirën.
3 I bini borisë ditën e hënës së re, ditën e hënës së plotë, ditën e festës sonë.
4 Sepse ky është një statut për Izraelin, një ligj i Perëndisë të Jakobit.
5Ai e caktoi si një dëshmi te Jozefi, kur doli kundër vendit të Egjiptit. Atëherë

unë dëgjova një gjuhë që nuk e kuptoja;
6 “O Izrael, unë e hoqa barrën nga shpatullat e tua; duart e tua e kanë lënë

shportën.
7 Kur ishe keq ti më klithe mua dhe unë të çlirova; t’u përgjigja i fshehur në

bubullimë, të vura në provë në ujërat eMeribas. (Sela)
8Dëgjo, o populli im, dhe unë do të qortoj. O Izrael, sikur ti të më dëgjoje!
9Mospastënëmesin tëndasnjëperëndi tëhuaj dhemosadhuroasnjëperëndi

të huaj.
10Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit; hap gojën tënde

dhe unë do të ta mbush.
11Por populli im nuk e ka dëgjuar zërin tim dhe Izraeli nukmë është bindur.
12 Prandaj i braktisa në ashpërsinë e zemrës së tyre, me qëllim që të ecnin

sipas bindjeve të tyre.
13Ah, sikur populli im të më dëgjonte, sikur Izraeli të ecte në rrugët emia!
14Do tëposhtërojamenjëherëarmiqtë e tij dhedo takthejadorën timekundër

kundërshtarëve të tij.
15 Ata që urrejnë Zotin do t’i nënshtroheshin dhe fati i tyre do të caktohej

përjetë.
16Dheunëdo ta ushqeja (Izraelin)me grurinmë tëmirë dhe do ta ngopjame

mjaltin që pikon nga shkëmbi”.

82
1Perëndia rri në kuvendin e Perëndisë, ai gjykon nëmes të perëndive.
2 Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabesëve?

(Sela)
3Mbroni të dobëtindhe jetimin, sigurojini drejtësi të vuajturit dhe të varfërit.
4Çlironi të mjerin dhe nevojtarin; shpëtojeni nga dora e të pabesit.
5 Ata nuk dinë asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë, dhe ecin në terr; të gjitha

themelet e tokës po luajnë.
6Unë kam thënë: “Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë të Lartit.
7Megjithatë ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm

tjetër”.
8Çohu, o Perëndi, gjyko tokën, sepse ti do të trashëgosh tërë kombet.

83
1O Perëndi,mos rri në heshtje! Mosmbyll gojën,mos rri i qetë, o Perëndi!
2 Sepse, ja, armiqtë e tu po ziejnë dhe ata që të urrejnë ngrenë kokën.
3Thurrin gracka kundër popullit tënd dhe bëjnë komplote kundër atyre që ti

mbron.
4 Ata thonë: “Ejani t’i shkatërrojmë si komb, emri i Izraelit të mos kujtohet

më”.
5 Sepse kanë komplotuar së bashku me një mendje dhe kanë lidhur një

besëlidhje kundër teje.
6Çadrat e Edomit dhe Ismaelitët,Moabi dhe Hagarenët,
7Gebali, Amoni dhe Amaleku, Filistia me banorët e Tiros;
8dhe Asiria është bashkuarme ta për të ndihmuar bijtë e Lotit. (Sela)
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9Vepro me ta ashtu si bëreme Madianin, me Siseran dhe me Jabinin pranë
përroit të Kishonit,

10 të cilët u shkatërruan në Endor dhe u bënë si pleh për tokën.
11 Bëj që krerët e tyre të jenë si Orebi dhe Zeebi, dhe tërë princat e tyre si

Zebahu dhe Tsalmuna,
12 sepse ata thanë: “Të shtiem në dorë kullotat e Perëndisë”.
13OPerëndia im, bëjinjëlloj si pluhuri i vorbullës, si kashta nëmëshirë të erës.
14Ashtu si zjarri djeg pyllin dhe flaka gllabëronmalet,
15kështu ndiqi me furtunën tënde dhe trëmbime uraganin tënd.
16Mbulo fytyrat e tyre me turp, me qëllim që të kërkojnë emrin tënd, o Zot.
17U turpërofshin dhe u tmerrofshin përjetë, u ngatërrofshin dhe vdekshin;
18dhe ta dijnë se ti vetëm, që quhesh Zoti, je Shumë i Larti mbi gjithë dheun.

84
1Oh, sa të dashura janë banesat e tua, o Zot i ushtrive!
2Shpirti imdëshironmezjarr dhe shkrihet përoborret e Zotit; zemra imedhe

mishi im i dërgojnë britma gëzimi Perëndisë të gjallë.
3Edhe rabecka gjen një shtëpi dhe dallëndyshja një fole, ku të vërë të vegjëlit

e saj pranë altarëve të tu, o Zot i ushtrive, Mbreti im dhe Perëndia im.
4Lum ata që banojnë në shtëpinë tënde dhe të lëvdojnë vazhdimisht. (Sela)
5Lum ata që e vënë forcën e tyre te ti dhe kanë në zemër rrugët e tua!
6Kur kalojnë luginën e Bakas, e shndërrojnë atë në një vend burimesh, dhe

shiu i parë embulonme bekime.
7Ata kalojnë nga një forcë te tjetra dhe në fund paraqiten para Perëndisë në

Sion.
8O Zot, Perëndi i ushtrive, dëgjo lutjen time; vëri veshin, o Perëndi i Jakobit.

(Sela)
9 Shiko, o Perëndi,mburojën tonë, dhe shiko fytyrën e të vajosurit tënd.
10Po, një ditë në oborret e tua vlenmë tepër se njëmijë gjetiu;muamëpëlqen

më tepër të qëndrojnë pragun e shtëpisë së Perëndisë tim, se sa të banoj
në çadrat e të pabesëve.

11 Sepse Zoti Perëndi është diell dhe mburojë; Zoti do të japë hir dhe lavdi; ai
nuk u refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt.

12O Zot i ushtrive, lum njeriu që ka besim te ti!

85
1OZot, ti ke qenë imbarëpër tokën tëndedhe e ke kthyer Jakobinnga robëria.
2 Ti ke falur paudhësinë e popullit tënd dhe ke mbuluar tërë mëkatet e tyre.

(Sela)
3 Ti ke larguar gjithë indinjatën tënde dhe ke lënë mënjanë zemërimin tënd të

zjarrtë.
4Na përtëri, o Perëndi i shpëtimit tonë, dhe jepi fund indinjatës sate kundër

nesh.
5A do tëmbetesh i zemëruarmene përjetë? A do ta vazhdosh zemërimin tënd

brez pas brezi?
6Anukdo tëna japëshpërsëri jetën,meqëllimqëpopulli yt tëmund të gëzohet

te ti?
7Tregona, o Zot, mirësinë tënde dhe falna shpëtimin tënd.
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8 Una kam për të dëgjuar atë që Perëndia, Zoti, ka për të thënë; me siguri ai
do t’i flasë për paqe popullit të tij dhe shenjtorëve të tij, por nuk do të
lejojë që ata të jetojnë përsëri si njerëz pamend.

9Me siguri shpëtimi i tij është afër atyre që kanë frikë prej tij, sepse lavdia e
tij mund të banojë në vendin tonë.

10Mirësia dhe e vërteta u takuan; drejtësia dhe paqja janë puthur njera me
tjetrën.

11E vërteta do të mbijë nga toka dhe drejtësia do të shikojë nga qielli.
12Po, Zoti do të japë atë që është emirë, dhe toka jonë do të prodhojë frytin e

saj.
13Drejtësia do të ecë para tij dhe do të përgatisë udhën për hapat e tij.

86
1Vëri veshin, o Zot, dhe përgjigjmu, sepse jam i dëshpëruar dhe nevojtar.
2 Ruaje jetën time sepse jam i shenjtë; ti je Perëndia im; shpëtoje shërbëtorin

tënd që ka besim te ti.
3Ki mëshirë përmua, o Zot, sepse të këlthas ty tërë ditën.
4Gëzoje shërbëtorin tënd, sepse te ti, o Zot e lartoj shpirtin tim.
5 Sepse ti, o Zot, je i mirë dhe i gatshëm të falësh, dhe tregonmirësi të madhe

ndaj gjithë atyre që të kërkojnë.
6Vëri veshin, o Zot, lutjes time, dhe trego kujdes për britmën e përgjërimeve të

mia.
7Unë të kërkoj në ditën e fatkeqësisë sime, sepse ti do të më përgjigjesh.
8 Nuk ka asnjë të barabartë me ty midis perëndive, o Zot, as ka vepra të

njëllojtame të tuat.
9Tërë kombet që ti ke krijuar do të vinë të bien përmbys para teje, o Zot, dhe

do të përlëvdojnë emrin tënd.
10 Sepse ti je i madh dhe kryenmrekulli; vetëm ti je Perëndia.
11Mësomë rrugën tënde, o Zot, dhe unë do të ec në të vërtetën tënde; bashkoje

zemrën timeme frikën e emrit tënd.
12Unë do të të lëvdoj, o Zot, Perëndia im, me gjithë zemër, dhe do ta përlëvdoj

emrin tënd përjetë.
13Sepse emadhe ështëmirësia jote ndaj meje; ti ke shpëtuar shpirtin tim nga

Sheoli.
14O Perëndi, njerëz kryelartë kanë dalë kundërmeje dhe një turmë njerëzish

të dhunës kërkojnë jetën time dhe nuk të vë ty para syve të tyre.
15 Por ti, o Zot, je një Perëndi i mëshirshëm dhe i dhembshur që zemërohet

ngadalë dhe që ka shumëmirësi dhe të vërtetë.
16Kthehu nga unë dhe ki mëshirë përmua; jepi forcën tënde shërbëtorit tënd

dhe shpëto birin e shërbëtores sate.
17Tregomë një shenjë të dashamirësisë sate, me qëllim që ata që më urrejnë

ta shohin dhe të mbeten të shushatur, duke parë që ti, o Zot, më ke
ndihmuar dhemë ke ngushëlluar.

87
1Ai i vuri themelet e tij mbi malet e shenjta.
2Zoti i do portat e Sionit më tepër se të gjitha banesat e Jakobit.
3Gjëra të lavdishme thuhen për ty, o qytet i Perëndisë. (Sela)
4Do të përmendEgjiptin dhe Babiloninë ndër ata qëmënjohin. Ja Filistia dhe

Tiro, së bashkume Etiopinë: “Ky ka lindur atje”.



Psalmet 87:5 585 Psalmet 89:6

5Dhe do të thuhet për Sionin: “Ky dhe ai kanë lindur tek ai; dhe vetë Shumë
i Larti do ta bëjë të qëndrueshëm”.

6Zoti duke shqyrtuar popujt, do të regjistrojë: “Ky ka lindur atje”. (Sela)
7Dhe këngëtarët dhe ata që u bien veglave do të thonë: “Të gjitha burimet e

mia të jetës dhe të gëzimit janë te ti”.

88
1O Zot, Perëndi i shpëtimit tim, unë bërtas ditë e natë para teje.
2Arriftë deri te ti lutja ime, vëri veshin britmës time,
3 sepse shpirti im është ngopur me të keqen, dhe jeta ime ka arritur deri në

Sheol.
4 Tanimë përfshihem ndër ata që do të zbresin në gropë, jam si një njeri që

nuk kamë forcë.
5 Jam braktisurmidis të vdekurve ashtu si të vrarët që janë në varr, të cilët ti

nuk i mbanmend dhe që janë prerë e janë larguar nga dora jote.
6Ti më ke shtënë në gropënmë të thellë, në vënde të errëta, në humnerat.
7Mbi mua ka shpërthyer zemërimi yt, dhe ti më ke marrë me vete megjithë

valët tua. (Sela)
8Timëke lënë pamiqtë emi;mëkebërë për ta një objekt të neveritshëm; jam

mbyllur dhe nukmund të dal.
9 Syri im venitet nga dhembja; të kërkoj çdo ditë, o Zot, dhe i zgjat drejt teje

duart e mia.
10A do të bësh vallë mrekulli për të vdekurit? A do të ringjallen të vdekurit

për të të lëvduar? (Sela)
11 A do të kremtohet mirësia jote në varr dhe besnikëria jote në vendin e

shkatërrimit?
12 A do të njihen mrekullitë e tua në terr dhe drejtësia jote mbi tokën e

harresës?
13Por unë të këlthas ty, o Zot, dhe lutja ime të drejtohet nëmëngjes.
14Psemë refuzon, o Zot, pse më fsheh fytyrën tënde?
15 Kam qenë i pikëlluar dhe duke vdekur qysh në rini; kam vuajtur nga

tmerret e tua dhe e kam humbur.
16Mbimua ka kaluar zemërimi yt i zjarrtë; tmerret e tuamë kanë asgjesuar,
17mëkanë rrethuar si ujëratgjatë gjithëditësdhe të gjitha sëbashkumëkanë

mbytur.
18Ke larguar nga unëmiqtë dhe të njohurit emi; miku immë i ngushtë është

errësira.

89
1 Unë do të këndoj përjetë mirësitë e Zotit, me gojën time do t’u shpall

besnikërinë tënde të gjitha brezave.
2 Sepse kam thënë: “Mirësia jote do të ekzistojë përjetë, ti do të vendosësh

besnikërinë tënde në vetë qiejtë”.
3 “Unë kam lidhur një besëlidhjeme të zgjedhurin tim, i jam betuar Davidit,

shërbëtorit tim, duke thënë:
4 “Do t’i vendos pasardhësit e tu përjetë dhe do të ndërtoj fronin tënd për të

gjitha brezat””. (Sela)
5Dhe qiejtë do të kremtojnëmrekullitë e tua, o Zot, dhe besnikërinë tënde në

kuvendin e shenjtorëve.
6Sepse kushmund të krahasohet në qiellme Zotin? Dhe kush është i njëllojtë

me Zotin midis bijve të të Fuqishmit?
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7Perëndisë ia kanë frikën shumënë kuvendin e shenjtorëve, dhe respektohet
thellë nga tërë ata që e rrethojnë.

8O Zot, Perëndi i ushtrive, kush është i fuqishëm si ti, o Zot? Besnikëria jote të
rrethon kudo.

9Ti e sundon tërbimin e detit; kur valët e tij ngrihen, ti i qetëson.
10 Ti e ke bërë copë-copë Egjiptin, duke e plagosur për vdekje; me krah të

fuqishëm ke shpërndarë armiqtë e tu.
11Qiejtë janë të tutë, edhe toka është jotja; ti e ke krijuar botën dhe të gjitha

atë që janë në të.
12Ti ke krijuar veriun dhe jugun; Tabori dheHermoni lëshojnë britma gëzimi

kur dëgjojnë emrin tënd.
13Ti ke krah të fuqishëm; dora jote është e fortë, e djathta jote ngrihet nëqiell.
14 Drejtësia dhe e drejta përbëjnë bazën e fronit tënd; mirësia dhe e vërteta

shkojnë përpara fytyrës sate.
15Lum ai popull që njeh britmën e gëzimit, o Zot, sepse ai do të ecë në dritën

e fytyrës sate;
16 do të ngazëllojë tërë ditën me emrin tënd dhe do të gëzohet shumë në

drejtësinë tënde.
17Po, ti jemburrja e forcës së tyre, dheme favorin tënd ti e shton fuqinë tonë.
18 Sepsemburoja jonë i përket Zotit dhembreti ynë të Shenjtit të Izraelit.
19 Ti i fole atëherë në vegim të dashurit tënd dhe the: “Ndihmova një të

fuqishëm, përlëvdova një të zgjedhur nga populli.
20Gjeta Davidin, shërbëtorin tim, dhe e vajosa me vajin tim të shenjtë.
21Dora ime do ta përkrahëme vendosmëri dhe krahu im do ta forcojë.
22Armiku nuk do ta shtypë dhe i ligu nuk do ta pikëllojë.
23Do të asgjesoj para tij armiqtë e tij dhe do të godas ata që e urrejnë.
24 Besnikëria ime dhe mirësia ime do të jenë me të, dhe me emrin tim do të

bëhet i fuqishëm.
25Do ta shtrij dorën e tij mbi detin dhe dorën e djathtë të tij mbi lumenjtë.
26Ai do të kërkojë ndihmën time, duke thënë: “Ti je Ati im, Perëndia im dhe

Kështjella ime e shpëtimit”.
27Do ta bëj gjithashtu të parëlindurin tim, më të shkëlqyerin ndërmbretërit e

dheut.
28Do të përdormirësi ndaj tij përjetë, dhe besëlidhja ime me të do të mbetet e

qëndrueshme.
29Do t’i bëj gjithashtu pasardhësit e tij të përjetshem dhe fronin e tij si ditët e

qiejve.
30Në rast se bijtë e tij braktisin ligjin tim dhe nuk ecin, sipas urdhërimeve të

mia,
31në rast se shkelin statutet e mia dhe nuk respektojnë urdhërimet emia,
32 unë do ta dënoj shkeljen e tyre me shufër dhe paudhësinë e tyre me të

rrahura,
33por nuk do ta heqmirësinë time prej tij dhe nuk do të lë që besnikëria ime

të jetë e mangët.
34Nuk do të shkel besëlidhjen time dhe nuk do t’i ndryshoj fjalët që kanë dalë

nga goja ime.
35 Jam betuar një herë për shenjtërinë time dhe nuk do ta gënjej Davidin;
36pasardhësit e tij do të jenë përjetë dhe froni i tij do të jetë si dielli parameje,
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37 do të jenë të qëndrueshëm si hëna, dhe dëshmitari në qiell është besnik”.
(Sela)

38 Por ti na ke braktisur dhe na ke kthyer; je zemëruar shumë kundër të
vajosurin tënd.

39 Ti ke përçmuar besëlidhjen e lidhur me shërbëtorin tënd dhe ke përdhosur
kurorën e tij, duke bërë që të bjerë për tokë.

40Ke shembur gjithë mbrojtjet e tij dhe i ke katandisur në gërmadha kalatë e
tij.

41Tërë kalimtarët e kanë plaçkitur dhe ai është bërë gazi i fqinjëve të tij.
42Ke lavdëruar dorën e djathtë të kundërshtarëve të tij dhe ke bërë të gëzohen

tërë armiqtë e tu.
43Ke prishur tehun e shpatës së tij dhe nuk e ke ndihmuar në betejë.
44 I ke dhënë fundmadhështisë së tij dhe ke hedhur për tokë fronin e tij.
45Ke shkurtuar ditët e rinisë së tij dhe e kembuluar me turp. (Sela)
46Deri kur, oZot? Ado të fshihesh ti përjetë? Ado tëflakërojë si zjarr zemërimi

yt?
47Kujto sa e shkurtër është jeta ime. Për çfarë kotësie ke krijuar gjithë bijtë e

njerëzve?
48Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe qëmund ta shkëputë jetën e

tij nga pushteti Sheolit? (Sela)
49 Ku janë, o Zot, mirësitë e tua të lashta, për të cilat iu betove Davidit në

besnikërinë tënde?
50Kujto, o Zot, fyerjen që iu bë shërbëtorëve të tu, dhe si unë mbaj në zemër

fyerjen e rëndë të të gjitha kombeve,
51me të cilën armiqtë e tu kanë fyer, o Zot, me të cilën kanë fyer hapat e të

vajosurit tënd.
52 I bekuar qoftë Zoti përjetë. Amen, po, amen!

90
1O Zot, ti ke qenë për ne një strehë brez pas brezi.
2 Para se të kishin lindur malet dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe

botën,madje ngamot dhe përjetë ti je Perëndia.
3Ti e kthen njeriun në pluhur dhe thua: “Kthehuni, o bij të njerëzve”.
4Sepse njëmijë vjet në sytë e tu janë si dita e djeshme që ka kaluar, ose sikur

të gdhish një natë.
5Ti i përlan si një përmbytje. Ato janë si një ëndërr, janë si barr që gjelbëron në

mëngjes.
6Nëmëngjes ai lulëzon dhe gjelbëron, nëmbrëmje kositet dhe thahet.
7 Sepse jemi të konsumuar nga zemërimi yt dhe jemi të tmerruar nga tërbimi

yt.
8Ti i vë fajet tona para teje, mëkatet tona të fshehta në dritën e fytyrës sate.
9 Sepse tërë ditët tona zhduken në zemërimin tënd; ne po i mbarojmë vitet

tona si një psherëtimë.
10Ditët e viteve tona shkojnë deri në shtatëdhjetë vjet dhe përmë të fortët në

tetëdhjetë, por ajo që përbën krenarinë e tyre nuk është veçsemundim
dhe dëshirë për t’u dukur, sepse kalonme të shpejtë dhe ne fluturojmë
tutje.

11Kush e njeh forcën e zemërimit tënd dhemërinë tënde sipas frikës që duhet
pasur prej teje?

12Namëso, pra, të numërojmë ditët tona për të pasur një zemër të urtë.
13Kthehu, o Zot! Deri kur? Dhe ki mëshirë për shërbëtorët e tu.
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14Na ngop në mëngjesmemirësinë tënde, dhe ne do të ngazëllojmë dhe do të
kënaqemi në të gjitha ditët tona.

15 Na gëzo në përpjestim me ditët që na ke pikëlluar dhe në kompensim të
viteve që kemi vuajtur nga fatkeqësitë.

16Qoftë e qartë vepra jote shërbëtorëve të tu dhe lavdia jote bijve të tyre.
17Hiri i Zotit Perëndisë tonë qoftëmbi ne dhe e bëftë të qëndrueshme veprën e

duarve tona; po, bëje të qëndrueshme veprën e duarve tona.

91
1Kush banon në strehën e Shumë të Lartit, pushon në hijen e të Plotfuqish-

mit.
2Unë i them Zotit: “Ti je streha ime dhe kështjella ime, Perëndia im, të cilit i

besoj”.
3Mesiguri ai do të të çlirojë nga laku i gjuetarit të shpendëvedhengamurtaja

vdekjeprurëse.
4Ai do të të mbulojë me pendët e tij dhe do të gjesh strehë nën krahët e tij;

besnikëria e tij do të të shërbejë si mburojë dhe parzmore.
5Ti nuk do të kesh frikë nga tmerri i natës, sa nga shigjeta që fluturon ditën,
6as ngamurtaja që endet në terr, as nga shfarosja që bën kërdinë nëmesditë.
7Njëmijë do të bien në krahun tënd dhe dhjetëmijë në të djathtën tënde, por

aty nuk do të të afrohet.
8 Mjafton që ti të këqyrësh me sytë e ty dhe do të shikosh shpërblimin e të

pabesëve.
9Dukeqenë se ke thënë: “OZot, ti je streha ime, dhe ekebërë Shumë tëLartin

strehën tënde,
10nuk do të të gjejë asnjë e keqe, asnjë plagë nuk do t’i afrohet çadrës sate.
11 Sepse ai do të urdhëroi Engjëjt e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua.
12Atado të tëmbajnënëduart e tyre,meqëllimqëkëmba jote tëmospengohet

nga ndonjë gur.
13 Ti do të ecësh mbi luanin dhe gjarpërin helmues, do të shkelësh luanin e

vogël dhe kuçedrën.
14Duke qenë se ai ka vënëmbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj dhe do ta

çoj lart në vend të sigurt, sepse ai njeh emrin tim.
15Ai do të më kërkojë dhe unë do t’i përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi;

do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj.
16Do ta ngopme jetë të gjatë dhe do t’i tregoj shpëtimin tim.

92
1 Éshtë bukur të kremtosh Zotin, dhe të këndosh lavdet në emrin tënd, o

Shumë i Larti;
2 të shpallësh nëmëngjesmirësinë tënde dhe çdo natë besnikërinë tënde,
3me një harpme dhjetë tela, me lirën dhememelodinë e qestes.
4Duke qenë se ti më ke gëzuarme atë që ke bërë, unë ngazëllohem për veprat

e duarve të tua.
5 Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot, sa të thella janëmendimet e tua!
6Njeriu pamend nuk i njeh dhe budallai nuk kupton këtë:
7që të pabesëtmbijnë si bari, dhe gjithë ata qëkryejnëpaudhësi lulëzojnëpër

t’u shkatërruar përjetë.
8Por ti, o Zot, mbetesh i Shkëlqyeri përjetë.
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9Sepse ja, armiqtë e tu, o Zot, sepse ja armiqtë e tu do të vdesin dhe gjithë ata
që kryejnë paudhësi do të shpërndahen.

10Por timë ke dhënë forcë të barabartëme atë të buallit, ti me ke vajosurme
vaj të freskët.

11 Dhe sytë e mi kanë për të parë disfatën e armiqve të mi dhe veshët e mi
kanë për të dëgjuar disfatën e njerëzve të këqij që ngrihen kundërmeje.

12 I drejti do të lulëzojë si palma, do të rritet si kedri i Libanit.
13 Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të lulëzojnë në kopshtet e

Perëndisë tonë.
14Do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë,
15për të shpallur që Zoti është i drejtë; ai ështëKështjella ime dhe nuk ka asnjë

padrejtësi tek ai.

93
1 Zoti mbretëron; ai është veshur me madhështi; Zoti është mbuluar me

mantel, është ngjeshur me forca. Po, bota është e qëndrueshme nuk do
të tundet kurrë.

2Froni yt është nga përjetësia i qëndrueshëm; ti je i tillë nga përjetësia.
3Lumenjtë kanë ngritur, o Zot, lumenjtë kanë ngritur zërin e tyre; lumenjtë

kanë ngritur valët e tyre plot zhurmë;
4 por Zoti në vëndet shumë të larta është më i fuqishëm së zërat e ujërave të

mëdha,më i fuqishëm se baticat e detit.
5Statutet e tua janë jashtëzakonisht të qëndrueshme. Shenjtëria i shkon shtëpisë

sate, o Zot, përjetë.

94
1O Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjeve, shkëlqe.
2Çohu, o gjykatës i tokës, dhe jepu shpërbliminmëndjemëdhenjve.
3Deri kur të pabesët, o Zot, deri kur të pabesët do të triumfojnë?
4Ata vjellin fjalë dhembajnë fjalime të paturpshme; të gjithë ata që kryejnë

paudhësi flasinme arrogancë.
5Atamarrinnëpërkëmbëpopullin tënd,oZot, dhe shtypin trashëgiminë tënde.
6Vrasin gruan e ve dhe të huajin, dhe vrasin jetimët,
7dhe thonë: “Zoti nuk shikon, Perëndia i Jakobit nuk kupton”.
8Kërkoni të kuptoni, o njerëz të pamendmidis popullit; dhe ju budallenj, kur

do të bëheni të zgjuar?
9Ai që ka vënë veshin, a nuk dëgjon? Ai që ka formuar syrin, a nuk shikon?
10Ai që ndreq kombet, a nuk do t’i dënojë ata, ai që i mëson diturinë njeriut?
11Zoti i njehmendimet e njeriut dhe e di që nuk janë veçse kotësi.
12Lum ai njeri që ti ndreq, o Zot, dhe që ti mëson sipas ligjit tënd,
13për t’i dhënë prehje në ditët e fatkeqësisë, deri sa t’i hapet gropa të pabesit.
14 Sepse Zoti nuk ka për të hedhur poshtë popullin e tij dhe nuk ka për të

braktisur trashëgiminë e tij.
15 Gjykimi do të mbështetet përsëri mbi drejtësinë, dhe tërë ata që janë të

drejtë nga zemra do t’i shkojnë pas.
16Kush do të ngrihet në favorin tim kundër njerëzve të këqij? Kush do të më

dalë krah kundër atyre që kryejnë paudhësi?
17Nëqoftë seZoti nukdo tëmëkishtendihmuar, do tëkishapërfunduar shpejt

në vendin e heshtjes.
18Kur thashë: “Këmba ime ngurron”, mirësia jote, o Zot, më ka përkrahur.
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19 Kur një numër i madh shqetësimesh më mbysnin, përdëllimet e tua më
jepnin zemër.

20Do të jetë vallë aleati yt gjykata e padrejtë, që thur padrejtësi në emër të
ligjit?

21Atamblidhen tok kundër të drejtit dhe dënojnë gjakun e pafajshëm.
22 Por Zoti është kështjella ime dhe Perëndia im është kalaja në të cilën gjej

strehë.
23Ai do të lëshojë mbi ta ligësinë e tyre dhe do t’i bëjë të vdesin për shkak të

paudhësisë së tyre; Zoti, Perëndia ynë, do t’i shkatërrojë.

95
1 Ejani, t’i këndojmë me gëzim Zotit; t’i dërgojmë britma gëzimi kalasë së

shpëtimit tonë.
2Le të shkojmë në prani të tij me lavde, ta kremtojmëme këngë.
3 Sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe një Mbret i madh mbi gjithë

perënditë.
4Në duart e tij janë thellësitë e tokës dhe të tijat janëmajat e larta të maleve.
5 I tij është deti, sepse ai e ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e tij kanë

modeluar.
6Ejani, të adhurojmë dhe të përkulemi; të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka

bërë.
7 Sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i kullotës së tij dhe kopeja

për të cilën ai kujdeset. Sot, po të jetë se dëgjoni zërin e tij,
8 “mos e fortësoni zemrën tuaj si në Meriba, si ditën eMasas në shkretëtirë,
9 ku etërit tuaj më tunduan dhe më vunë në provë, edhe pse i kishin parë

veprat e mia.
10Përdyzet vjet e pata neveri atë brez dhe thashë: “Janë një popullme zemër

të përdalë dhe nuk i njohin rrugët emia.
11Prandaj u betova në zemërimin tim: Nuk do të hyjnë në prehjen time”.

96
1Këndojini Zotit një këngë të re, këndojini Zotit, o banorë të të gjithë tokës!
2Këndojini Zotit, bekoni emin e tij; lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij.
3Shpallni lavdinë e tij midis kombeve dhemekullitë e tij midis tërë popujve.
4 Sepse Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdiminmë të lartë; nga ai duhet të

kemi frikë përmbi gjithë perënditë e tjera.
5 Sepse gjithë perënditë e kombeve janë idhuj, por Zoti ka bërë qiejtë.
6 Shkëlqimi dhe madhështia janë para tij, forca dhe bukuria janë në shen-

jtëroren e tij.
7 Jepini Zotit, o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë.
8 Jepini Zotit lavdinë që i takon emrit të tij, çojini oferta dhe ejani në oborret

e tij.
9Bini përmbyspërparaZotit në shkëlqimin e shenjtërisë së tij, dridhuni para tij,

o banorë të të gjithë tokës.
10 U thoni gjithë kombeve: “Zoti mbretëron; bota është vendosur mirë dhe

nuk do të luajë nga vendi; ai do t’i gjykojë popujt me drejtësi”.
11 Le të gëzohen qiejtë dhe të gëzohet toka; le të zhurmojë deti dhe gjithçka

gjindet në të.
12Le tëngazëllohet fushadhegjithçkagjindetnë të. Atëherë tërëdrurëtepyllit

do të lëshojnë britma gëzimi përpara Zotit,
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13 sepse ai vjen, vjen për të gjykuar tokën. Ai do ta gjykojë botënme drejtësi
dhe popujt në besnikërinë e tij.

97
1Zoti mbretëron; le të gëzohet toka dhe le të ngazëllohen ishujt e mëdhenj.
2Re dhe terr e mbështjellin; drejtësia dhe e drejta janë në themel të fronit të

tij.
3Një zjarr i shkon përpara dhe i zhduk armiqtë e tij rreth e qark.
4Vetëtimat e tij ndriçojnë botën, toka i shikon dhe dridhet.
5Malet shkrihen si dylli përpara Zotit, përpara Zotit të të gjithë tokës.
6Qiejtë shpallin drejtësinë e tij dhe tërë popujt shohin lavdinë e tij.
7U ngatërrofshin të gjihë ata që u shërbejnë skulpturave dhe ata që mburren

me idhujt; rënçin përmbys përpara atij të gjitha perënditë.
8 Sioni ka dëgjuar dhe është gëzuar për to, dhe bijat e Judës janë gëzuar me

gjykimet e tua, o Zot.
9 Sepse ti, o Zot, je Shumë i Larti mbi tërë tokën, ty të përlëvdojmë mbi gjithë

perënditë e tjera.
10 Ju që e doni Zotin urreni të keqen! Ai ruan jetën e shenjtorëve të tij dhe i

çliron nga dora e të pabesëve.
11Drita ka dalë për të drejtin dhe gëzimi për ata që janë të drejtë nga zemra.
12Ngazëllohuni tek Zoti, o njerëz të drejtë, dhe lëvdoni emrin e tij të shenjtë.

98
1Këndojini Zotit një himn të ri sepse ka bërëmrekulli; dora e tij e djathtë dhe

krahu i tij i shenjtë i kanë siguruar shpëtimin.
2Zoti ka bërë të njohur shpëtimin e tij dhe ka shprehur drejtësinë e tij përpara

kombeve.
3Aikambajturmendmirësinëe tij dhebesnikërinëe tij për shtëpinëe Izraelit;

të tëra skajet e tokës kanë parë shpëtimin e Perëndisë tonë.
4Dërgojini britma gëzimi Zotit, o banorë të të gjithë tokës, shpërtheni në këngë

gëzimi, ngazëlloni dhe këndoni lavde.
5Këndojini lavde Zotit me qeste, me qesten dheme zërin e këngës.
6Dërgoni britma gëzimime boritë dheme zërin e bririt përpara Zotit, Mbretit.
7Le të zhurmojë deti dhe gjithçka ndodhet në të, bota dhe banorët e saj.
8 Lumenjtë le të rrahin duart dhe malet le të ngazëllohen tok nga gëzimi

përpara Zotit,
9 sepse ai vjen të gjykojë tokën; ai do të gjykojë botënme drejtësi dhe popujt

me paanësi.

99
1Zoti mbretëron, popujt le të dridhen. Ai është ulurmbi Kerubinët, toka le të

dridhet.
2Zoti është i madh në Sion dhe i shkëlqyeshëmmbi të gjithë popujt.
3Atado tëkremtojnëemrin tënd tëmadhdhe të tmerrshëm. Aiështë i shenjtë.
4Mbreti është i fuqishëm dhe e do drejtësinë. Ti e ke vendosur të drejtën dhe

e ushtrove Jakobin në gjykim dhe drejtësi.
5 Përlëvdoni Zotin, Perëndinë tonë, dhe bini përmbys përpara stolit të këmbëve

të tij. Ai është i shenjtë.
6 Moisiu dhe Aaroni qenë ndër priftërinjtë e tij, dhe Samueli ndër ata që

përmendën emrin e tij; ata iu drejtuan Zotit dhe ai iu përgjigj atyre.
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7 Ai u foli atyre nga kolona e resë, dhe ata respektuan dëshmitë e tij dhe
statutet që u dhe atyre.

8 Ti plotësove dëshirën e tyre, o Zot, Perëndia ynë. Ti ishe për ata një Perëndi
që fal, dhe kur dënon prapësitë e tyre.

9 Përlëvdoni Zotin, Perëndinë tonë, dhe adhurojeni në malin e tij të shenjtë,
sepse Zoti, Perëndia ynë, është i shenjtë.

100
1Dërgojini klithma gëzimi Zotit, o banorë të të gjithë tokës!
2 I shërbeni Zotit me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi.
3Pranoni që Zoti është Perëndia; na ka bërë ai dhe jo ne vetë; ne jemi populli

i tij dhe kopeja e kullotës së tij.
4Hyninëportat e tijme falenderimdhenëoborret e tijme lavde; kremtojeni,

bekoni emrin e tij.
5SepseZoti është imirë;mirësia e tij është epërjetshmedhebesnikëria e tij vlen

për të gjitha brezat.

101
1 Unë do të këndoj mirësinë tënde dhe drejtësinë tënde; do të këndoj lavdet e

tua, o Zot.
2Do të kujdesem të bëj një jetë të ndershme. Kur do të vish tek unë? Do të ec

me zemër të pastër brenda shtëpisë sime.
3Nuk do të vë para syve të mi asgjë të keqe; unë e urrej sjelljen e atyre që

dënojnë; nuk do lejoj të bëhem si ata.
4Zemra e çoroditur do të largohet nga unë; nuk dua t’ia di për të keqen.
5Do të shfaros atë që shpif tinëz kundër të afërmit; nuk do të duroj njeriun

hundëpërpjetë dhe zemërkrenar.
6 Sytë e mi do të jenë mbi besnikët e vendit dhe do t’i mbaj afër vetes; ai që

do të ecë me ndershmëri do të jetë shërbëtori im.
7 Kush vepron me mashtrim, nuk ka për të banuar në shtëpinë time; kush

thotë gënjeshtra nuk do të qëndrojë para syve të mi.
8 Çdo mëngjes do të asgjesoj gjithë të pabesët e vendit, për të çrrënjosur nga

qyteti i Zotit të gjithë ata që kryejnë paudhësi.

102
1O Zot, dëgjo lutjen time dhe britma ime arriftë tek ty.
2Mosma fshih fytyrën tëndeditën e fatkeqësisë sime. Zgjate ndajmeje veshin

tënd; kur unë të kërkoj, nxito të më përgjigjesh.
3 Sepse ditët emia davariten si tymi dhe kockat e mia digjen si urë zjarri.
4 Zemra ime është goditur dhe thahet si bari, dhe unë harroj madje të ha

ushqim.
5Duke vajtuar vazhdimisht, lëkura ime po u ngjitet kockave të mia.
6 I ngjaj pelikanit të shketëtirës dhe jam bërë si bufi i vendeve të shkretuara.
7 Jam pa gjumë dhe si harabeli i vetmuarmbi çati.
8 Armiqtë e mi tallen me mua tërë ditën; ata që më përqeshin flasin kundër

meje.
9 Sepse e ha hirin si buka dhe përzjej lotëtme atë që pi.
10 Po, për shkak të indinjatës sate dhe të zemërimit tënd, më ngrite dhe më

hodhe larg.
11Ditët emia janë si hija që zgjatet, dhe unë po thahem si bari.
12Por ti, o Zot, mbetesh përjetë, dhe kujtimi yt zgjat brez pas brezi.
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13 Ti do të ngrihesh dhe do të të vijë keq për Sionin, sepse erdhi koha të
tregosh dhembshuri ndaj tij; dhe koha e caktuar erdhi.

14Sepse shërbëtorët e tu i duan edhe gurët e tij dhe u vjen keq për pluhurin e
tij.

15 Po, kombet do të kenë frikë nga emri i Zotit dhe gjithë mbretërit e dheut
nga lavdia jote,

16kur Zoti do të rindërtojë Sionin dhe do të duket në lavdinë e tij.
17Ai do të dëgjojë lutjen e njerëzve të braktisur dhe nuk do ta përbuzë lutjen e

tyre.
18Kjo do të shkruhet për brezin e ardhshmëm, dhe populli që do të krijohet

do të lëvdojë Zotin,
19 sepse ai shikon nga lartësia e shenjtërores së tij; nga qielli Zoti këqyr dheun,
20për të dëgjuar vajtimin e robërve, për të çliruar të dënuaritme vdekje;
21me qëllim që në Sion të shpallin emrin e Zotit dhe në Jeruzalem lavdinë e

tij,
22kur popujt dhembretëritë do të mblidhen bashkë për t’i shërbyer Zotit.
23Rrugës ai ka pakësuar fuqinë time dhe ka shkurtuar ditët emia.
24Kam thënë: “O Perëndia im, mos më merr në mes të ditëve të mia. Vitet e

tua zgjasin brez pas brezi.
25 Së lashti ti ke vendosur tokën dhe qiejtë janë vepër e duarve të tua;
26 ata do të zhduken, por ti do të mbetesh; do të konsumohen të gjithë si një

rrobe; ti do t’i ndërrosh si një rrobe dhe ata do të ndryshohen.
27Por ti je gjithnjë po ai dhe vitet e tua nuk do të kenë kurrë fund.
28Bijtë e shërbëtorëve të tu do të kenë një vendbanim dhe pasardhësit e tyre

do të jenë të qëndrueshëm para teje”.

103
1Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e

tij të shenjtë.
2Beko, shpirti im, Zotin dhemos harro asnjë nga të mirat që ka bërë.
3Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua,
4 shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe

dhembshuri;
5ai ngopme të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja.
6Zoti vepronme drejtësi dhembron çështjen e të shtypurve.
7Ai i tregonMoisiut rrugët e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij.
8Zoti është imëshirshëmdhe zemërbutë, i ngadalshëmnë zemërimdhe imadh

nëmirësi.
9Ai nuk grindet përjetë dhe nuk e ruan zemërimin gjithnjë.
10Ai nuk na trajton siç emeritojnëmëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të

fajeve tona.
11 Sepse sa të lartë janë qiejtë mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj

atyre që kanë frikë prej tij.
12Sa larg është lindja ngaperëndimi, aq shumëai ka larguarngane fajet tona.
13Ashtu si një baba është imëshirshëmmebijtë e tij, kështu është imëshirshëm

Zoti me ata që kanë frikë prej tij.
14 Sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur.
15Ditët e njeriut janë si bari; ai lulëzon si lulja e fushës;
16në qoftë se era i kalon sipër, ai nuk ështëmë dhe vendi i tij nuk njihet më.
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17Pormirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi për ata që kanë frikë
prej tij, dhe drejtësia e tij për bijtë e bijve,

18 për ata që respektojnë besëlidhjen e tij dhe mbajnë në mendje urdhërimet
e tij për t’i zbatuar në praktikë.

19 Zoti e ka vendosur fronin e tij në qiejtë, dhe mbretërimi i tij sundon mbi
gjithçka.

20Bekoni Zotin ju, engjëj të tij të pushtetshëmdhe të fortë,qëbëniatë që thotë
ai, duke iu bindur zërit të fjalës së tij.

21 Bekoni Zotin, ju, tërë ushtritë e tij, ju, tërë ministrat e tij, që zbatoni
vullnetin e tij.

22 Bekoni Zotin, ju, të gjitha veprat e tij, në të tëra vendet e sundimit të tij.
Shpirti im, beko Zotin!

104
1Beko, o shpirti im, Zotin! O Zot, Perëndia im, ti je jashtëzakonisht i madh; je

veshurme shkëlqim dhemadhështi.
2Ai tëmbështjellmedritë si të ishte njëmantel dhe i shtrin qiejtë si një çadër;
3 ai ndërtonmbi ujërat dhomat e tij të larta, i bën retë si qerren e tij dhe ecën

mbi krahët erës.
4 I bën erërat lajmëtarë të tij dhe flakët e zjarrit shërbëtorë të tij.
5Ai e ka krijuar tokënmbi themelet e saj; kjo nuk do të luajë kurrë përjetë.
6 Ti e kishe mbuluar me humnerë si me një rrobe; ujërat ishin ndalur mbi

malet.
7Në qortimin tënd ato ikën, në zërin e gjëmimit tënd u larguanme nxitim.
8Dolënmalet dhe luginat u ulën në vendin që ti kishe caktuar për to.
9Ti u vure ujërave një kufi që nuk duhet ta kapërxenin; ato nuk do të kthehen

më të mbulojnë tokën.
10Ai bën që të dalin burime në luginat; ato rrjedhinmidis maleve,
11dheu japin për të pirë tërë kafshëve të fushës; gomarët e egër shuajnë etjen

e tyre.
12Pranë tyre banojnë shpendët e qiellit; midis gjelbërimeve lartojnë këngën e

tyre.
13Nga dhomat e sipërme të tij ai u jep ujë maleve; toka ngopet me frytin e

veprave të tua.
14Ai bën që të rritet bari për bagëtinë dhe bimësia në shërbim të njeriut, duke

nxjerrë nga toka ushqimin e tij,
15dhe verën që gëzon zemrën e njeriut, vajin që bën të shkëlqejë fytyra tij dhe

bukën që i jep forcë zemrës së njeriut.
16Kështu ngopen drurët e Zotit dhe kedrat e Libanit që ai kambjellë;
17aty bëjnë folenë e tyre zogjtë, ndërsa lejleku bën nëpër selvitë banesën e tij.
18Malet e larta janë për dhitë e egra, shkëmbinjtë janë streha e lepujve.
19Ai ka bërë hënën për stinët, dielli e di orën e perëndimit të tij.
20 Ti dërgon terrin dhe bëhet natë; gjatë asaj shkojnë rreth e qark gjithë

kafshët e pyllit.
21Luanët e vegjël vrumbullojnë duke kërkuar gjahundhe i kërkojnë Perëndisë

ushqimin e tyre.
22Por, kur lind dielli, ata tërhiqen dhe rrinë në strofkat e tyre.
23Atëherë njeriu del për të punuar dhe punon deri nëmbrëmje.
24 Sa të shumta janë veprat e tua, o Zot! Ti i ke bërë të gjitha me dituri; toka

është plot me pasuritë e tua.
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25 Ja deti, i madh dhe i gjerë, ku gëlojnë krijesa të panumërta;
26 e përshkojnë anijet dhe Leviathani, që ti ke formuar për t’u tallur në të.
27Të gjithë presin që ti t’u japësh ushqimin në kohën e duhur.
28Ti ua jep atyre dhe ata e mbledhin; ti hap dorën dhe ngopenme të mira.
29 Ti fsheh fytyrën tënde dhe ata e humbasin fare; ti heq frymën, dhe ata

vdesin duke u kthyer përsëri në pluhurin e tyre.
30Ti dërgon frymën tënde dhe ata krijohen, kështu ti ripërtërin faqen e dheut.
31Lavdia e Zotit të rrojë përjetë; le të gëzohet Zoti me veprat e tij;
32ai shikon tokën dhe kjo dridhet; ai prekmalet dhe ato nxjerrin tym.
33Unë do t’i këndoj Zotit deri sa të kem jetë; do t’i këndoj lavde Perëndisë tim

deri sa të jem.
34Le të jetë mendimi im i pëlqyer prej tij; unë do të ngazëllohem tek Zoti.
35Le të zhduken mëkatarët nga toka dhe të pabesëtmos qofshin më. Shpirti

im, bekoje Zotin! Aleluja.

105
1Kremtoni Zotin, lutjuni për ndihmë emrit të tij, bëni të njohura veprat e tij

midis popujve.
2Këndojini atij, këndojini lavde atij, mendoni thellë tërëmrekullitë e tij.
3 Mburruni me emrin e tij të shenjtë; le të kënaqet zemra e tërë atyre që

kërkojnë Zotin.
4Kërkoni Zotin dhe forcën e tij; kërkoni vazhdimisht fytyrën e tij.
5Mbani mend çuditë që ai ka bërë,mrekullitë dhe gjykimet e gojës së tij,
6 ju, o pasardhës së Abrahamit, shërbëtorit të tij, o bij të Jakobit, të zgjedhur

të tij.
7Ai është Zoti, Perëndia ynë; gjykimet e tij janëmbi gjithë tokën.
8 Ai mban mend përjetë besëlidhjen e tij dhe për një mijë breza fjalën e

komanduar prej tij,
9besëlidhjen që lidhi me Abrahamin dhe betimin që i bëri Isakut,
10 që i konfirmoi Jakobit si statut të tij dhe Izraelit si një besëlidhje të

përjetshme,
11 duke thënë: “Unë do të të jap vendin e Kanaanit si pjesë e trashëgimisë

suaj”,
12kur nuk ishin veçse një numër i vogël, shumë të pakët dhe të huaj në vend,
13dhe shkonin nga një komb te tjetri, nga një mbretëri te një popull tjetër.
14Ai nuk lejoi që t’i shtypte njeri; përkundrazindëshkoi disambretër për hir të

tyre,
15dhe tha: “Mosprekni të vajosurit emi dhemos bëni asnjë të keqe profetëve

të mi”.
16Pastaj solli zinë e bukës në vend dhe shkatërroi çdo burim ushqimesh.
17Dërgoi para tyre një njeri, Jozefin, që u shit si skllav.
18 I shtrënguan këmbëtme pranga dhe u rënduame zinxhirë hekuri.
19Fjala e Zotit e vuri në provë, deri sa u plotësua ajo që kishte thënë.
20Atëherëmbreti dërgoi ta zgjidhnin, sunduesi i popujve dërgoi ta çlironin,
21dhe e bëri zot të shtëpisë së tij dhe qeveritar mbi të gjitha pasuritë e tij,
22 për t’i lidhur princat e tij me gjykimin e tij dhe për t’u mësuar pleqve të tij

diturinë.
23 Edhe Izraeli erdhi në Egjipt dhe Jakobi qëndroi për ca kohë në vendin e

Kamit.
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24Dhe Perëndia e shumëzoi shumë popullin e tij dhe e bërimë të fuqishëm se
armiqtë e tij.

25Pastaj ndryshoi zemrën e tyre, me qëllim që të urrenin popullin e tij dhe të
kurdisninmashtrime kundër shërbëtorëve të tij.

26 Atëherë ai dërgoi Moisiun, shërbëtorin e tij, dhe Aaronin që ai kishte
zgjedhur.

27 Ata kryen midis tyre mrekullitë e urdhëruara prej tij dhe bënë çudira në
tokën e Kamit.

28 Dërgoi terrin dhe e bëri vendin të binte në errësirë, dhe ata nuk
kundërshtuan fjalën e tij.

29 I ndryshoi ujërat e tij në gjak dhe bëri që të ngordhnin peshqit e tij.
30Vendi i tyre umbushmebretkosa të cilat hynë deri në dhomat embretërve

të tyre.
31Me fjalën e tij erdhënnjë shumicë emadhe insektesh dhemushkonjash në

të gjithë territorin e tyre.
32U dërgoi breshër në vend të shiut dhe flakë zjarri në vendin e tyre;
33 goditi edhe vreshtat e tyre dhe drurët e fikut, shkatërroi drurët e territorit

të tyre.
34Ai foli, dhe erdhën karkaleca dhe vemje në numër të madh,
35që përpinë tërë bimësinë e vendit të tyre dhe hëngrën frytin e tokës së tyre.
36Ai goditi edhe të gjithë të parëlindurit në vendin e tyre, prodhimet e para

në tërë fuqinë e tyre;
37dhe e nxori popullin e tij me argjend dheme ar, dhe nuk pati asnjeri ndër

fiset e tij që të tronditej.
38Egjiptasit u gëzuannga ikja e tyre, sepse tmerri i Izraelit kishte rënëmbi ta.
39Ai shpalosi një re për t’i mbuluar dhe ndezi një zjarr për t’i ndriçuar natën.
40Me kërkesën e tyre ai solli shkurtat dhe i ngopi me bukën e qiellit.
41Çau shkëmbindhedolënprej tij ujëra;këto rridhninnëshketëtirë sinjë lumë.
42 Sepse atij iu kujtua premtimi i shenjtë që i kishte bërë Abrahamit,

shërbëtorit të tij;
43pastaj nxori popullin e tijme gëzim dhe njerëzit e tij të zgjedhurme britma

gëzimi,
44 dhe u dha atyre vendet e kombeve, dhe ata trashëguan frytin e mundit të

popujve,
45me qëllim që të respektonin statutet e tij dhe t’u bindeshin ligjeve të tij.

Aleluja.

106
1 Aleluja. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon

përjetë.
2Kushmund të përshkruajë bëmat e Zotit ose të shpallë tërë lavdinë e tij?
3Lumata që respektojnë drejtësinë, qëbëjnë atë që është e drejtë në çdo kohë.
4Mos më harro mua, o Zot, sipas mirësisë sate që tregon ndaj popullit tënd,

dhemë vizito me shpëtimin tënd,
5meqëllim që të shohmirëqënien e të zgjedhurve të tu, të kënaqem në gëzimin

e kombit tënd dhe të mbushemme lavdi për trashëgiminë tënde.
6Ne dhe etërit tanë kemimëkatuar, kemi bërë paudhësi dhe të këqija.
7Etërit tanë në Egjipt nuk i kuptuanmrekullitë e tua, nuk kujtuan numrin e

madh të mirësive të tua dhe ngritën krye pranë detit, Deti i Kuq.
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8Megjithatë Zoti i shpëtoi për hir të emrit të tij, për të bërë të njohur fuqinë e
tij.

9 I bërtiti Detit të Kuq dhe ai u tha, dhe i udhëhoqi nëpër humnerat si nëpër
një shkretëtirë.

10 I shpëtoi nga dora e atij që i urrente dhe i shpengoi nga dora e armikut.
11Dhe ujërat i mbuluan armiqtë e tyre, dhe nuk shpëtoi as edhe një prej tyre.
12Atëherë u besuan fjalëve të tij dhe kënduan lavdinë e tij.
13Por shpejt i harruanveprat e tij dhenukpritënmebesimplotësimineplanit

të tij.
14U ndezën nga lakmia në shkretëtirë dhe e tunduan Perëndinë në vetmi.
15Dhe ai u dha atyre sa i kërkonin, por dërgoimidis tyre një lëngatë që pakësoi

numrin e tyre.
16Kur në kamp patën smirë Moisiun dhe Aaronin, i shenjti i Zotit,
17 toka u hap dhe përpiu Dathanin dhe groposi grupin e Abiramit.
18Një zjarr shpërtheu nëmes të tyre dhe flaka i përpiu të pabesët.
19BënënjëviçnëHorebdheadhuruannjë shëmbëlltyrëprejmetali të shkrirë,
20dhe e ndërruan lavdinë e tyre me shëmbëllytrën e një kau që ha bar.
21Harruan Perëndinë, Shpëtimtarin e tyre, që kishte bërë gjëra të mëdha në

Egjipt,
22mrekullitë në vendin e Kamit, gjëra të tmerrshme në Detin e Kuq.
23 Prandaj ai foli t’i shfarosë, por Moisiu, i zgjedhuri i tij, u paraqit mbi të

çarën përpara tij për të penguar që zemërimi i tij t’i shkatërronte.
24Ata e përçmuan akoma vendin emrekullueshëm, nuk i besuan fjalës së tij,
25pormurmuritën në çadrat e tyre dhe nuk dëgjuan zërin e Zotit.
26 Prandaj ai ngriti dorën kundër tyre, duke u betuar se do t’i rrëzonte në

shkretëtirë,
27 dhe se do t’i zhdukte pasardhësit e tyre midis kombeve dhe se do t’i

shpërndante në të gjitha vendet.
28Ata i shërbyen edhe Baal-Peorit dhe hëngrën flijimet e të vdekurve.
29E zemëruan Perëndinëme veprimet e tyre dhe nëmes tyre plasi murtaja.
30Por Finehasi u ngrit dhe bëri drejtësi; dhemurtaja pushoi.
31Dhe kjo iu vu në llogari të drejtësisë, brez pas brezi, përjetë.
32Ata e provokuan përsëri në ujërat eMeribas, dheMoisiu pësoi të keqen për

shkak të tyre,
33sepseeashpërsoi frymëne tij (tëMoisiut) dheai foli paumenduarmebuzët

e tij.
34Ata nuk shkatërruan popujt, siç i kishte porositur Zoti;
35por u përzienmidis popujve dhemësuan veprat e tyre;
36u shërbyen idhujve të tyre, dhe këta u bënë një lak për ta;
37ua flijuan demonëve bijtë dhe bijat e tyre,
38 dhe derdhën gjak të pafajshëm, gjakun e bijve të tyre dhe të bijave të

tyre, që u flijuan për idhujtë e Kanaanit; dhe vendi u ndot nga gjaku i
derdhur.

39Kështu ata u ndotënme veprat e tyre dhe u kurvëruanme aktet e tyre.
40Dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër popullit të tij, dhe ai ndjeu një neveri

për trashëgiminë e tij.
41 I la në dorë të kombeve, dhe u sunduan nga ata që i urrenin.
42Armiqtë e tyre i shtypën dhe ata iu nënshtruan pushtetit të tyre.
43Ai i çliroi shumë herë, por ata vazhduan të ngrenë krye dhe të zhyten në

paudhësinë e tyre.
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44Megjithatë ai i kushtoi kujdes ankthit të tyre, kur dëgjoi britmat e tyre,
45dhe iu kujtua besëlidhja e lidhur me ta dhe në dhemshurinë e madhe të tij

u qetësua.
46Bëri që ata të fitojnë përkrahje ndër të gjithë ata që i kishin çuar në robëri.
47Na shpëto, o Zot, Perëndia ynë, dhe na mblidh midis kombeve, me qëllim

që të kremtojmë emrin tënd të shenjtë dhe të lumturohemi duke të
lëvduar.

48 I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, nga përjetësia në përjetësi. Dhe tërë
populli le të thotë: “Amen”. Aleluja.

107
1Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
2 Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit që ai i ka çliruar nga dora e

kundërshtarit,
3add dhe që kambledhur nga vende të ndryshme, nga lindja dhe perëndimi,

nga veriu dhe nga jugu.
4 Ata endeshin nëpër shkretëtirë, në vënde të shkretuara, dhe nuk gjenin

asnjë qytet ku të banonin.
5Të uritur e të etur, jeta e tyre po ligështohej.
6Por në fatkeqësitë e tyre ata i thirrën Zotit dhe ai i çliroi nga ankthet e tyre;
7 dhe i çoi në rrugën e drejtë, me qëllim që të arrinin në një qytet ku të

banonin.
8 Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë e tij në dobi të

bijve të njerëzve.
9 Sepse ai ka ngopur shpirtin e etur dhe e ka mbushur me të mira shpirtin e

uritur.
10 Të tjerë rrinin në terr dhe në hijen e vdekjes, robër të pikëlluar dhe në

zinxhira,
11 sepse ishin rebeluar kundër fjalëve të Perëndisë dhe i kishin përçmuar

këshillat e Shumë të Lartit;
12prandaj ai rrëzoi zemrën e tyreme shqetësime; ata ranë poshtë dhe asnjeri

nuk u vajti në ndihmë.
13 Por në fatkeqësinë e tyre ata i thirrën Zotit, dhe ai i shpëtoi nga ankthet e

tyre,
14 i nxori nga terri dhe nga hija e vdekjes dhe i këputi lidhjet e tyre.
15Le të kremtojmë Zotin përmirësinë e tij dhe përmrekullitë e tij në dobi të

bijve të njerëzve,
16 sepse ai ka shembur portat prej bronzi dhe ka këputur shufrat prej hekuri.
17 Disa njerëz pa mend vuanin për sjelljen e tyre rebele dhe për mëkatet e

tyre;
18ata urrenin çdo ushqim dhe kishin arritur në prag të vdekjes,
19por në fatkeqësinë e tyre i thirrën Zotit, dhe ai i shpëtoi nga ankthet e tyre.
20Ai dërgoi fjalën e tij dhe i shëroi, i shpëtoi nga gropa.
21Le ta kremtojmë Zotin përmirësinë e tij dhe përmrekullitë e tij në dobi të

bijve të njerëzve;
22 le të ofrojnë flijime lëvdimi dhe le të tregojnë veprat e tij me këngë gëzimi.
23Ata që zbresin në det me anije dhe që bëjnë tregëtimbi ujërat emëdha,
24 shohin veprat e Zotit dhemrekullitë e tij në humnerat e detit.
25 Sepse ai urdhëron dhe shkakton një erë furtune, që i ngre përpjetë valët e

detit.
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26Ata ngjiten deri në qiell dhe bien në humnera; shpirti i tyre ligështohetnga
ankthi.

27Atyreumerrenkëmbëtdhe lëkunden si të dehur, dhenukdinëmëç’të bëjnë.
28Pornë fatkeqësitë e tyre i këlthasinZotit, dhe ai i shpëtonnga ankthet e tyre.
29Ai e fashit furtunën në një murmurim dhe valët e saj pushojnë.
30Kur ato qetësohen, ata gëzohen, dhe ai i çon në portin e dëshiruar prej tyre.
31Le të kremtojmë Zotin përmirësinë e tij dhe përmrekullitë që bën në dobi

të bijve të njerëzve;
32 le ta lëvdojnënë kuvendin e popullit dhe le ta lavdojnënë këshillin e pleqve.
33Ai i shndërroni lumenjtënë shkretëtirëdheburimet eujit nëvende të thata;
34 tokën pjellore në vend të thatë për shkak të sjelljes së keqe të banorëve të

saj.
35Ai e shndërron shkretëtirën në liqen dhe tokën e thatë në burime uji.
36Atje ai strehon të uriturit, dhe këta ndërtojnë një qytet për të banuar,
37mbjellin arat dhe kultivojnë vreshta që prodhojnë një korrje të bollshme.
38Ai i bekon dhe ata shumëzohen fort, dhe ai nuk e pakëson bagëtinë e tyre.
39 Por pastaj pakësohen në një numër të vogël dhe dobësohen për shkak të

shtypjes, të fatkeqësisë dhe të ankthit.
40Aihedhpërbuzjenmbiprincat dhe i bënqë të endennëpërvende të shkreta,

ku nuk ekziston asnjë rrugë.
41Por e ngre nevojtarin nga varfëria dhe i shton familjet e tyre si një kope.
42Njerëzitedrejtë e shohinkëtëdhekënaqen,por tërënjerëzitekëqijembajnë

gojën të mbyllur.
43Ai që është i urtë le t’i këqyrë këto gjëra dhe le të çmojëmirësinë e Zotit.

108
1 Zemra ime është e prirur për mirë, o Perëndi, unë do të këndoj dhe do të

kremtoj lëvdimet e tuame gjithë forcën time.
2Zgjohuni, o harpa dhe qeste, unë dua të zgjoj agimin.
3 Unë do të të kremtoj midis popujve, o Zot, dhe do të këndoj lëvdimet e tua

midis kombeve.
4Sepsemirësia jote është emadhe, arrinderimbiqiejtë,dheevërteta jote deri

te retë.
5 Qofsh i përlëvduar, o Perëndi, përmbi qiejtë dhe lavdia jote shkëlqeftë mbi

gjithë tokën,
6me qëllim që të dashurit e tu të çlirohen; shpëtomë me të djathtën tënde dhe

përgjigjmu.
7Perëndiaka folurnë shenjtërinë e tij: “Unëdo të triumfoj, do tandaj Sikemin

dhe do të mas luginën e Sukothit.
8 Imi është Galaadi, imi është Manasi, Efraimi është forca e kokës sime, Juda

është ligjvënësi im;
9Moabi është legeni ku unë lahem; mbi Edomin do të hedh sandalen time,

mbi Filisti do të dërgoj britma triumfi”.
10Kush do të më çojë në qytetin e fortë? Kush do të më çojë deri në Edom?
11Anuk je ti, o Perëndi,qënakekthyer, dhenukdelmë,oPerëndi,meushtritë

tona?
12Na ndihmo ti kundër kundërshtarëve, sepse ndihma e njeriut është e kotë.
13MePerëndinëdo tëkryejmë trimëri,dhedo të jetëaiqëdo t’i shtypëarmiqtë

tanë.
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109
1O Perëndi i lëvdimit tim, mos hesht,
2 sepse njerëz të pabesë dhe të pandershëm kanë hapur gojën e tyre kundër

meje dhe kanë folur kundërmejeme një gjuhë gënjeshtare;
3më kanë sulmuarme fjalë urrejtjeje dhemë kanë luftuar pa shkak.
4Në këmbim të dashurisë simemë akuzojnë, por unë i drejtohem lutjes.
5Atamë kanë larë të mirënme të keqen dhe dashurinë timeme urrejtje.
6Vendos një njeri të keqmbi të dhe një akuzues le të jetë në të djathtë të tij.
7Kur të gjykohet, bëj që të gjendet fajtor dhe lutja e tij të bëhetmëkat.
8Qofshin të pakta ditët e tij dhe një tjetër zëntë vendin e tij.
9Bijtë e tij mbetshin jetimë dhe gruaja e tij e ve.
10 U bëfshin endacakë dhe lypsarë bijtë e tij dhe e kërkofshin ushqimin larg

shtëpive të tyre të rrënuara.
11Fajdexhiu i marrtë të gjitha pasuritë e tij dhe të huajtë i vjedhshin frytin e

mundit të tij.
12Askushmos pastë mëshirë për të dhe askujt mos i ardhtë keq për jetimët e

tij.
13U shkatërrofshin pasardhësit e tij; në brezin e dytë emri i tyre u shoftë.
14U kujtoftë para Zotit paudhësia e etërve të tij dhemëkati i nënës së tij mos u

shoftë.
15U dalshin gjithnjë mëkatet e tyre para Zotit, me qëllim që ai të zhdukë nga

toka kujtimin e tyre.
16Sepse atij nuk i shkoi ndërmend tëkishtedhemshuri, por ekapërndjekur të

varfërin, nevojtarin dhe atë që ishte zemërthyer deri sa t’u shkaktonte
vdekjen.

17Mbasi e ka dashurmallkimin, rëntë aimbi të; dhembasi nuk është kënaqur
me bekimin, ky u largoftë prej tij.

18Mbasi umbuluamemallkim sime një rrobe, i hyftë ai si ujë në trupin e tij
dhe si vaj në kockat e tij;

19Qoftë për të si një rrobe që embulon dhe si një brez që e lidh përjetë.
20Qoftë ky nga ana e Zotit shpërblimi për kundërshtarët e mi dhe për ata që

flasin keq kundërmeje.
21 Por ti, o Zot, o Zot, vepro në favorin tim për hir të emrit tënd, çliromë me

dhemshurinë dhemirësinë tënde,
22 sepse unë jam i varfër dhe nevojtar, dhe zemra ime është plagosur brenda

meje.
23Unë iki si një hije që zgjatet, jam i tronditur si një karkalec.
24 Gjunjët e mi dridhen nga të pangrënët dhe trupi im është dobësuar për

mungesë të dhjamit.
25 Jam bërë një faqezi për ta; kur më shohin, tundin kokën.
26Ndihmomë, o Zot, Perëndia im, shpëtomë për dhemshurinë tënde,
27dhe ta dinë që kjo është vepër e duarve të tua, dhe që ti, o Zot, e ke bërë.
28 Ata do të mallkojnë, por ti do të bekosh; kur të ngrihen, do të mbeten të

hutuar, por shërbëtori yt do të gëzohet.
29U mbulofshin me turp kundërshtarët e mi dhe u mbështjellshin me turp si

memantel,
30Unëdo të kremtojme tëmadheZotinmegojën timedhedo ta lëvdojnëmes

të një turme të madhe,
31 sepse ai rri në të djathtë të të varfërit për ta shpëtuar nga ata që e dënojnë

me vdekje.
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110
1Zoti i thotë Zotërisë time: “Ulu në të djathtën time deri sa t’i bëj armiqtë e tu

stol të këmbëve të tua”.
2 Zoti do ta shtrijë nga Sioni skeptrin e fuqisë sate. Ai sundon në mes të

armiqve të tu.
3Populli yt do të afrohet vullnetarisht ditën e pushtetit tënd; nëmadhështinë

e shenjtërisë, nga gjiri i agimit, ti do të kesh vesën e rinisë sate.
4Zoti është betuar dhe nuk do të pendohet: “Ti je prift përjetë sipas urdhërit

të Melkisedekut”.
5 Zoti është në të djathtën tënde. Ai ka për të zhdukur disa mbretër ditën e

zemërimit të tij.
6 Ai do të gjykojë kombet, do t’i mbushë me kufoma dhe do të zhdukë

qeveritarët e pjesësmë tëmadhe të tokës.
7Rrugës do të pijë ujë nga përroi dhe si pasojë do të ngrerë kokën.

111
1Aleluja. Unë do të kremtoj Zotin me gjithë zemër në këshillën e të drejtëve

dhe në kuvend.
2Tëmëdha janë veprat e Zotit, të kërkuara nga të gjithë ata që kënaqenme to.
3Veprat e tij janëmadhështore dhe drejtësia e tij vazhdon përjetë.
4Aibënqëmrekullitë e tij tëkujtohen; Zoti është idhemshurdheplotmëshirë.
5Ai u jep ushqime atyre që kanë frikë prej tij dhe do tambajë mend gjithnjë

besëlidhjen e tij.
6Ai i tregoi popullit të tij fuqinë e veprave të tij, duke i dhënë trashëgiminë e

kombeve.
7Veprat e duarve të tij janë e vërteta dhe drejtësia; tërë urdhërimet e tij janë të

qëndrueshme,
8 të patundura përjetë, për gjithnjë, të kryerame vërtetësi dhe drejtësi.
9 Ai i dërgoi popullit të tij shpëtimin, ka vendosur besëlidhjen e tij përjetë; i

shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij.
10Frika e Zotit është zanafilla e diturisë; kanëdituri tëmadhe ata që zbatojnë

në praktikë urdhërimet e tij; lëvdimi i tij vazhdon në përjetësi.

112
1 Aleluja. Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në

urdhërimet e tij.
2Pasardhësit e tij do të jenë të fuqishëmmbi tokë, brezat e njerëzve të drejtë

do të jenë të bekuar.
3Në shtëpinë e tij ka bollëk dhe pasuri dhe drejtësia e tij vazhdon përjetë.
4 Drita lind në terr për ata që janë të drejtë, për njeriun e dhemshur, të

mëshirshëm dhe të drejtë.
5Do të jetë i lumtur njeriu që ka dhemshuri dhe jep hua, dhe i drejton punët

e tij me drejtësi,
6 sepse nuk do të lëvizet kurrë; i drejti do të kujtohet gjithnjë.
7Ai nuk do t’u trëmbet lajmeve të këqia; zemra e tij është e fortë,mebesim tek

Zoti.
8Zemra e tij është e sigurt; ai nuk do të ketë fare frikë, deri sa të mos shikojë

triumfues mbi armiqtë e tij.
9 Ai ka shpërndarë lirisht, u ka dhënë nevojtarëve, drejtësia e tij vazhdon

përjetë dhe fuqia e tij do të ngrihet në lavdi.
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10 I pabesi do ta shohë dhe do të zemërohet, do të kërcëllijë dhëmbët dhe do të
konsumohet; dëshira e të pabesëve nuk do të realizohet kurrë.

113
1Aleluja. Lëvdoni, o shërbëtorë të Zotit, lëvdoni emrin e Zotit.
2Qoftë i bekuar emri i Zotit tani dhe përjetë.
3Nga lindja e diellit deri në perëndim të tij u lëvdoftë emri i Zotit.
4Zoti shkëlqenmbi tërë kombet, lavdia e tij ndodhet përmbi qiejtë.
5Kush i përngjan Zotit, Perëndisë tonë, që banon në vende shumë të larta,
6kush ulet për të parë gjërat që ndodhen në qiejtë dhembi tokë?
7Ai e ngre të mjerin nga pluhuri dhe nevojtarin nga plehrat,
8për ta bërë të ulet me princat, me princat e popullit të tij.
9Ai bën që gruaja shterpe të banojë në familje, si nënë e lumtur e fëmijëve.

Aleluja.

114
1Kur Izraeli doli nga Egjipti dhe shtëpia e Jakobit nga një popull që fliste një

gjuhë të huaj,
2 Juda u bë shenjtorja e tij dhe Izraeli zotërimi i tij.
3Deti e pa dhe iku, Jordani u kthye prapa.
4Malet u hodhën si desh dhe kodrat si qengja.
5Ç’pate ti, o det, që ike, dhe ti, o Jordan, që u ktheve prapa?
6Dhe ju, o male, që u hodhët si desh, dhe ju, o kodra, si qengja?
7Dridhu, o tokë, në prani të Zotit, në prani të Perëndisë të Jakobit,
8që e shndërroi shkëmbin në liqen, shkrepin në një burim uji.

115
1 Jo neve, o Zot, jo neve, por emrit tënd jepi lavdi, përmirësinë tënde dhe për

besnikërinë tënde.
2 Sepse do të thonë kombet: “Ku është tani Perëndia i tyre?”.
3Por Perëndia ynë është në qiejtë dhe bën tërë atë që i pëlqejnë.
4 Idhujt e tyre janë argjend dhe ar, vepër e duarve të njeriut.
5kanë gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shohin,
6kanë veshë por nuk dëgjojnë, kanë hundë por nuk nuhasin,
7kanë duar por nuk prekin, kanë këmbë por nuk ecin; me grykën e tyre nuk

nxjerrin asnjë zë.
8Njëlloj si ata janë ata që i bëjnë, tërë ata që u besojnë atyre.
9O Izrael, ki besim tek Zoti! Ai është ndihma e tyre dhemburoja e tyre.
10O shtëpi e Aaronit, ki besim tek Zoti! Ai është ndihma e tyre dhe mburoja

e tyre.
11O ju që keni frikë nga Zoti; kini besim tek Zoti! Ai është ndihma e tyre dhe

mburoja e tyre.
12Zoti na kujtoi dhe do të na bekojë; po, ai do të bekojë shtëpinë e Izraelit dhe

do të bekojë shtëpinë e Aaronit.
13Ai do të bekojë ata që kanë frikë nga Zoti, të vegjël dhe të mëdhenj.
14Zoti ju bëftë të rriteni, ju dhe bijtë tuaj.
15Qofshin të bekuar nga Zoti, që ka bërë qiejtë dhe tokën.
16Qiejtë janë qiejtë e Zotit, por tokën ai ua ka dhënë bijve të njerëzve.
17Nuk janë të vdekurit ata që lëvdojnë të Zotin, as ata që zbresin në vendin e

heshtjes.
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18Por ne do ta bekojmë Zotin, tani dhe përjetë. Aleluja.

116
1Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoi zërin tim dhe lutjet e mia.
2Duke qenë se e ka kthyer ndaj meje veshin e tij, unë do ta kërkoj në gjithë

ditët e jetës sime.
3 Vargonjtë e vdekjes më kishin rrethuar dhe ankthet e Sheolit më kishin

pushtuar; fatkeqësia dhe dhembjamë kishin vënë përfund.
4Atëherë i kërkova ndihmë Zotit: “O Zot, të lutem, më shpëto”.
5Zoti është i dhemshur dhe i drejtë, Perëndia ynë është i mëshirshëm.
6 Zoti mbron njerëzit e thjeshtë; unë isha katandisur në një gjendje të

mjeruar, dhe ai më shpëtoi.
7Kthehu, o shpirti im, në prehjen tënde, sepse Zoti të mbushi me të mira.
8Po, sepse ti ke çliruar jetën time nga vdekja, sytë emi dhe lotët dhe këmbët e

mia nga rrëzimi.
9Unë do të eci në prani të Zotit në tokën e të gjallëve.
10Unë kam besuar dhe prandaj flas. Unë isha shumë i pikëlluar,
11dhe thoja gjatë përhumbjes sime: “Çdo njeri është gënjeshtar”.
12Ç’do t’i jap Zotit në këmbim të të gjitha të mirave qëmë ka bërë?
13Unë do të ngre kupën e shpëtimit dhe do të thërres emrin e Zotit.
14Do të plotësoj zotimet e mia ndaj Zotit në prani të të gjithë popullit të tij.
15Éshtë e çmueshme në sytë e Zotit vdekja e të shenjtëve të tij.
16Unë jamme të vërtetë shërbëtori yt, o Zot, jam shërbëtori yt, bir i shërbëtores

sate; ti i këpute lidhjet e mia.
17Unë do të të ofroj një flijim falenderimi dhe do të përmend emrin e Zotit.
18Do t’i plotësoj zotimet e mia Zotit në prani të të gjithë popullit të tij,
19në oborret e shtëpisë së Zotit, në mesin tënd, o Jeruzalem. Aleluja.

117
1Lëvdoni Zotin, ju gjithë kombet! Kremtojini, ju gjithë popujt!
2 Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit

vazhdon përjetë. Aleluja.

118
1Kremtojeni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
2Po, Izraeli le të thotë tani: “Dhemshuria e tij vazhdon përjetë”.
3Po, tani shtëpia e Aaronit le të thotë: “Dhemshuria e tij vazhdon përjetë”.
4 Po, le të thonë tani ata që kanë frikë nga Zoti: “Dhemshuria e tij vazhdon

përjetë”.
5Në ankth kërkova Zotin, dhe Zoti m’u përgjigj dhemë çoi larg.
6 Zoti është për mua; unë nuk do të kem fare frikë; çfarë mund të më bëjë

njeriu?
7Zoti është përmuanga ata qëmëndihmojnë,dheunëdo t’i shikoj triumfues

armiqtë e mi.
8Éshtëmëmirë të gjesh strehë tek Zoti se sa t’i kesh besim njeriut.
9Éshtëmëmirë të gjesh strehë tek Zoti se sa t’u kesh besim princave.
10Tërë kombet më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do t’i zhduk ato.
11Më kishin rrethuar, po, më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do t’i

shkatërroj.
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12Më kishin rrethuar si bleta, por u shuan si zjarr ferrishtash; në emër të
Zotit unë do t’i shkatërroj.

13Ti më kishe shtyrë me dhunë për të më rrëzuar, por Zoti më ndihmoi.
14Zoti është forca ime dhe kënga ime, ai ka qenë shpëtimi im.
15Një britmë gëzimi dhe fitoreje jehon në çadrat e të drejtëve; dora e djathtë e

Zotit bën çudi.
16E djathta e Zotit u ngrit; e djathta e Zotit bën çudi.
17Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të tregoj veprat e Zotit.
18Zoti më ka ndëshkuar rëndë, por nukmë ka lënë në dorë të vdekjes.
19Më hapni portat e drejtësisë; unë do të hyj dhe do të kremtoj Zotin.
20Kjo është porta e Zotit, të drejtët do të kalojnë nëpër të.
21Unë do të të kremtoj, sepse më je përgjigjur dhe ke qenë shpëtimi im.
22Guri, që ndërtuesit kishin hedhur, u bë guri i qoshes.
23Kjo është vepër e Zotit, dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tona.
24Kjo është dita që Zoti ka bërë; le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të.
25O Zot, na ndihmo tani; o Zot, bëj që tani të kemimbarësi.
26 I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit; ne ju bekojmënga shtëpia e Zotit.
27 Zoti është Perëndia dhe ka bërë që mbi ne të shkëlqejë drita e tij; lidheni

viktimën e flijimit në brirët e altarit.
28 Ti je Perëndia im, unë do të të kremtoj; ti je Perëndia im, unë do të të

përlëvdoj.
29Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

119
1Lum ata që kanë një rrugë pa njollë dhe që ecinme ligjin e Zotit.
2Lum ata që respektojnëmësimet e tij, që e kërkojnëme gjithë zemër
3dhe nuk kryejnë të keqen, por ecin në rrugët e tij.
4Ti na ke urdhëruar të respektojmë urdhërimet e tuame kujdes.
5Oh, rrugët emia qofshin të qëndrueshme në respektimin e statuteve të tua.
6 Atëherë nuk do të turpërohem, kur të kem parasysh të gjitha urdhërimet e

tua.
7Do të të kremtoj me zemër të drejtë ndërsamësoj dekretet e tua të drejta.
8Do të respektoj statutet e tua, mosmë braktis plotësisht.
9 Si mundet një i ri të bëjë rrugën e tij të pastër? Duke e ruajtur me fjalën

tënde.
10Të kamkërkuarmegjithë zemër;mosmë lër të devijoj nga urdhërimet e tua.
11E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mosmëkatoj kundër teje.
12Ti je i bekuar, o Zot, mëmëso statutet e tua.
13Me buzët emia kam numëruar të gjitha dekretet e gojës sate.
14Gëzohem duke ndjekur porositë e tua, ashtu sikur të zotëroja tërë pasuritë.
15Do të mendoj thellë mbi urdhërimet e tua dhe do të marrë në konsideratë

shtigjet e tua.
16Do të kënaqemme statutet e tua dhe nuk do ta harroj fjalën tënde.
17 Bëji të mirë shërbëtorit tënd, dhe unë do të jetoj dhe do të respektoj fjalën

tënde.
18Hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd.
19Unë jam i huaji mbi dhe; mosm’i fshih urdhërimet e tua.
20 Shpirti im tretet nga dëshira e dekreteve të tua në çdo kohë.
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21Ti i qorton kryelartët, që janë të mallkuar, sepse largohen nga urdhërimet
e tua.

22Hiq prej meje turpin dhe përbuzjen, sepse unë i kam respektuar porositë e
tua.

23 Edhe sikur princat të ulen dhe të flasin kundër teje, shërbëtori yt do të
mendohet thellë mbi ligjet e tua.

24Porositë e tua janë gëzimi im dhe këshilltarët emi.
25Unë bie përmbys në pluhur; më ringjall sipas fjalës sate.
26Të kam treguar rrugët emia, dhe ti më je përgjigjur;mëmëso statutet e tua.
27Më bëj që të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua, dhe unë do të mendohem

thellë mbi mrekullitë e tua.
28 Jeta ime tretet në dhimbje; më jep forcë sipas fjalës sate.
29Mbamë larg nga gënjeshtra dhe, në hirin tënd, bëmë të njohur ligjin tënd.
30Kam zgjedhur rrugën e besnikërisë; i kam vënë dekretet e tua para vetes.
31 Jam i lidhurme porositë e tua; o Zot, mos lejo që unë të hutohem.
32 Do të veproj në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse ti do të më zgjerosh

zemrën.
33Mëmëso, o Zot, rrugën e statuteve të tu dhe unë do ta ndjek deri në fund.
34Më jepmënçuri dhe unë do ta ruaj ligjin tënd; po, do ta respektoj me gjithë

zemër.
35Mëbëj të ec në rrugën eurdhërimeve të tua, sepsenë to gjej kënaqësinë time.
36Përkule zemrën time parimeve të tua dhe jo lakmisë.
37Largoji sytë e mi nga gjërat e kota dhe gjallëromë në rrugët e tua.
38Mbaje fjalën tënde shërbëtorit tënd, që ka frikë nga ty.
39 Largo nga unë fyerjet e rënda, që më trëmbin, sepse dekretet e tua janë të

mira.
40 Ja, unë dëshirojme zjarr urdhërimet e tua; gjallëromë në drejtësinë tënde.
41Le të më arrijë shpirtmadhësia jote, o Zot, dhe shpëtimi yt sipas fjalës sate.
42Kështu do të mund t’i përgjigjem atij që më fyen, sepse kam besim te fjala

jote.
43Mos hiq plotësisht nga goja ime fjalën e së vërtetës, sepse unë kam shpresë

te dekretet e tua.
44Kështu do të respektoj ligjin tënd vazhdimisht, përjetë.
45Do të ec në liri, sepse kërkoj urdhërimet e tua.
46Do të flas për porositë e tua parambretërve dhe nuk do të turpërohem.
47Do të kënaqemme urdhërimet e tua, sepse i dua.
48 Do të ngre duart e mia drejt urdhërimeve të tua, sepse i dua, dhe do të

mendohem thellë mbi statutet e tua.
49Mbaje mend fjalën që i ke dhënë shërbëtorit tënd,me të cilënme kë bërë të

kem shpresa.
50Ky është përdëllimi im në pikëllim, që fjala jote më ka dhënë jetë.
51Kryelartëtmëmbulojnëme tallje, por unë nuk largohem nga ligji yt.
52Mbaj mend dekretet e tua të lashta, o Zot, dhe kjo më ngushëllon.
53Një indinjatë e madhe më pushton për shkak të të pabesëve që braktisin

ligjin tënd.
54 Statutet e tua kanë qenë kantikët emi në shtëpinë e shtegëtimit tim.
55O Zot, unë kujtoj emrin tënd natën dhe respektoj ligjin tënd.
56Kjo ndodh sepse respektoj urdhërimet e tua.
57Ti je pjesa ime, o Zot, kam premtuar të respektoj fjalët e tua.
58Të jam lutur shumë,me gjihë zemër; ki mëshirë përmua sipas fjalës sate.
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59Kam shqyrtuar rrugët e mia dhe i kam kthyer hapat e mia ndaj urdhërave
të tua.

60Pa asnjë mëdyshje nxitova të respektoj urdhërimet e tua.
61Litarët e tëpabesëvemëkanëmbështjellë,porunënukekamharruar ligjin

tënd.
62Nëmes të natës ngrihem që të të kremtoj, për shkak të dekreteve të tua të

drejta.
63Unë jamshok i gjithëatyreqëkanë frikëprej tejedhe i atyreqë respektojnë

urdhërimet e tua.
64O Zot, toka është embushurmemirësinë tënde;mëmëso statutet e tua.
65Ti i ke bërë të mira shërbëtorit tënd, o Zot, sipas fjalës sate.
66Mëmëso të gjykoj drejt dhe të kemnjohje, sepse ubesoj urdhërimeve të tua.
67Para se të pikëllohem endesha sa andej e këndej, por tani ndjek fjalën tënde.
68Ti je i mirë dhe bën të mira; mëmëso statutet e tua.
69Kryelartët kanë trilluar kundërmeje, por unë do të respektoj urdhërimet e

tuame gjithë zemër.
70Zemra e tyre është e pandjeshme si dhjami; por unëkënaqemme ligjin tënd.
71Ka qenë një e mirë përmua të jem pikëlluar, që kështu të mësoja statutet e

tua.
72 Ligji i gojës sate për mua është më i çmuar se mijëra monedha ari dhe

argjendi.
73Duart e tuamë kanë bërë dhemë kanë dhënë trajtë;më jep zgjuarësi që të

mund të mësoj urdhërimet e tua.
74Ata që kanë frikë prej teje do të më shohin dhe do të kënaqen, sepse pata

shpresë në fjalën tënde.
75Unë e di, o Zot, që dekretet e tua janë të drejta, dhe që ti më ke hidhëruar

në besnikërinë tënde.
76Mirësia jote qoftë përdëllimi im, sipas fjalës që i ke dhënë shërbëtorit tënd.
77Ardhshin tek unë dhemshuritë e tua të mëdha dhe kështu paçamundësi të

jetoj, sepse ligji yt është kënaqësia ime.
78U ngatërrofshinmëndjemëdhenjtë, sepse më trajtojnë nëmënyrë të padrejtë

dhe pa arsye; por unëmendohem shumëmbi urdhërimet e tua.
79Le të drejtohen tek unë ata që kanë frikë nga ti dhe ata që njohin urdhërat

e tua.
80Le të jetë zemra ime e paqortueshme lidhurme statutet e tua,me qëllim që

unë të mos ngatërrohem.
81 Shpirti im shkrihet nga dëshira e zjarrtë e shpëtimit tënd; unë kam shpresë

në fjalën tënde.
82 Sytë e mi dobësohen duke pritur të shkojë në vend fjala jote, ndërsa them:

“Kur do të më ngushëllosh?”.
83 Ndonëse jam bërë si një calik i ekspozuar në tym, nuk i kam harruar

statutet e tua.
84Sa janë ditët e shërbëtorit tënd? Kur do t’u vish hakut atyre qëmë ndjekin?
85Mëndjemëdhenjtë kanë hapur gropa përmua; ata nuk veprojnë sipas ligjit

tënd.
86 Tërë urdhërimet e tua meritojnë besim; më përndjekin pa të drejtë; ndih-

momë.
87 Më kanë eliminuar gati gati nga toka, por unë nuk i kam braktisur

urdhërimet e tua.
88Gjallëromë sipasmirësisë sate, dheunëdo të respektoj porositë e gojës sate.
89Gjithnjë, o Zot, fjala jote është e qëndrueshme në qiejtë.
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90 Besnikëria jote vazhdon brez pas brezi; ti e ke vendosur tokën dhe ajo
ekziston.

91 Qielli dhe toka ekzistojnë deri në ditën e sotme, sepse çdo gjë është në
shërbimin tënd.

92Në qoftë se ligji yt nuk do të kishte qenë kënaqësia ime, do të isha zhdukur
në pikëllimin tim.

93Nukdo t’i harroj kurrëurdhërimete tua, sepsemeanë të tyre timëkedhënë
jetën.

94Unë jam yti; shpëtomë, sepse kam kërkuar urdhërimet e tua.
95 Të pabesët më zënë pusi që unë të vdes, por unë do të mbështetem në

parimet e tua.
96Pashë caqet e çdo gjëje të përsour, por urdhërimi yt nuk ka asnjë cak.
97Oh, sa shumë e dua ligjin tënd! Ai është përsiatja ime gjithë ditën.
98Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë

memua.
99 Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi, sepse urdhërimet e tua janë

përsiatja ime.
100Kammë tepër zgjuarësi se pleqtë, sepse respektoj urdhërimet e tua.
101Kam përmbajtur hapat e mia nga çdo shteg i keq, për të respektuar fjalën

tënde.
102Nuk jam larguar nga dekretet e tua, sepse ti vetë më kemësuar.
103 Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time! Janë më të ëmbla se mjalti në

gojën time.
104Me anë të urdhërimeve të tua unë përfitoj zgjuarësinë; prandaj urrej çdo

shteg falsiteti.
105Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim.
106Unë jam betuar dhe do ta mbaj betimin që të respektoj dekretet e tua të

drejta.
107Unë jam shumë i pikëlluar, gjallëromë, o Zot, sipas fjalës sate.
108O Zot, prano ofertat spontane të gojës sime dhemësomë dekretet e tua.
109Ndonëse e kam gjithnjë shpirtin në pëllëmbë të dorës, nuk e harroj ligjin

tënd.
110 Të pabesët më kanë ngritur kurthe, por unë nuk jam larguar nga

udhërimet e tua.
111Porositë e tua janë trashëgimia ime përjetë; ato janë gëzimi i zemrës sime.
112 Jam zotuar me gjithë zemër për t’i zbatuar në praktikë statutet e tua

përjetë, deri në fund.
113Unë i urrej njerëzit që gënjejnë, por e dua ligjin tënd.
114Ti je streha ime dhemburoja ime; unë shpresoj në fjalën tënde.
115 Largohuni, o njerëz të këqij, sepse unë dua të respektoj urdhërimet e

Perëndisë tim.
116Më ndihmo sipas fjalës sate, që unë të jetoj, dhe tëmos lejoj të ketë hutim

në shpresën time.
117 Përforcomë dhe unë do të shpëtoj, dhe do t’i kem gjithnjë statutet e tua

përpara syve të mi.
118 Ti i hedh poshtë të gjithë ata që largohen nga statutet e tua, sepse

mashtrimi i tyre është gënjeshtër.
119 Ti zhduk si fundërrina tërë të pabesët e tokës; prandaj unë i dua porositë

e tua.
120Mishi imdridhet i tëringa frika jote, dheunëkam frikëngadekretet e tua.
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121 Unë kam bërë atë që është e ndershme dhe e drejtë; mos më braktis në
duart e shtypësve të mi.

122 Jepi siguri dhe mbarësi shërbëtorit tënd, dhemos lejo që mëndjemëdhenjtë
të më shtypin.

123Sytëemidobësohendukekërkuar shpëtimin tënddhe fjalënedrejtësisë sate.
124Kujdesu për shërbëtorin tënd sipasmirësisë sate dhemësomë statutet e tua.
125Unë jam shërbëtori yt; më jepmendje, që të mund të njoh porositë e tua.
126Éshtë koha, o Zot, që të veprosh; ata kanë anuluar ligjin tënd.
127Për këtë arësye unë i dua urdhërimet e tuamë tepër se ari; po, më tepër se

ari i kulluar.
128Për këtë arësye i konsideroj të drejta urdhërimet e tua dhe urrej çdo shteg

të gënjeshtrës.
129Porositë e tua janë të mrekullueshme, prandaj shpirti im i respekton.
130Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jepmendje njerëzve të thjeshtë.
131Unë hap gojën time dhe psherëtij, nga dëshira emadhe e porosive të tua.
132 Kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua, ashtu si bën me ata që e duan

emrin tënd.
133 Stabilizoi hapat e mia sipas fjalëve të tua dhe mos lejo që asnjë paudhësi

të më sundojë.
134Më çliro nga shtypja e njerëzve dhe unë do të respektoj urdhërimet e tua.
135Bëj që të shkëlqejë fytyra jote mbi shërbëtorin tënd dhemëmëso statutet e

tua.
136Rrëke lotësh zbresin nga sytë e mi, sepse nuk respektohet ligji yt.
137Ti je i drejtë, o Zot, dhe dekretet e tua janë të drejta.
138Ti i ke përcaktuar porositë e tuame drejtësi dheme besnikëri të madhe.
139Zelli im të tret, sepse armiqtë e mi kanë harruar fjalët e tua.
140Fjala jote është e pastër nga çdo zgjyrë; prandaj shërbëtori yt e do.
141 Jam i vogël dhe i përbuzur, por nuk i harroi udhërimet e tua.
142Drejtësia jote është një drejtësi e përjetshme dhe ligji yt është i vërtetë.
143Ankthi dhe shqetësimimëkanë pushtuar, por urdhërimet e tua janë gëzimi

im.
144Porositë e tua janë të drejta përjetë;më jepmendje dhe unë do të jetoj.
145 Unë bërtas me gjithë zemër; përgjigjmu, o Zot, dhe unë do të respektoj

statutet e tua.
146Unë të kërkoj; shpëtomë, dhe do të respektoj porositë e tua.
147Unë zgjohem para agimit dhe bërtas; unë kam shpresë te fjala jote.
148 Sytë e mi paraprijnë natën për të menduar thellë fjalën tënde.
149Dëgjo zërin tim sipas mirësisë sate; o Zot, gjallëromë sipas dekretit tënd të

drejtë.
150Kam afër vetes ata që ndjekin të keqen, por ata janë larg ligjit tënd.
151Ti je afër, o Zot, dhe të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta.
152 Prej shumë kohe kam mësuar urdhërimet e tua, të cilat i ke vendosur

përjetë.
153Merr parasysh pikëllimin tim dhemë çliro, sepse nuk e kamharruar ligjin

tënd.
154Mbro çështjen time dhemë shpengo; më gjallëro sipas fjalës sate.
155 Shpëtimi është larg nga të pabesët, sepse ata nuk kërkojnë statutet e tua.
156Dhemshuritë e tua janë tëmëdha, o Zot; më gjallëro sipas dekreteve të tua

të drejta.
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157 Persekutuesit e mi dhe armiqtë e mi janë të shumtë; por unë nuk
largohem nga porositë e tua.

158 I pashë të pabesët dhe i urrej, sepse nuk respektojnë fjalën tënde.
159Kiparasysh sa i duaurdhërimet e tua! OZot, gjallëromë sipasmirësisë sate.
160 Shuma e fjalës sate është e vërteta; dhe të gjitha dekretet e tua të drejta

qëndrojnë përjetë.
161 Princat më përndjekin pa arësye, por zemra ime ka shumë frikë nga fjala

jote.
162Unë ndjej një gëzim të madh në fjalën tënde, ashtu si ai që gjen një plaçkë

të madhe.
163Urrej dhe s’e shoh dot me sy gënjeshtrën, por e dua ligjin tënd.
164Të lëvdoj shtatë herë në ditë për dekretet e tua të drejta.
165 Paqe të madhe kanë ata që e duan ligjin tënd, dhe nuk ka asgjë që mund

t’i rrëzojë.
166O Zot, unë shpresoj në shpëtimin tënd dhe i zbatoj në praktikë urdhërimet

e tua.
167Unë kam respektuar porositë e tua dhe i duame të madhe.
168Kamrespektuar urdhërimet e tua dhe porositë e tua, sepse të gjitha rrugët

janë para teje.
169Le të arrijë deri te ti britma ime, o Zot; me jepmendja sipas fjalës sate.
170Le të arrijë deri te ti lutja ime, çliromë sipas fjalës sate.
171 Buzët e mia do të përhapin lavde, me qëllim që ti të më mësosh statutet e

tua.
172 Gjuha ime do të shpallë fjalën tënde, sepse tërë urdhërimet e tua janë të

drejta.
173Dora jote më ndihmoftë, sepse unë kam zgjedhur urdhërimet e tua.
174Unë dëshirojme zjarr shpëtimin tënd, o Zot, dhe ligji yt është gëzimi im.
175Le të kemmundësi të jetoj që të të lëvdoj, dhe le tëmë ndihmojnë dekretet

e tua.
176Unë po endem si një dele e humbur. Kërko shërbëtorin tënd, sepse unë nuk

i harroi urdhërimet e tua.

120
1Në ankthin tim i klitha Zotit, dhe ai m’u përgjigj.
2O Zot, më çliro nga buzët gënjeshtare dhe nga gjuhamashtruese.
3Çfarë do të të japin ose çfarë do të të shtojnë, o gjuhë gënjeshtare?
4 Shigjeta të mprehta të një trimi, me qymyr dëllinje.
5 I mjeri unë, që banoj nëMeshek dhe që strehohem në çadrat e Kedarit!
6Tepër gjatë kam banuarme ata që e urrejnë paqen.
7Unë jam për paqen; ata përkundrazi, kur unë flas, janë për luftën.

121
1Unë i ngre sytë ngamalet; nga do të më vijë ndihma?
2Ndihmame vjen nga Zoti, që ka bërë qiejtë dhe tokën.
3Ai nuk do të lejojë që të tëmerren këmbët, ai që tëmbronnuk do të dremitë.
4 Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle.
5Zoti është ai që tëmbron, Zoti është hija jote, ai ndodhet në të djathtën tënde.
6Dielli nuk ka për të të goditur ditën, as hëna natën.
7Zoti do të të ruajë nga çdo e keqe; ai do të ruajë jetën tënde.
8Zoti do të ruajë daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe përjetë.
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122
1U gëzova kurmë thanë: “Shkojmë në shtëpinë e Zotit”.
2Këmbët tona u ndalën brenda portave të tua, o Jeruzalem.
3 Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuarmirë,
4ku ngjiten fiset, fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit.
5 Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit.
6Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan.
7Pastë paqe brendamureve të tua dhe begati në pallatet e tua.
8Për hir të vëllezërve tëmi dhe tëmiqve tëmi tani do të them: “Paqja qoftë te

ti”.
9Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndisë tonë, unë do të kërkoj të mirën tënde.

123
1Drejt teje i ngre sytë e mi, drejt teje që je ulur në qiejtë.
2 Ja, ashtu si sytë e shërbëtorëve drejtohen te dora e zotërve të tyre dhe sytë

e shërbëtores te dora e zonjës së saj, kështu sytë tona drejtohen te Zoti,
Perëndia ynë deri sa ai të ketë mëshirë për ne.

3Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse jemi velur jashtë maseme
përçmimin.

4 Shpirti ynë është velur jashtë mase me talljen e arrogantëve dhe me
përçmimin e krenarëve.

124
1Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, le të thotë Izraeli:
2 “Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, kur njerëzit u ngritën

kundër nesh,
3 ata do të na kishin përpirë të gjallë, aq shumë shpërtheu zëmërimi i tyre

kundër nesh;
4atëherë ujëratdo të na kishinmbuluar dhe përroido të kishte kaluarmbi ne,
5atëherë ujërat e fryra do të kishin kaluar mbi ne”.
6Bekuar qoftë Zoti, që nuk na la si pre të dhëmbëve të tyre.
7Shpirti ynë shpëtoi si zogunga laku i gjuetarit; lakuukëputdhene shpëtuam.
8Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejtë dhe tokën.

125
1Ata që kanë besim tek Zoti janë si mali i Sionit, që nuk mund të lëvizet, por

qëndron përjetë.
2Ashtu si Jeruzalemi është rrethuar ngamale, kështu Zoti rri përreth popullit

të tij, tani dhe përjetë.
3 Sepse skeptri i të pabesëve nuk do të pushojë përjetë mbi trashëgiminë e të

drejtëve, që të drejtët tëmos i shtyjnë duart e tyre për të bërë të keqen.
4O Zot, bëju të mirë njerëzve të mirë dhe atyre që kanë zemër të ndershme.
5 Por ata që ndjekin rrugë dredha-dredha, Zoti do t’i bëjë që të ecin bashkë

me ata që bëjnë paudhësi. Paqja qoftë mbi Izrael.

126
1Kur Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndërr.
2 Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjuha jonë me këngë gëzimi,

atëherë thuhej midis kombeve: “Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta”.
3Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne, dhe jemi tërë gëzim.
4Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu si përrenjtë në jug.
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5Ata qëmbjellin me lotë, do të korrinme këngë gëzimi.
6Vërtetë ecëndukeqarëai qëmban farënqëdo tëmbillet, por ai do tëkthehet

më këngë gëzimi duke sjellë duajt e tij.

127
1Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë,me kot lodhen ndërtuesit; në qoftë se

Zoti nuk ruan qytetin, më kot e ruanë rojet.
2Éshtëekotëqë ju të çoheniherëtdhe të shkoni vonëpër tëpushuardhepër të

ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai u jep pushim atyre
që do.

3 Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një
shpërblim.

4 Si shigjeta në duart e një trimi, kështu janë bijtë e rinisë.
5 Lum ai njeri që ka kukurën e tij plot! Ata nuk do të ngatërrohen kur të

diskutojnëme armiqtë e tyre te porta.

128
1Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët tij.
2Atëherë ti do të hashmemundin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do

të gëzosh begatinë.
3 Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë

sate, bijtë e tu si drurë ulliri rreth tryezës sate!
4 Ja, kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti.
5Zoti të bekoftë nga Sioni dhe ti pafsh begatinë e Jeruzalemit tërë ditët e jetës

sate.
6Po, pafsh bijtë e bijve të tu. Paqja qoftë mbi Izraelin.

129
1 Shumëmë kanë shtypur që në rininë time, le ta thotë Izraeli:
2 “Shumë më kanë shtypur qysh prej rinisë sime, por nuk kanë mundur të

mëmposhtin.
3Lëruesit kanë lëruarmbi kurrizin tim dhe kanë bërë aty brazda të gjata”.
4Zoti është i drejtë; ai i preu litarët e të pabesëve.
5U turpërofshin të gjithë dhe kthefshin krahët ata që urrejnë Sionin!
6U bëfshin si bari i çative, që thahet para se të rritet;
7nuk ia mbush dorën korrësit, as krahët atyre që lidhin duajt;
8dhe kalimtarëtmos thënçin: “Bekimi i Zotit qoftë mbi ju; ne ju bekojmë në

emër të Zotit”.

130
1Nga vënde të thella unë të këllthas ty, o Zot.
2OZot, dëgjo klithmën time; veshët e tu dëgjofshinmevëmendje zërin e lutjeve

të mia.
3Në rast se ti do të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o

Zot?
4Por te ti ka falje, me qëllim që të kenë frikë prej teje.
5Unë pres Zotin, shpirti im e pret; unë kam shpresë në fjalën e tij.
6 Shpirti im pret Zotin, më tepër se rojet mëngjesin; po, më tepër se rojet

mëngjesin.
7O Izrael, mbaj shpresa tek Zoti, sepse pranë tij ka dhemshuri dhe shpëtim

të plotë.
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8Ai do ta çlirojë Izraelin nga të gjitha paudhësitë e tij.

131
1O Zot, zemra ime nuk është mendjemadhe dhe sytë e mi nuk janë krenarë,

dhe unë nuk merrem me gjëra tepër të mëdha dhe tepër të larta për
mua.

2 E kam qetësuar dhe e kam tulatur me të vërtetë shpirtin tim, si një fëmijë i
zvjerdhur në gjirin e nënes së tij; shpirti im brenda meje është si një
foshnje e zvjerdhur.

3O Izrael, shpreso tek Zoti, tani dhe përjetë.

132
1Mbaje mend, o Zot, Davidin dhe të gjithamundimet e tij,
2 ashtu si ai iu betua Zotit dhe lidhi kusht me të Fuqishmin e Jakobit, duke

thënë:
3 “Nuk do të hyj në çadrën e shtëpisë sime, nuk do të hipi mbi shtratin tim;
4nuk do t’i jap gjumë syve të mi as pushim qepallave të mia,
5 deri sa të kem gjetur një vend për Zotin, një banesë për të Fuqishmin e

Jakobit”.
6 Ja, dëgjuam të flitet për të në Efratah, e gjetëm në fushat e Jaarit.
7Le të shkojmë në banesën e tij, le ta adhurojmë përpara fronit të këmbëve të

tij.
8Çohu, o Zot, dhe eja në vendin ku pushon ti dhe arka e forcës sate.
9 Priftërinjtë e tu le të vishen me drejtësi, dhe le të këndojnë nga gëzimi

shenjtorët e tu.
10Për hir të Davidit, shërbëtorit tënd,mos e dëbo fytyrën e të vajosurit tënd.
11 Zoti iu betua Davidit në të vërtetë dhe nuk do të ndryshojë: “Unë do të vë

mbi fronin tënd një fryt të të përbrendëshmëve të tua.
12Nërast sebijtë e tudo të respektojnëbesëlidhjen timedheporositë emia, që

unë do t’umësojë atyre, edhe bijtë e tyre do të ulen përjetë mbi fronin
tënd”.

13Duke qenë se Zoti e ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë për banesën e tij:
14 “Ky është vendi im i pushimit përjetë; këtu do të banoj, sepse e kamdashur.
15Do të bekoj fort zahiretë e tij, do t’i ngopme bukë të varfërit e tij;
16do t’i vedh priftërinjtë e tij me shpëtim, do të ngazëllojnë shenjtorët e tij me

britma gëzimi.
17Këtu do ta rris fuqinë e Davidit dhe do t’i jap një llambë të vajosurit tim.
18Do t’i mbuloj me turp armiqtë e tij, por mbi të do të lulëzojë kurora e tij”.

133
1 Ja, sa emirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet!
2Éshtë si vaji i çmuar i shpërndarë mbi krye, që zbret mbi mjekrën e Aaronit,

që zbret deri në cep të rrobave të tij.
3Éshtë si vesa eHermonit, që zbretmbimalet e Sionit, sepse atje Zoti ka vënë

bekimin, jetën në përjetësi.

134
1 Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natënnë shtëpinë

e Zotit.
2Ngrini duart në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin.
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3Të bekoftë Zoti nga Sioni, ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën.

135
1Aleluja. Lëvdoni emrin e Zotit, lëvdojeni, o shërbëtorë të Zotit,
2që rrini në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së Perëndisë tonë.
3 Lëvdoni Zotin, sepse Zoti është i mirë; i këndoni lavde emrit të tij, sepse ai

është i dashur.
4 Sepse Zoti ka zgjedhur për vete Jakobin, dhe Izraelin si thesar të tij të

veçantë.
5 Po, unë pranoj që Zoti është i madh dhe që Zoti ynë është përmbi të gjitha

perënditë.
6Zoti bën ç’të dojë në qiell dhe në tokë, në dete dhe në të gjitha humnerat.
7 Ai i larton avujt nga skajet e tokës, prodhon vetëtimat për shiun, e nxjerr

erën nga depozitat e tij.
8Ai i goditi të parëlindurit e Egjiptit, si të njerëzve ashtu edhe të kafshëve,
9 dërgoi shenja dhe mrekulli në mes teje, o Egjipt, mbi Faraonin dhe mbi të

gjithë shërbëtorët e tij.
10Ai goditi kombe të mëdha dhe vraumbretër të fuqishëm:
11Sionin,mbretineAmorejve,Ogun,mbretineBashanit, dhe tërëmbretëritë

e Kanaanit.
12Dhe vendet e tyre ua dhe në trashëgimi, në trashëgimi Izraelit, popullit të

tij.
13O Zot, emri yt rron përjetë; kujtimi yt, o Zot, brez pas brezi.
14Sepse Zoti do t’i sigurojë drejtësinë popullit të tij dhe do të ketëmëshirë për

shërbëtorët e tij.
15 Idhujt e kombeve janë argjendi dhe ari, vepra të dorës së njeriut;
16kanë gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shohin,
17kanë veshë por nuk dëgjojnë; nuk kanë frymë në gojën e tyre.
18Të ngjashëmme ta janë ata që i bëjnë, kushdo që ka besim tek ata.
19 Shtëpi e Izraelit, bekoje Zotin; shtëpi e Aaronit, bekoje Zotin.
20 Shtëpi e Levit, bekoje Zotin; ju që keni frikë nga Zoti, bekojeni Zotin.
21Nga Sioni u bekoftë Zoti, që banon në Jeruzalem. Aleluja.

136
1Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhemirësia e tij vazhdon përjetë.
2Kremtoni Perëndinë e perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
3Kremtoni Zotin e zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
4atë që vetëm bënmrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
5atë që ka bërë qiejtë me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
6atë që ka shtrirë tokënmbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
7atë që ka bërë ndriçuesit emëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
8diellin për të sunduarmbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
9hënëndhe yjet për të sunduarmbi natën, sepsemirësia e tij vazhdonpërjetë.
10 Ai që goditi Egjiptasit në parëbirnitë e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon

përjetë,
11dhe e nxori Izraelin ngamjedisi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
12medorë të fuqishmedhekrah të shtrirë, sepsemirësiae tij vazhdonpërjetë.
13Atë që ndau Detin e Kuq në dy pjesë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
14dheebërë Izraelin tëkalojënëmes të tij, sepsemirësiae tij vazhdonpërjetë,
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15 por fshiu Faraonin dhe ushtrinë e tij në Detin e Kuq, sepse mirësia e tij
vazhdon përjetë.

16 Atë që e çoi popullin e tij nëpër shkretëtirë, sepse mirësia e tij vazhdon
përjetë,

17atë që goditi mbretër të mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
18dhe vraumbretër të fuqishëm, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë;
19 Sihonin, mbretin e Amorejve, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
20dhe Ogun, mbretin e Bashanit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
21 Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon

përjetë,
22në trashëgimi Izraelit, shërbëtorit të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
23 Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon

përjetë,
24dhe na çliroi nga armiqtë tanë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
25Ai i jep ushqim çdo krijese, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
26Kremtoni Perëndinë e qiellit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

137
1 Atje, pranë lumenjve të Babilonisë, rrinim ulur dhe qanim, duke kujtuar

Sionin;
2mbi shelgjet e kësaj toke kishim varur qestet tona.
3Atje, ata që na kishin çuar në robëri, na kërkonin fjalët e një kënge, po, ata që

na shtypnin kërkonin këngë gëzimi, duke thënë: “Na këndoni një këngë
të Sionit”.

4 Si mund të këndonim këngët e Zotit në një vend të huaj?
5 Në rast se të harroj ty, o Jeruzalem, e harroftë dora ime e djathtë çdo

shkathtësi;
6m’u lidhtë gjuha me qiellzën, në rast se nuk të kujtoj ty, në rast se nuk e vë

Jeruzalemin përmbi gëzimin timmë të madh.
7 Mbaji mënd, o Zot, bijtë e Edomit, që ditën e Jeruzalemit thonin:

“Shkatërrojini, shkatërrojini që nga themelet”.
8O bijë e Babilonisë, që duhet të shkatërrohesh, lum ai që do ta lajë të keqen

që na ke bërë!
9Lum ai qëmerr foshnjët e tua dhe i përplas kundër shkëmbit!

138
1Unë do të të kremtoj me gjithë zemër, përpara perëndive do të këndoj lavdet

e tua.
2Do të adhuroj i kthyernga tempulli yt i shenjtë dhedo të kremtoj emrin tënd

për mirësinë tënde dhe vërtetësinë tënde, sepse ti ke përlëvduar fjalën
tënde dhe emrin tënd përmbi çdo gjë tjetër.

3Ditën në të cilën të kërkova, ti m’u përgjigje dhe e rrite fuqinë e shpirtit tim.
4Tërëmbretërit e tokës do të të kremtojnë, o Zot, kur të dëgjojnë fjalët e gojës

sate,
5dhe do të këndojnë rrugët e Zotit, sepse emadhe është lavdia e Zotit.
6Ndonëse Zoti është i shkëlqyeshëm, ai tregon kujdes për njerëzit e thjeshtë,

pormëndjemadhin e njeh nga larg.
7Edhe sikur unë të eci në mes të fatkeqësisë, ti do të më ruash të gjallë; ti do

të zgjatësh dorën kundër zemërimit të armiqve të mi, dhe dora jote e
djathtë do të më shpëtojë.
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8Zoti do të kryejë veprën e tij tek unë; o Zot,mirësia jote vazhdonpërjetë;mos
i braktis veprat e duarve të tua.

139
1Ti më ke hetuar, o Zot, dhemë njeh.
2Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem, ti e kupton nga larg mendimin tim.
3 Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i njeh thellë të

gjitha rrugët emia.
4 Sepse, edhe para se të jetë fjala mbi gojën time ti, o Zot, e di atë plotësisht.
5Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tëndembimua.
6Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk

mund ta arrij.
7 Ku do të mund të shkoja larg Frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg

pranisë sate?
8Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje; në rast se shtrij shtratin tim në Sheol, ti

je edhe aty.
9Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit,
10edhe aty dora jote do tëmëudhëheqë dhe dora jote e djathtë do tëmëkapë.
11Po të them: “Me siguri terri do të më fshehë”, madje edhe nata do të bëhet

dritë rrethmeje:
12 terri vetë nuk mund të të fshehë asgjë, madje nata shkëlqen si dita; terri

dhe drita janë të barabarta për ty.
13Po, ti ke formuar të përbrëndëshmet emia, timëke endurnëbarkunenënes

sime.
14Unë do të të kremtoj, sepse jam krijuar nëmënyrë të mrekulluar; veprat e

tua janë të mrekullueshme, dhe unë e di shumëmirë këtë gjë.
15Kockat emianuk ishinnjë e fshehtëpër ty kuru formovanë fshehtësiduke

u endur në thellësitë e tokës.
16 Dhe sytë e tu panë masën pa trajtë të trupit tim, dhe në librin tënd ishin

shkruar ditët që ishin caktuar përmua,megjithëse asnjë prej tyre nuk
ekzistonte ende.

17Oh, sa të çmuara janë përmua mendimet e tua, o Perëndi! Sa i madh është
gjithë numri i tyre!

18 Po të doja t’i numëroja, do të ishin më të shumtë se rëra; kur zgjohem jam
endeme ty.

19Me siguri, ti do vrasësh të pabesin, o Perëndi; prandaj ju, njerëz gjakatarë
largohuni nga unë.

20Ata flasinme pabesi kundër teje; armiqtë e tu përdorinmë kot emrin tënd.
21A nuk i urrej vallë ata që të urrejnë, o Zot, dhe a nuk i urrej ata që ngrihen

kundër teje?
22Unë i urrej me një urrejtje të përsosur; ata janë bërë armiqtë e mi.
23Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time; më provo dhe njihi mendimet

e mia.
24 dhe shiko në se ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër

rrugën e përjetshme.

140
1Më çliro, o Zot, nga njerëzit e këqij;mëmbro nga njerëzit e furishëm,
2 që thurrin ligësi në zemër të tyre; ata mblidhen vazhdimisht për të bërë

luftë.
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3Mprehin gjuhën e tyre si gjarpëri dhe kanë helm gjarpëri nën buzët e tyre.
(Sela)

4Mëmbro, o Zot, nga duart e të pabesit dhemëmbro nga njeriu i dhunës, që
komplotojnë për të më rrëzuar.

5 Kryelartët kanë fshehur për mua një lak dhe litarë, më kanë ngritur një
rrjetë buzë shtegut, kanë vënë kurthe përmua. (Sela)

6Unë i thashë Zotit: “Ti je Perëndia im; dëgjo, o Zot, britmën e lutjeve të mia.
7O Zot Perëndi, ti je forca e shpëtimit tim, ti e ke mbuluar kokën time ditën e

betejës.
8OZot, mos u jep të pabesëve atë që dëshirojnë;mos favorizo planet e tyre, që

të mos lavdërohen. (Sela)
9Bëj që koka e atyre qëmë rrethojnë të mbulohet nga çoroditja e vetë buzëve

të tyre.
10Rënçinmbi ta qymyre tëndezur; i hedhshinnë zjarr, në gropa të thella, nga

ku të mosmund të ngrihen.
11 Njeriu gojëkeq mos qoftë i qëndrueshëm mbi tokë; fatkeqësia përndjektë

njeriun e dhunës deri në shkatërrim”.
12 Unë e di që Zoti do të mbrojë çështjen e të pikëlluarit dhe do t’i sigurojë

drejtësi të varfërit.
13Sigurisht të drejtët do të kremtojnë emrin tënd, dhe njerëzit e ndershëm do

të banojnë të praninë tënde.

141
1O Zot, unë të këlthas ty; nxito të më përgjigjesh. Vëri veshin zërit tim, kur të

këlthas ty.
2Le të arrijë lutja ime para teje si temjani, ngritja e duarve të mia si flijimi i

mbrëmjes.
3O Zot, vër një roje para gojës sime.
4 Mos lejo që zemra ime të priret nga asgjë e keqe dhe kështu të kryejë

veprime të këqija bashkë me ata që bëjnë paudhësi; dhe bëj që unë të
mos ha ushqimet e tyre të shijshme.

5Le të më rrahë madje i drejti, do të jetë një mirësjellje nga ana e tij; le të më
qortojë ai, do të jetë si vaji mbi kokë; koka ime nuk ka për ta refuzuar.
Por lutja ime vazhdon të jetë kundër veprimeve të tyre të këqija.

6Princat e tyre i hodhën nga skërkat dhe ata do t’i dëgjojnë fjalët e mia, sepse
ato janë të këndshme.

7 Ashtu si ai që lëron dhe çan tokën, kështu kockat tona janë të përhapura në
hyrje të Sheolit.

8Por sytë emia janë drejtuar te ti, o Zot, Zoti im; unë strehohem te ti, mosmë
lër të pambrojtur.

9 Më ruaj nga laku që më kanë përgatitur dhe nga kurthet e njerëzve që
kryejnë paudhësi.

10Të pabesët rënçin vetë në rrjetat e tyre, ndërsa unë do të kaloj tutje.

142
1Unë i këlthasme zërin tim Zotit; me zërin tim i lutem Zotit.
2Para tij paraqes vajtimin tim, para tij parashtroj fatkeqësinë time.
3Kur fryma po më dobësohej, ti e dije ecjen time. Ata kanë përgatitur një lak

përmua te shtegu që po kaloja.
4 Vështroj në të djathtën time dhe ja: nuk ka njeri që të më njohë; çdo rrugë

shpëtimi është embyllur; asnjeri nuk kujdeset për jetën time.
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5Unë të këlthas ty, o Zot, dhe të them: “Ti je streha ime, pjesa ime në tokën e
të gjallëve.

6Dëgjome vëmendje klithmën time, sepse jam katandisur si mos më keq; më
çliro nga përndjekësit emi, sepse janëmë të fortë se unë.

7 Më nxirr nga burgu që të mund të kremtoj emrin tënd. Të drejtët do të
mblidhen tok rrethmeje, sepse ti do të mëmbushëshme tëmira”.

143
1Dëgjo lutjen time, oZot, vëruveshin lutjeve tëmia; përgjigjmumebesnikërinë

dhe drejtësinë tënde.
2Dhemos hyr në gjyqme shërbëtorin tënd, sepse asnjë i gjallë nuk do të jetë i

drejtë para teje.
3 Sepse armiku më përndjek, ai e ka rrëzuar deri për tokë jetën time; më

detyron të banoj në vende të errëta, ashtu si ata që kanë vdekur prej
një kohe të gjatë.

4 Prandaj fryma ime dobësohet brenda meje, dhe zemra ime e ka humbur
krejt brenda trupit tim.

5Kujtoj ditëte lashta; bienëmendime të thellambi tërëveprat e tua; reflektoj
mbi gjëra që kanë bërë duart e tua.

6 I zgjas duart emia drejt teje; shpirti im është i etur për ty, si një tokë e thatë.
(Sela)

7Nxito tëmë përgjigjesh, o Zot, fryma ime po dobësohet;mosmë fshih fytyrën
tënde, që të mos bëhem i ngjashëmme ata që zbresin në gropë.

8Më bëj të ndjej mirësinë tënde në mëngjes, sepse unë kam besim te ti; më
trego rrugën nëpër të cilën duhet të eci, sepse unë e lartoj shpirtin tim
drejt teje.

9Më çliro nga airmiqtë e mi, o Zot, te ti unë fshihem.
10Mëmëso so ta plotësoj vullnetin tënd, sepse ti je Perëndia im; Fryma jote e

mirë le të më udhëheqë në tokë të shenjtë.
11Gjallëromë, o Zot, për hir të emrit tënd; me drejtësinë tënde më shpëto nga

fatkeqësia.
12Nëmirësinë tënde shkatërro armiqtë emidhe zhduki tërë ata që epikëllojnë

shpirtin tim, sepse unë jam shërbëtori yt.

144
1 Bekuar qoftë Zoti, kështjella ime, që i mëson duart e mia për luftë dhe

gishtërinjtë emi për betejë.
2Ai është hiri imdhe kështjella ime, streha ime e lartë dhe çliruesi im,mburoja

ime në të cilën gjej strehë, ai qëma nënshtronmua popullin tim.
3 O Zot, çfarë është njeriu që ti të kujdesesh për të, ose biri i njeriut që ti ta

përfillësh?
4Njeriu është si një frymë dhe ditët e tij janë si hija që kalon.
5Uli qiejtë e tu, o Zot, dhe zbrit, dhe ata do të nxjerrin tym.
6Hidh rrufetë dhe shpërndaji, lësho shigjetat e tua dhe bëji të ikin.
7 Shtrije dorën tënde nga lart, më shpëto dhe më çliro nga ujërat e mëdha dhe

nga dora e të huajve,
8 goja e të cilëve thotë gënjeshtra dhe dora e djathtë e tyre është një e djathtë

mashtrimi.
9OPerëndi, do të këndojnjë kantik të ri, do të këndoj lavdet e tuamenjë harpë

me dhjetë tela.
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10 Ti, që u jep fitoren mbretërve dhe që çliron shërbëtorin tënd David nga
shpata e kobshme,

11më shpëto dhemë çlironga dora e të huajve, goja e të cilëve thotë gënjeshtra
dhe dora e djathtë e tyre është një e djathtë mashtrimi.

12 Bijtë tanë në rininë e tyre qofshin si një bimë e harlisur, dhe bijat tona
qofshin si shtylla qosheje, të gdhendura mirë për të zbukuruar një
pallat.

13Hambaret tona qofshin plot dhe paçin nga të gjitha tëmirat; kopetë tona u
shtofshinmemijëra dhe dhjetra mijëra në fushat tona;

14qetë tanë tërheqshinngarkesa të rëndadhemospastëasnjë sulmtëpapritur,
dalje të papritur as britmë në sheshet tona.

15 Lum ai popull që është në gjendje të tillë, lum ai popull që ka për Perëndi
Zotin.

145
1Unë do të të përlëvdoj, o Perëndia im dhe Mbreti im, dhe do të bekoj emrin

tënd përjetë.
2Do të të bekoj çdo ditë dhe do të lëvdoj emrin tënd përjetë.
3 Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë dhe madhështia e tij

është e panjohshme.
4 Një brez do t’i shpallë lëvdimet e veprave të tua tjetrit dhe do t’i njoftojë

mrekullitë e tua.
5Do tëmendohem thellëmbi shkëlqimin e lavdishëm tëmadhështisë sate dhe

mbi veprat e tua të mrekullueshme.
6 Këto do të flasin për fuqinë e veprave të tua të tmerrshme, dhe unë do të

tregoj madhështinë tënde.
7Ata do të shpallin kujtimin e mirësisë sate të madhe dhe do të këndojnë me

gëzim drejtësinë tënde.
8Zoti është i dhemshur dhemëshirplot, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh

nëmirësi.
9Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dhemshuri për të gjitha veprat e tij.
10 Tërë veprat e tua do të të kremtojnë, o Zot, dhe shenjtorët e tu do të të

bekojnë.
11Ata do të flasin për lavdinë embretërisë sate dhe do të tregojnë për fuqinë

tënde,
12 për t’u bërë të njohura bijve të njerëzve mrekullitë e tua dhe shkëlqimin e

madhërishëm të mbretërisë sate.
13Mbretëria jote është një mbretëri përjet dhe sundimi yt vazhdon brez pas

brezi.
14Zoti përkrah tërë ata që rrëzohen dhe ngre përsëri në këmbë tërë ata që janë

rrëzuar.
15Sytë e të gjithëve shikojnë drejt teje dukepritur, dhe ti u jep atyre ushqimin

në kohën e duhur.
16Ti e hap dorën tënde dhe plotëson dëshirën e çdo qënieje të gjallë.
17Zoti është i drejtë në të gjitha rrugët e tij dhe dashamirësnë të gjitha veprat

e tij.
18Zoti është pranë gjithë atyre që kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë në

të vërtetë.
19Ai kënaqdëshirën e atyreqëkanë frikëprej tij, dëgjonbritmëndhe i shpëton.
20Zotimbron të gjithë ata që e duandhe do të shkatërrojë të gjithë të pabesët.
21Goja ime do të tregojë lëvdimin e Zotit, dhe çdo qënie do të bekojë emrin e

tij të shenjtë përjetë.
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146
1Aleluja. Shpirti im, lëvdo Zotin.
2Unëdo ta lëvdoj Zotn deri sa të kem jetë, do të këndoj lavde përPerëndinë tim

gjatë gjithë jetës sime.
3 Mos kini besim te princat dhe as te ndonjë bir njeriu, që nuk mund të

shpëtojë.
4 Kur fryma e tij ikën, ai kthehet përsëri në tokë dhe po atë ditë planet e tij

zhduken.
5Lum ai që ka Perëndinë e Jakobit si ndihmë, shpresa e të cilit është tek Zoti,

Perëndia i tij,
6 që ka krijuar qiejtë dhe tokën, detin dhe gjithçka është në to, që ruan

besnikërinë përjetë,
7 që u jep të drejtë të shtypurve dhe ushqim të uriturve. Zoti çliron të

burgosurit.
8Zoti u hap sytë të verbërve, Zoti ngre ata që janë rrëzuar, Zoti i do të drejtët.
9Zoti mbron të huajt, ndihmon jetimin dhe gruan e ve, por përmbys udhën e

të pabesëve.
10Zoti mbretëron përjetë, Perëndia yt, o Sion, brez pas brezi. Aleluja.

147
1 Lëvdoni Zotin, sepse është një gjë e mirë t’i këndosh lavde Perëndisë tonë,

sepse është e kënaqshme dhe e leverdishme ta lëvdosh.
2Zoti ndërton Jeruzalemin, dhembledh të humburit e Izraelit.
3Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre.
4Llogarit numrin e yjeve dhe i thërret të gjitha sipas emrit të tyre.
5 I madh është Zoti ynë, e pamasë është fuqia e tij dhe e pafund zgjuarësia e

tij.
6Zoti larton njerëzit e përulur, por ul deri në tokë njerëzit e këqij.
7Këndojini Zotit me falenderim, këndojinime qeste lavde Perëndisë tonë,
8 që mbulon qiellin me re, përgatit shiun për tokën dhe bën që të rritet bari

nëmalet.
9Ai i jep ushqime bagëtisë dhe zogjve të korbeve që thërresin.
10 Ai nuk kënaqet në forcën e kalit, dhe nuk gjen ndonjë gëzim në këmbët e

njeriut.
11Zoti kënaqetme ata që kanë frikë prej tij, me ata që shpresojnë nëmirësinë

e tij.
12Lëvdo Zotin, o Jeruzalem, kremto Perëndinë tënd, o Sion.
13 Sepse ai ka përforcuar shufrat e portave të tua dhe ka bekuar bijtë e tu në

mes teje.
14Ai e ruan paqen brenda kufijve të tu dhe të ngopme grurinmë të mirë.
15Dërgonmbi tokë urdhërin e tij, fjala e tij merr dheun.
16Dërgon borën si lesh dhe përhap brymën si hi.
17Hedh breshërin e tij si me copa; kushmund t’i bëjë ballë të ftohtit të tij?
18 Dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato; bën që të fryjë era e tij, dhe ujërat

rrjedhin.
19 Ai ia ka bërë të njohur Jakobit fjalën e tij, dhe Izraelit statutet e tij dhe

dekretet e tij.
20Ai nuk e ka bërë këtëme asnjë komb tjetër; dhe ato nuk i njohin dekretet e

tij. Aleluja.
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148
1Aleluja. Lëvdoni Zotin nga qiejtë, lëvdojeni në vendet shumë të larta.
2Lëvdojeni, ju të gjithë engjëjt e tij, lëvdojeni ju mbarë ushtritë e tij.
3Lëvdojeni, o diell dhe hënë, lëvdojeni, ju mbarë yje të ndritshme.
4Lëvdojeni, ju qiej të qiejve, dhe ju ujëra përmbi qiejtë.
5 Tërë këto gjëra le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse ai dha urdhër dhe ato u

krijuan.
6 Ai i ka vendosur përjetë, në përjetësi; por ka bërë një statut që nuk do të

kalojë kurrë.
7Lëvdojeni Zotin nga toka, ju përbindësh të detit dhembarë oqeane,
8 zjarr dhe breshër, borë dhe re, ajër i shtrëngatës që zbaton urdhërat e tij,
9mbarëmale dhe kodra, mbarë dru frutorë dhe kedra;
10 ju mbarë kafshë të egra dhe shtëpiake, rrëshqanorë dhe zogj me krahë;
11 ju mbretër të dheut dhembarë popuj, princa dhe gjyqtarë të tokës;
12 të rinj dhe vajza, pleq dhe fëmijë.
13Le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse vetëm emri i tij përlëvdohet. Lavdia e tij

qëndron përmbi tokën dhe qiejtë.
14 Ai e ka rritur forcën e popullit të tij, një arsye kjo lëvdimi për të gjithë

shenjtorët e tij, për bijtë e Izraelit, një popull i afërt për të. Aleluja.

149
1Aleluja. Këndojini Zotit një këngë të re, këndoni lavdinë e tij në kuvendin e

shenjtorëve.
2Le të ngazëllohet Izraeli tek ai që e ka bërë, le të ngazëllohen bijtë e Sionit te

Mbreti i tyre.
3 Le të lëvdojnë emrin e tij me valle, të këndojnë lavdet e tij me dajre dhe me

qeste,
4 sepse Zoti kënaqet me popullin e tij; ai i kurorëzon me shpëtim njerëzit e

përulur.
5Le të ngazëllohen shenjtorëtnë lavdi, le të këndojnë nga gëzimimbi shtretërit

e tyre.
6Le të kenë në gojën e tyre lavdet e Perëndisë dhe në dorën e tyre një shpatë

që pret nga të dy anët;
7për t’u hakmarrëme kombet dhe për t’u dhënë ndëshkime popujve,
8 për t’i lidhur mbretërit e tyre me zinxhirë dhe fisnikët e tyre me pranga

hekuri,
9 për të zbatuar mbi ta gjykimin e shkruar. Ky është nderi që u rezervohet

mbarë shenjtorëve të tij. Aleluja.

150
1Aleluja, lëvdoni Perëndinë në shenjtoren e tij, lëvdojeni në kupën qiellore të

pushtetit të tij.
2Lëvdojeni përmrekullitë e tij, lëvdojeni sipas madhështisë e tij.
3Lëvdojenimetingullin eburive, lëvdojenimetingullin eharpësdhemeqeste.
4Lëvdojenime dajre dheme valle, lëvdojenime vegla me tela dheme frymë.
5Lëvdojenime cembale tingëlluese, lëvdojenime cembale kumbuese.
6Çdo gjë qëmerr frymë le të lëvdojë Zotin. Aleluja.
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Fjalët e urta
1Fjalët e urta të Salomonit, birit të Davidit, mbret i Izraelit, 2për të njohur

diturinë dhe për të mësuar gjykimet e mënçura; 3 për të ditur si të veprosh
me urti, me drejtësi, me gjykim dhe ndershmëri, 4 për t’u dhënë shkathtësi
njerëzve të thjeshtë, njohje dhe reflektim të riut. 5 I urti do të dëgjojë dhe do
të rritë diturinë e tij; njeriu i zgjuar do të përfitojë këshilla të urta, 6 për të
kuptuar një sentencë dhe një enigmë, fjalët e të urtëve dhe thëniet e tyre të
errëta. 7Frika e Zotit është fillimi i njohjes; por njerëzit e pamend përçmojnë
diturinë dhe arsimin. 8 Dëgjo, o biri im, mësimet e atit tënd dhe mos i lër
pas dore mësimet e nënes sate, 9 sepse janë një nur që zbukuron kokën tënde
dhe një stoli në qafën tënde. 10 Biri im, në qoftë se mëkatarët duan të të
mashtrojnë, mos prano, 11 në qoftë se thonë: “Eja me ne; kemi ngritur një
pritë për të derdhur gjak; i ngritëm gracka të pafajmit pa ndonjë shkak; 12 le
t’i kapërdimë të gjallë, ashtu si Sheoli, tërësisht si ata që zbresinnë gropë; 13ne
do të gjejmë lloj-lloj pasurish të çmueshme, do t’i mbushim shtëpitë tona me
plaçka; 14 ti do ta hedhësh në short pjesën tëndeme ne, dhe të gjithë ne do të
kemi një qese të vetme”; 15 biri im, mos shko me ta në po atë rrugë, ndale
hapin nga shtegu i tyre, 16 sepse këmbët e tyre turren drejt së keqes dhe ata
nxitojnë të derdhin gjak. 17 Shtrihet më kot rrjeta përpara çdo lloji zogjsh;
18porkëtakurdisinprita kundër gjakut të vet dhengrenëkurthekundërvetë
jetës së tyre. 19 Të tilla janë rrugët e çdo njeriu të etur për pasuri; ajo ia heq
jetën atyre që e kanë. 20Dituria bërtet nëpër rrugë, zëri i saj dëgjohet nëpër
sheshe; 21ajo thërretnëvendet kuka turmadhe ligjëronnëhyrje tëportave të
qytetit; 22 “Deri kur, o njerëz të thjeshtë, do t’ju pëlqejë thjeshtësia dhe tallësit
do të kënaqen duke u tallur dhe budallenjtë do të urrejnë dijen? 23 Ejani në
vete nga qortimi im; ja, unë do të derdh mbi ju Frymën time dhe do t’ju bëj
të njohura fjalët e mia. 24 Sepse unë thirra dhe ju nuk keni dashur, shtriva
dorën timedheaskushprej jushnuk i kushtoi vëmendje, 25përkundrazihodhët
poshtë të gjitha këshillat e mia dhe nuk pranuat ndreqjen time, 26 edhe unë
do të qeshme fatkeqësinë tuaj, do të tallem kur të vijë ajo që ju druani, 27kur
ajo që druani të vijë si një furtunë, dhe fatkeqësia juaj të vijë si një stuhi, kur
t’jumbulojnë fatkeqësiadheankthi. 28Atëherëatado tëmë thërrasinmua, por
unënukdo tëpërgjigjem;do tëmëkërkojnëmekujdes, pornukdo tëmëgjejnë.
29 Sepse kanë urryer dijen dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit, 30nuk kanë
dashur të pranojnë këshillën time dhe kanë përbuzur të gjitha qortimet emia.
31 Prandaj do të hanë frytin e sjelljes së tyre dhe do të ngopen me këshillat
e tyre. 32 Sepse përdalja e njerëzve të thjeshtë i vret dhe qetësia e rreme e
budallenjve i zhduk; 33 por ai që më dëgjon do të banojë një vend të sigurt,
do të jetë me të vërtetë i qetë, pa frikë nga çfarëdo e keqe”.

2
1Biri im, në rast se pranon fjalët emia dhe i quan thesar urdhërimet emia,

2duke i vënë veshin diturisë dhe duke e prirur zemrën ndaj arsyes; 3po, në
rast se kërkonme ngulm gjykimin dhe ngre zërin për të siguruarmirëkuptim,
4 në rast se e kërkon si argjendin dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të
fshehur, 5 atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin
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e Perëndisë. 6 Sepse Zoti jep diturinë; nga goja e tij rrjedhin njohuria dhe
arsyeja. 7 Ai mban rezervë për njerëzit e drejtë një ndihmë të fuqishme,
një mburojë për ata që ecin me ndershmëri 8 për të mbrojtur shtigjet e
drejtësisëdhepër të ruajtur rrugëne shenjtorëve të tij. 9Atëherëdo tëkuptosh
drejtësinë, barazinë, ndershmërinë dhe tërë rrugët e së mirës. 10Kur dituria
të të hyjë në zemër, edhe njohja do të jetë e këndshme për shpirtin tënd, 11 të
menduarit do të kujdeset për ty dhe gjykimi do të të mbrojë, 12 për të të
çliruar nga rruga e keqe, nga njerëzit që flasin për gjëra të këqija, 13nga ata që
braktisin shtigjet e ndershmërisë për të ecur në rrugët e territ, 14që gëzohen
kurbëjnë tëkeqendhendjejnëkënaqësinëçoroditjetenjeriut tëkeq, 15shtigjet
e të cilit janë të shtrembëra dhe rrugët dredha-dredha, 16 për të të shpëtuar
nga gruaja që ka shkelur kurorën,nga gruaja e huaj që përdor fjalëmikluese,
17qëkabraktisur shokune rinisë së saj dhekaharruarmarrëveshjen e lidhur
me Perëndinë. 18Sepse shtëpia e saj zbret drejt vdekjes dhe shtigjet e saj drejt
të vdekurve. 19 Asnjë prej atyre që shkojnë tek ajo nuk kthehet, asnjë nuk
i arrin shtigjet e jetës. 20 Kështu do të mund të ecësh në rrugën e të mirëve
dhe do të mbetesh në shtigjet e të drejtëve. 21 Sepse njerëzit e drejtë do të
banojnë tokën dhe ata të ndershëm do të qëndrojnë aty; 22 por të pabesët do
të shfarosen nga toka dhe shkelësit do të hiqen prej saj.

3
1Biri im, mos harro mësimet e mia dhe zemra jote le të ruajë urdhërimet e

mia, 2 sepse do të të shtohen ditë të gjata, vite jete dhe paqeje. 3Mirësia dhe
e vërtetamos të lënçin kurrë; lidhi rreth qafës, shkruaji mbi tabelën e zemrës
sate; 4 do të gjesh kështu hir dhe arsye në sytë e Perëndisë dhe të njerëzve.
5 Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd;
6 pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. 7Mos
e mbaj veten të ditur në sytë e tu, ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja;
8 kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. 9Ndero
Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para të çdo të ardhure që ke;
10hambarët e tu të grurit do të jenëplot epërplotdhevozat e tuado të gufojnë
memusht. 11Biri im,mos e përçmondëshkimin e Zotit dhemos urre qortimin
e tij, 12 sepse Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që atij i pëlqen. 13 Lum
ai njeri që ka gjetur diturinë dhe njeriu që ka përftuar arsyen. 14Sepse fitimi
i tij është më i mirë se fitimi i argjendit dhe fryti i tij vlen më tepër se ari i
kulluar. 15 Ajo është më e çmuar se perlat dhe mbarë gjërat më të këndshme
nuk mund të barazohen me të. 16 Gjatësia e jetës është në të djathtë të saj,
pasuria dhe lavdia në të majtë të saj. 17Rrugët e saj janë rrugë të kënaqshme
dhe në të tërë shtigjet e sajmbretëronpaqja. 18Ajo është një dru i jetës për ata
që e kapin dhe lum ata që mbahen fort atje. 19Me diturinë Zoti krijoi tokën
dhe me zgjuarësinë i bëri të qëndrueshëm qiejtë. 20Me diturinë e tij u hapën
humnerat dhe retë japin vesë. 21 Biri im, këto gjëra mos u largofshin kurrë
nga sytë e tu. Mbaje diturinë dhe të menduarit. 22 Ato do të jenë jetë për
shpirtin tënd dhe një zbukurim në qafën tënde. 23Atëherë do të ecësh i sigurt
në rrugën tënde dhe këmba jote nuk do të pengohet. 24 Kur do të biesh për
të fjetur, nuk do të kesh frikë; po, do të biesh dhe gjumi yt do të jetë i ëmbël.
25 Nuk do të druash llahtarën e papritur, as shkatërrimin e të pabesëve kur
do të ndodhë, 26 sepse Zoti do të jetë pranë teje dhe do të pengojë që këmba
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jote të kapet në ndonjë lak. 27 Mos i refuzo të mirën atij që i takon, kur e
ke në dorë ta bësh. 28Mos i thuaj të afërmit tënd: “Shko dhe kthehu; do të të
jap nesër”, kur e ke me vete gjënë e nevojshme. 29Mos kurdis asnjë të keqe
kundër të afërmit tënd, ndërsa ai banon me besim bashkë me ty. 30Mos bëj
padi kundër askujt pa shkak; po të jetë se nuk të ka bërë asnjë të keqe. 31Mos
ki zili njeriun e dhunshëm dhemos zgjidh asnjë nga rrugët e tij, 32 sepse Zoti
e neverit njeriun e çoroditur, por këshilla e tij është për njerëzit e ndershëm.
33Mallkimi i Zotit është në shtëpinë e të pabesit, por ai bekon banesën e të
drejtëve. 34Me siguri ai tallet me tallësit, por i fal të përvuajturit. 35Njerëzit e
urtë do të trashëgojnë lavdinë, por poshtërsia do të jetë trashëgimia e atyre që
nuk kanëmend.

4
1Dëgjoni, o bij, mësimet e një ati dhe tregoni kujdes që tëmësoni të gjykoni,

2 sepse ju jap një doktrinë të mirë; mos braktisni ligjin tim. 3Kur isha ende
fëmijë pranë atit tim, njomëzak dhe i dashur në sytë e nënes sime, 4 ai më
mësontedhemëthoshte: “Zemra jote tëkujtojë fjalëtemia; ruajiurdhërimete
mia dhe do të jetosh. 5Fito dituri, fito gjykim; mos i harro fjalët e gojës sime
dhe mos u largo prej tyre; 6mos e braktis diturinë dhe ajo do të të mbrojë;
duaje, sepse ajo do të të ndihmojë. 7 Dituria është gjëja më e rëndësishme;
prandaj fito diturinë. Edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturinë.
8 Përlëvdoje dhe ajo do të të lartësojë, ajo do të të japë lavdi, po qe se ti e
përvehtëson. 9 Ajo do të të vërë mbi kokën tënde një stoli prej nuri, do të të
rrethojë me një kurorë lavdie”. 10 Dëgjo, biri im, pranoji fjalët e mia dhe
vitet e jetës sate do të shumohen. 11 Të kam mësuar në rrugën e diturisë, të
kam udhëhequr nëpër shtigjet e ndershmërisë. 12 Kur do të ecësh, hapat e
tua nuk do të pengohen; kur do të vraposh, nuk do të pengohesh. 13 Rroke
mirë këtë mësim, mos e lër që të shkojë kot; ruaje, sepse ai është jeta jote.
14Mos hyr në shtegun e të pabesëve dhemos ec në rrugën e njerëzve të këqij;
15 evitoje atë, mos kalo nëpër të; largoju prej saj dhe shko tutje. 16 Sepse ata
nuk mund të flenë, po të mos kenë bërë të keqen; gjumi i tyre zhduket po të
jetë senukkanë rrëzuardikë; 17atahanëbukën epaudhësisëdhepinë verën e
dhunës. 18Por shtegu i të drejtëve është si drita e agimit, që shkëlqen gjithnjë
e më mirë deri sa të bëhet ditë e plotë. 19 Rruga e të pabesëve është si terri;
ata nuk shohin atë që do t’i rrëzojë. 20 Biri im, trego kujdes për fjalët e mia,
dëgjo thëniet emia; 21mos u largofshin kurrë nga sytë e tu, ruaji në qendër të
zemrës sate; 22 sepse janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për të gjithë trupin
e tyre. 23Ruaje zemrën tëndeme shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet
jetës. 24Hiq dorë nga e folura me hile dhe largo prej teje buzët e çoroditura.
25 Sytë e tu le të shohin drejt dhe qepallat e tua të synojnë drejt para teje.
26 Sheshoje shtegun e këmbëve të tua, dhe të gjitha rrugët e tua qofshin të
caktuaramirë. 27Mosushmangasnë tëdjathtë asnë tëmajtë; tërhiqekëmbën
tënde nga e keqja.

5
1Biri im, ki kujdes përditurinë time, vëri veshin arsyetimit tim, 2meqëllim

që ti të ruash gjykimin dhe buzët e tua të fiksojnë diturinë. 3 Sepse buzët e
gruas që shkel kurorën nxjerrinmjaltë dhe goja e saj ështëmë e butë se vaji;
4pornë fundajo është ehidhur si pelini, emprehtë si një shpatëmedypresa.
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5Këmbët e saj zbresin drejt vdekjes, hapat e saj çojnë drejtpërdrejt në Sheol.
6Ajonukecënnë shtegune jetës,por ti nuk i jep rëndësikësaj gjëje; rrugët e saj
janë të gabuara, por ti nuk e kupton. 7Prandaj tani, bij të mi, më dëgjoni dhe
mos u largoni nga fjalët e gojës sime. 8Mbaje larg prej saj rrugën tënde dhe
mos iu afro portës së shtëpisë së saj, 9 për të mos ua dhënë të tjerëve fuqinë
tënde dhe vitet e tua dikujt që nuk kamëshirë. 10Me qëllim që të huajt të mos
ngopen me pasurinë tënde, dhe mundi yt të mos shkojë në shtëpinë e një të
huaji, 11dhe të mos rënkosh kur do të të vijë fundi, kur mishi dhe trupi yt do
të jenë të konsumuar, 12 dhe të thuash: “Vallë si urreva mësimin, dhe si e ka
përçmuarqortiminzemra ime? 13Nukdëgjova zërineatyreqëmëmësonindhe
nuk ua vura veshin atyre që më udhëzonin. 14U ndodha pothuajse në një të
keqe të plotë në mes të turmës dhe të kuvendit”. 15Pi ujin e sternës sate dhe
ujin e rrjedhshëm të pusit tënd. 16A duhet burimet e tua të derdhen jashtë, si
rrëke uji nëpër rrugë? 17Qofshin vetëm për ty dhe jo për të huajtë bashkëme
ty. 18Qoftë i bekuar burimi yt dhe gëzohumenusen e rinisë sate. 19Drenushë
e dashur dhe gazelë hirplotë, sisët e saj le të të kënaqin kurdoherë, dhe qofsh
vazhdimisht i dhënë pas dashurisë që ke për të. 20Pse vallë, biri im, të biesh
në dashuri me një grua që ka shkelur kurorën dhe të rrokësh gjirin e një
të huaje? 21 Sepse rrugët e njeriut janë gjithnjë përpara syve të Zotit, dhe ai
vëzhgon të gjitha shtigjet e tij. 22 I pabesi zihet nga vetë paudhësitë e tij dhe
mbahetnga litarëtemëkatit të tij. 23Aikapër të vdekur sepsenukkorrigjohet
dhe do të zhduket për shkak të marrëzisë së tij.

6
1Biri im, në qoftë se je bërë garant për të afërmin tënd, në rast se ke dhënë

dorën si garanci për një të huaj, 2 je zënë në lakun e fjalëve të gojës sate, je
zënë nga fjalët e gojës sate. 3Bëj këtë, pra, biri im, dhe shpengohu, sepse ke
rënë në duart e të afërmit tënd. Shko, hidhu në këmbët e tij dhe ngul këmbë
me të madhe te i afërmi yt. 4Mos u jep gjumë syve të tu as çlodhje qepallave
të tua; 5 çlirohu si gazela nga dora e gjahtarit, si zogu nga dora e atij që kap
zogjtë. 6 Shko te milingona, o përtac, vër re zakonet e saj dhe bëhu i urtë.
7Ajo nuk ka as kryetar, as mbikëqyrës, as zot; 8 e gjen ushqimin në verë dhe
mbledh zahirenë e saj gjatë korrjes. 9 Deri kur, o përtac, do të rrish duke
fjetur? Kur do të shkundesh nga gjumi yt? 10Të flesh pak, të dremitësh pak,
të rrish me duar në ije për t’u çlodhur, 11 kështu varfëria jote do të vijë si një
vjedhës, dhe skamja jote si një njeri i armatosur. 12Njeriu pa vlerë, njeriu i
keq, ecënmenjë gojë të çoroditur; 13 luan syrin, fletme këmbët, bën shenjame
gishta; 14ka ligësi në zemër, kurdis vazhdimisht të keqen dhembjell grindje.
15 Prandaj shkatërrimi i tij do të vijë papritur, në një çast do të shkatërrohet
pa rrugëdalje tjetër. 16 Zoti i urren këto gjashtë gjëra, madje shtatë janë të
neveritshme për të: 17 sytë krenare, gjuha gënjeshtare, duart që derdhin gjak
të pafajshëm, 18zemraqë kurdis plane të këqija, këmbëtqë turren shpejt drejt
së keqes, 19dëshmitari i rremëqë thotë gënjeshtradhe ai që shtie grindjemidis
vëllezërve. 20 Biri im, ruaje urdhërimin e atit tënd dhe mos harro mësimet
e nënës sate. 21 Mbaji vazhdimisht të lidhura në zemrën tënde dhe fiksoji
rreth qafës sate. 22 Kur do të ecësh, do të të udhëheqin; kur të pushosh, do
të të ruajnë; kur të zgjohesh, do të flasin me ty. 23 Sepse urdhërimi është një
llambë, mësimi një dritë, dhe ndreqjet e mësimit janë rruga e jetës, 24 për të
të mbrojtur nga gruaja e keqe, nga lajkat e gjuhës të gruas së huaj. 25Mos
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dëshiro në zemrën tënde bukurinë e saj dhe mos u rrëmbe nga qepallat e saj.
26 Sepse për një prostitutë burri katandiset për një copë bukë, dhe gruaja e
një tjetri gjuan shpirtin e vyer tënjë burri. 27Amund tëmbajë burri një zjarr
në gji të tij pa djegur rrobat e trupit? 28A mund të ecë burri mbi qymyr të
ndezur pa djegur këmbët e tij? 29Në këtë gjendje është ai që shkon tek gruaja
e një tjetri; kush e prek nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. 30Nuk përçmohet
hajduti që vjedh për të shuar urinë kur është i uritur; 31por në rast se kapet
në faj, duhet të kthejë shtatëfishin, dhe të japë tërë pasurinë e shtëpisë së tij.
32Por ai që kryen një shkelje kurore me një grua është një njeri pa mend; ai
që bën një gjë të tillë shkatërron jetën e tij. 33Do të gjejë plagë dhe përçmim,
dhe turpi i tij nuk do t’i hiqet kurrë. 34 sepse xhelozia e tërbon bashkëshortin,
që do të jetë i pamëshirshëm ditën e hakmarrjes. 35Ai nuk do të pranojë asnjë
shpërblim dhe nuk do të kënaqet, edhe sikur t’i bëjnë shumë dhurata.

7
1 Biri im, ruaji fjalët e mia dhe urdhërimet e mia në veten tënde, 2 Ruaji

urdhërimet e mia dhe ke për të jetuar; ruaji mësimet e mia si bebja e syve
të tu. 3 Lidhi ndër gishta, shkruaji mbi tabelën e zemrës sate. 4 Thuaji
diturisë: “Ti je motra ime” dhe quaje “shok” gjykimin, 5me qëllim që të të
ruajnë nga gruaja e tjetrit nga gruaja e huaj që përdor fjalë lajkatare. 6Nga
dritarja e shtëpisë sime shikojanëpërparmakëtprej hekuri 7dhepashëmidis
budallenjve; dallova midis të rinjve një djalë të ri që s’kishte gjykim, 8 që
kalonte nëpër rrugë pranë qoshes të gruas së huaj dhe drejtohej nga shtëpia
e saj, 9nëmuzg, kur pongryste dita, ndërsa zbriste nata e zezë dhe e errët. 10 I
doli para një grua e veshur si prostitutë dhe dinake; 11 ajo është turbulluese
dhe provokuese, dhe nuk di t’i mbajë këmbët në shtëpinë e saj; 12 herë mbi
rrugë, herë në sheshet qëndron në pritë në çdo qoshe. 13 Kështu e zuri dhe
e puthi, pastaj me paturpësi tha: 14 “Duhet të bëja flijimet e falenderimit;
pikërisht sot i plotësova zotimet e mia; 15 prandaj të dola para që të të kërkoj
dhe të gjeta. 16E zbukurova shtratin timme një mbulesë si sixhade, me li të
ngjyrosur nga Egjipti; 17e parfumova shtratin timmemirrë,mealoe dheme
kanellë. 18 Eja, të dehemi me dashuri deri në mëngjes, të kënaqemi në qejfe
dashurie, 19 sepse burri imnuk është në shtëpi, por ka shkuar në një udhëtim
të gjatë; 20 ka marrë me vete një thes të vogël me pare dhe do të kthehet në
shtëpi vetëm kur të jetë hëna e plotë”. 21 Ajo e mashtroi me fjalë bindëse, e
tërhoqi me ëmbëlsinë e buzëve të saj. 22 Ai e ndoqi pa mëdyshje, si një ka që
shkon në thertore, si një i lidhur në dënimin e budallait, 23deri sa një shigjetë
nuk i shpon mëlçinë; ai nxiton si një zog, pa ditur që një lak është ngritur
kundër jetës së tij. 24Prandaj, bij të mi, më dëgjoni, kushtojuni kujdes fjalëve
të gojës sime. 25Zemra jote tëmos shkojë pas rrugëve të saj, mos devijo nëpër
shtigjet e saj, 26 sepse ka rrëzuar shumë të plagosur për vdekje, dhe tërë ata
që ajo ka vrarë ishin burra të fortë. 27 Shtëpia e saj është rruga e Sheolit që
zbret në thellësitë e vdekjes.

8
1A nuk bërtet vallë dituria dhe maturia a nuk e bën zërin e saj të dëgjohet?

2 Ajo qëndron në këmbë mbi majën e lartësive, gjatë rrugës, në kryqëzimet e
rrugëve; 3bërtet pranë portave, në hyrje të qyteteve, në prag të dyerve; 4 “Ju
drejtohem juve, o njerëz dhe zëri im u drejtohet bijve të njeriut. 5Kuptoni,
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o njerëz të thjeshtë, maturinë, dhe ju, njerëz pa mend, kini një zemër të
urtë. 6Më dëgjoni, sepse do të flas për gjëra të rëndësishme dhe buzët e mia
do të hapen për të thënë gjëra të drejta. 7 Sepse goja ime do të shpallë të
vërtetën; pabesia është e neveritshme për buzët e mia. 8 Të gjitha fjalët e
gojës sime janë të drejta, në to nuk ka asgjë të shtrembër dhe të çoroditur.
9 Janë të gjitha të drejta për atë që kamend dhe për ata që kanë gjetur dijen.
10 Pranoni mësimin tim dhe jo argjendin, dijen në vend të arit të zgjedhur,
11sepsedituriavlenmë tepër semargaritarët, të gjithagjëratqëdikushmund
dikush të dëshirojenukbarazohenme të. 12Unë,dituria, rrimematurinëdhe
e gjej dijen në meditim. 13 Frika e Zotit është të urresh të keqen; unë e urrej
kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. 14 Mua më
takonmendimidhedituria evërtetë;unë jamzgjuarsia,muamëpërket forca.
15 Nëpërmjet meje mbretërojnë mbretërit dhe princat vendosin drejtësinë.
16 Nëpërmjet meje qeverisin krerët, fisnikët, tërë gjykatësit e tokës. 17 Unë
i dua ata që më duan, dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë. 18Me
mua janë pasuria dhe lavdia, pasuria që zgjat dhe drejtësia. 19Fryti im është
më i mirë se ari, po, se ari i kulluar, dhe prodhimi im më tepër se argjendi i
zgjedhur. 20Unë eci në rrugën e drejtësisë, në mes të shtigjeve të drejtësisë,
21 për t’i bërë ata që më duan të trashëgojnë pasurinë e vërtetë dhe për të
mbushur thesaret e tyre. 22 Zoti më zotëroi në fillim të rrugës së tij, përpara
veprave të tij më të lashta. 23 U vendosa nga amshimi, që në krye, para se
toka të ekzistonte. 24Më prodhuan kur nuk kishte ende humnera, kur nuk
kishte burimemeujë të bollshëm. 25Mëprodhuanpara se themelet emaleve
të ishin përforcuar, para kodrinave, 26kur nuk kishte sajuar ende as tokën, as
fushat dhe as plisat e para të dheut. 27Kur ai fiksonte qiejtë,unë isha aty; kur
bëntenjë rrethmbi sipërfaqen ehumnerës, 28kur i bënte të qëndrueshëmqiejtë
e epërm, kur përforconte burimet e humnerës, 29 kur i caktonte detit caqet
e tij në mënyrë që ujërat të mos kalonin përtej urdhërit të tij, kur vendoste
themelet e dheut, 30unë isha pranë tij si një arkitekt, isha çdo ditë kënaqësia e
tij, duke u gëzuar çdo çastpara tij; 31kënaqeshanë pjesën e banueshme të botës
dhe gjeja ëndjen time me bijtë e njerëzve. 32 Tani, pra, më dëgjoni, o bij; lum
ataqëndjekin rrugët emia! 33Dëgjonikëtomësime, tregohuni tëurtëdhemos
i hidhni poshtë! 34Lumai njeri qëmë dëgjon, duke u gdhirë çdo ditë te portat
emia dhe duke ruajtur shtalkat e portave tëmia. 35Sepse ai qëmë gjen, gjen
jetën, dhe siguron përkrahjen e Zotit. 36Por ai që mëkaton kundërmeje, i bën
të keqe vetvetes; të gjithë ata qëmë urrejnë duan vdekjen”.

9
1Dituria ka ndërtuar shtëpinë e saj, ka gdhendur shtatë shtyllat e saj. 2Ka

vrarë kafshët e saj, ka përzier verën e saj dhe shtruar tryezën e saj. 3 Ka
dërguar jashtë shërbëtoret e saj; nga vendet më të larta të qytetit ajo thërret:
4 “Ai që është budalla të vijë këtu!”. Atij që i mungon gjykimi i thotë: 5 “Ejani,
hani nga buka ime dhe pini verën që kam përzier. 6Lëreni budallallëkun dhe
do të jetoni, ecni në rrugën e arsyes”. 7Ai që korrigjon tallësin tërheqmbi vete
të shara, dhe ai që qorton të pabesinmerr të shara. 8Mos qorto tallësin sepse
ai do të të urrejë; qorto të urtin dhe ai do të të dojë. 9Mësoje të urtin dhe ai
do të bëhet edhe më i urtë. Mësoje të drejtin dhe ai do të rritë diturinë e tij.
10Frika e Zotit është parimi i diturisë, dhe njohja e të Shenjtit është zgjuarsia.
11 Sepse nëpërmjetmeje do të shumohen ditët e tua dhe do të të shtohen vite
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jete. 12Në rast se je i urtë, je i urtë për veten tënde; në rast se je tallës, pasojat
do t’i kesh vetëm ti. 13Gruaja budallaqe është zhurmëmadhe, aspak e zgjuar
dhe nuk di asgjë. 14Rri ulur te porta e shtëpisë së saj, mbi një fron në vendet
e larta të qytetit, 15 për të ftuar ata që kalojnë nëpër rrugë, që shkojnë drejt
në rrugën e tyre: 16 “Ai që është budalla të vijë këtu!”. Dhe atij që i mungon
arsyeja i thotë: 17 “Ujërat e vjedhura janë të ëmbla; buka që hahet fshehurazi
është e shijshme”. 18Por ai nuk e di që atje janë të vdekurit, që të ftuarit e saj
janë në thellësinë e Sheolit.

10
1 Fjalët e urta të Salomonit. Një fëmijë e urtë e gëzon të atin, por një fëmijë

budalla i shkakton vuajtje nënes së vet. 2 Thesaret e padrejtësisë nuk japin
dobi, por drejtësia të çliron nga vdekja. 3 Zoti nuk do të lejojë që i drejti të
vuajëngauria, porhedhposhtëdëshirëne tëpabesëve. 4Kushpunonmedorë
përtace varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasurohesh. 5Ai
që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që fle në kohën e korrjeve
është një bir që të mbulon me turp. 6Ka bekime mbi kokën e të drejtit, por
dhuna embulon gojën e të pabesëve. 7Kujtimi i të drejtit është në bekim, por
emri i të pabesit do të kalbet. 8Zemërurti i pranon urdhërimet, por fjalamani
budallado të rrëzohet. 9Aiqëecënnëndershmëriecën i sigurt, poraiqëndjek
rrugë dredharake ka për t’u zbuluar. 10Kush e shkel syrin shkakton vuajtje,
por fjalamani budalla do të rrëzohet. 11Goja e të drejtit është një burim jete,
por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve. 12 Urrejtja shkakton grindje, por
dashuriambulon të gjitha fajet. 13Dituria gjendetmbi buzët e atyre që kanë
mendje, por shkopi është për kurrizin e atyre që nuk kanë mend. 14Të urtët
grumbullojnë njohuri, por goja e budallait është një shkatërrim i shpejtë.
15 Begatia e të pasurit është qyteti i tij i fortë; shkatërrimi i të varfërit është
varfëria e tyre. 16 Puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit mëkatit.
17Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës; por kush nuk pranon kritikën
humb. 18Kushemaskonurrejtjenkabuzëgënjeshtaredheaiqëpërhap shpifje
është budalla. 19Në fjalët e shumta faji nukmungon, por ai që i frenon buzët
e tij është i urtë. 20Gjuha e të drejtit është argjend i zgjedhur, por zemra e të
pabesëvevlenpak. 21Buzët e të drejtit ushqejnëmjaft njerëz,porbudallenjtë
vdesin sepsenukkanëmend. 22Bekimi iZotitpasurondheainukshtonasnjë
vuajtje. 23Kryerja e një kobi për budallanë është si një zbavitje; kështu është
dituria për njeriun që ka mend. 24Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet,
por njerëzve të drejtë u jepet ajo që dëshirojnë. 25Kur kalon furtuna, i pabesi
nuk është më, por i drejti ka një themel të përjetshëm. 26Ashtu si uthulla për
dhëmbëtdhe tymi për sytë, kështu ështëdembeli për ata që edërgojnë. 27Frika
e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesit do të shkurtohen. 28 Shpresa e të
drejtëve është gëzimi, por pritja e të pabesëve do të zhduket. 29Rruga e Zotit
ështënjë kala përnjeriun endershëm,por është shkatërrimpërataqëkryejnë
padrejtësi. 30 I drejti nuk do të lëvizet kurrë, por të pabesët nuk do të banojnë
në tokë. 31Goja e të drejtit prodhon dituri, por gjuha e çoroditur do të pritet.
32Buzët e të drejtit njohin atë që është e pranueshme; por goja e të pabesëve
njeh vetëm gjëra të çoroditura.

11
1 Peshorja e pasaktë është e neveritshme për Zotin, por peshimi i saktë i
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pëlqen. 2Kur vjen kryelartësia, vjen edhe turpi; por dituria është me njerëzit
e thjeshtë. 3 Njerëzit e drejtë udhëhiqen nga ndershmëria, por ligësia e të
pabesëve do t’i shkatërrojë këta. 4Pasuritë nuk sjellin dobi ditën e zemërimit,
por drejtësia të shpëton nga vdekja. 5 Drejtësia e njeriut të ndershëm i hap
rrugën, por i pabesi bie për shkak të paudhësisë së tij. 6Drejtësia e njerëzve
të drejtë i çliron këta, por njerëzit e pabesë do të kapen nga vetë ligësia e
tyre. 7 Kur vdes një i pabesë, shpresa e tij humb dhe shpresa e njerëzve të
padrejtë davaritet. 8 I drejti çlirohet nga fatkeqësia, por i pabesi i zë vendin.
9Me gojën e tij hipokriti shkatërron të afërmin e tij, por të drejtët çlirohen për
shkak të dijes së tyre. 10 Kur të drejtët begatohen, qyteti gëzohet; por kur
vdesin të pabesët, dëgjohen britma gëzimi. 11Nga bekimi i njerëzve të drejtë
qyteti ngrihet, por goja e të pafeve e çon në shkatërrim. 12 Kush e përbuz të
afërmin e tij nuk ka mend, por njeriu i matur hesht. 13 Kush shkon rreth e
qark duke përfolur, nxjerr sekretet, por ai që ka një shpirt besnik i fsheh ato.
14 Pa një udhëheqje të urtë populli bie, por gjen shpëtim në numrin e madh
të këshilltarëve. 15Kush bëhet garant për një të huaj do të pësojë dëmet e këtij
veprimi, por ai që refuzon të japë dorën si garant është i sigurt. 16Gruaja e
bukur fiton lavdinë dhe njerëzit e dhunshëm grumbullojnë pasuri. 17Njeriu
i mëshirshëm i bën të mirë vetes, kurse njeriu mizor mundon mishin e tij.
18 I pabesi realizon një fitim të rremë, por ai që mbjell drejtësi do të ketë një
shpërblim të sigurt. 19Ashtu si drejtësia të çon në jetë, kështu ai që shkon pas
të keqes gjen vdekjen. 20Të çoroditurit nga zemra janë të neveritur për Zotin,
por ata që janë të ndershëm në sjelljen e tyre pëlqehen nga ai. 21 Edhe kur i
shtrëngon dorën një tjetri për një besëlidhje, njeriu i keq nuk do të mbetet i
pandëshkuar, por pasardhësit e të drejtëve do të shpëtojnë. 22 Si një unazë ari
në feçkën enjë derri, kështu ështënjë grua ebukurqënukkamend. 23Dëshira
e të drejtëve është vetëm e mira, por shpresa e të pabesëve është zemërimi.
24Ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhenmë të pasur, dhe ka nga ata
që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë e më të varfër. 25 Njeriu
bujar do të pasurohet dhe ai që vadit do të vaditet gjithashtu. 26 Populli
mallkon atë që nuk pranon të japë grurin, por bekimi biembi kokën e atij që
e shet. 27Kushkërkonmezell tëmirënfitondashamirësinë,por ai që kërkon të
keqen, kjo do t’i bjerëmbi të. 28Kush ka besimnë pasuritë e tij do të rrëzohet,
por të drejtët do të çelin si gjethe. 29 Ai që bën rrëmujë në shtëpinë e vet do
të trashëgojë erën, dhe budallai do të jetë shërbëtori i atij që është i urtë nga
zemra. 30Fryti i tëdrejtit ështënjëdru i jetës,dheaiqështienëdorë shpirtërat
është i urtë. 31 Ja, i drejtimerr shpërbliminmbi tokë, e aqmë tepër i pabesi dhe
mëkatari!

12
1Kushedokorrigjimindoditurinë,porai qëeurrenkritikënështëbudalla.

2Njeriu i mirë gëzon përkrahjen e Zotit, por ky do të dënojë njeriun që sajon
plane të këqija. 3Njeriu nuk bëhet i qëndrueshëmme pabesinë, por rrënja e të
drejtëve nuk do të lëvizet kurrë. 4Gruaja e virtytshme është kurora e burrit
të saj, por ajo që e turpëron është si një krimb në kockat e tij. 5Mendimet e
të drejtëve janë drejtësia, por synimet e të pabesëve janë mashtrimi. 6 Fjalët
e të pabesëve rrinë në pritë për të derdhur gjak, por goja e njerëzve të drejtë
do t’i çlirojë. 7 Të pabesët janë përmbysur dhe nuk janë më, por shtëpia e të
drejtëve do të mbetet më këmbë. 8Një njeri lëvdohet për gjykimin e tij, por
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ai që ka një zemër të çoroditur do të përçmohet. 9 Éshtë më mirë të të çmojnë
pak dhe të kesh një shërbëtor, se sa të të nderojnë dhe të mos kesh bukë. 10 I
drejti kujdeset për jetën e bagëtisë së tij, por të përbrendshmet e të pabesëve
janëmizore. 11Kush punon tokën e tij do të ngopetme bukë, por ai që shkon
pas kotësive është pa mend. 12 I pabesi dëshiron gjahun e njerëzve të këqij,
por rrënja e të drejtëve sjell fryt. 13Njeriu i keq kapet në kurthin e mëkatit
të buzëve të tij, por i drejti do t’i shpëtojë fatkeqësisë. 14Njeriu do të ngopet
me të mira për frytin e gojës së tij, dhe secili do të marrë shpërblimin simbas
veprës së duarve të tij. 15Rruga e budallait është e drejtë para syve të tij, por
ai që dëgjon këshillat është i urtë. 16Budallai e tregonmenjëherë pezmatimin
e tij, por njeriu i matur e fsheh turpin. 17Ai që thotë të vërtetën shpall atë që
është e drejtë, por dëshmitari i rremë thotë mashtrime. 18Kush flet pa mend
është si ai që shpon me shpatë, por gjuha e të urtëve sjell shërim. 19Buza që
thotë të vërtetën, do të bëhet e qëndrueshme përjetë, por gjuha që gënjen zgjat
vetëm një çast. 20Mashtrimi është në zemrën e atyre që kurdisin të keqen,
por për ata që këshillojnë paqen ka gëzim. 21Asnjë e keqe nuk do t’i ndodhë
të drejtit, por të pabesët do të kenë plot telashe. 22 Buzët gënjeshtare janë të
neveritshmepër Zotin, por ata që veprojnëme çiltërsi i pëlqejnë atij. 23Njeriu
i matur e fsheh diturinë e tij, por zemra e budallenjve shpall budallallëkun e
tyre. 24Dora e njeriut të kujdeshëm do të sundojë, por dora e përtacëve do t’i
nënshtrohetpunës së detyrueshme. 25Shqetësiminë zemrën e njeriut e rrëzon
atë, por një fjalë e mirë e gëzon atë. 26 I drejti e zgjedh me kujdes shokun e
tij, por rruga e të pabesëve i bën që të humbasin. 27Përtaci nuk e pjek gjahun
e tij, por kujdesi për njeriun është një pasuri e çmueshme. 28Mbi shtegun e
drejtësisë ka jetë, dhembi këtë shteg nuk ka vdekje.

13
1Një bir i urtë dëgjonmësimet e atit të vet, por tallësinuk e dëgjon qortimin.

2Nga fryti i gojës së tij njeriu do të hajë atë që është e mirë, por shpirti i të
pabesëve do të ushqehetme dhunë. 3Kush kontrollon gojën e tijmbron jetën
e vet, por ai që i hap shumë buzët e tij shkon drejt shkatërrimit. 4 Shpirti i
përtacit dëshiron dhe nuk ka asgjë, por shpirti i atyre që janë të kujdesshëm
do të kënaqet plotësisht. 5 I drejti e urren gënjeshtrën, por i pabesi është i
neveritshëm dhe do të turpërohet. 6 Drejtësia ruan atë që ndjek një rrugë
të ndershme, por pabesia e rrëzon mëkatarin. 7 Ka nga ata që sillen si një i
pasur, por nuk kanë asgjë; përkundrazi ka nga ata që sillen si një i varfër, por
kanë shumë pasuri. 8 Pasuritë e një njeriu shërbejnë për të shpërblyer jetën
e tij, por i varfëri nuk ndjen asnjë kërcënim. 9 Drita e të drejtëve shkëlqen
bukur, por llamba e të pabesëve do të shuhet. 10Nga krenaria rrjedhin vetëm
grindjet, por dituria ështëme ata që u kushtojnë kujdes këshillave. 11Pasuria
e përftuar në mënyrë jo të ndershme do të katandiset në pak gjëra, por atij
që e grumbullon me mund do t’i shtohet ajo. 12 Pritja e zgjatur e ligështon
zemrën, por dëshira e plotësuar është një dru i jetës. 13Ai që përçmon fjalën do
të shkatërrohet, por ai që respektonurdhërimindo të shpërblehet. 14Mësimet e
të urtit janë burim jete për t’i evituar dikujt leqet e vdekjes. 15Gjykimi imirë
siguron favor, por veprimi i të pabesëve është i dëmshëm. 16Çdo njeri i matur
vepron me dituri, por budallai kapardiset me marrëzinë e tij. 17 Lajmëtari i
keq bie në telashe, por lajmëtari besnik sjell shërim. 18Mjerimi dhe turpi do
të vjinë mbi atë që nuk pranon korrigjimin, por ai që dëgjon qortimin do të



Fjalët e urta 13:19 630 Fjalët e urta 14:32

nderohet. 19Dëshirae realizuarështëeëmbëlpër shpirtin, porpërbudallenjtë
është një gjë e neveritshme largimi nga e keqja. 20 Kush shkon me të urtët
bëhet i urtë, por shoku i budallenjve do të bëhet i keq. 21 E keqja përndjek
mëkatarët, por i drejti do të shpërblehet me të mirën. 22Njeriu i mirë i lë një
trashëgim bijve të bijve të tij, por pasuria e mëkatarit vihet mënjanë për të
drejtin. 23 Ara e punuar e të varfërve jep ushqim me shumicë, por ka nga
ata që vdesin përmungesë drejtësie. 24Kush e kursen shufrën urren birin e
vet, por ai që e do e korrigjonme kohë. 25 I drejti ha sa të ngopet, por barku i
të pabesëve vuan nga uria.

14
1Gruaja e urtë ndërton shtëpinë e saj, por budallaqja e shkatërronmeduart

e veta. 2Kush ecën në drejtësinë e tij ka frikë nga Zoti, por ai që çoroditet në
rrugët e tij e përçmon atë. 3Në gojën e budallait gjejmë farën e kryelartësisë,
por të urtët e ruajnë gojën e tyre. 4 Aty ku nuk ka qe grazhdi është bosh,
por bollëku i korrjes qëndron në forcën e kaut. 5Dëshmitari i ndershëm nuk
gënjen, por dëshmitari i rremë thotë gënjeshtra. 6 Tallësi kërkon diturinë dhe
nuk e gjen, por dija është një gjë e lehtë për atë që ka mend. 7 Largohu nga
njeriu budalla sepse nuk do të gjesh dituri mbi buzët e tij. 8Dituria e njeriut
të matur qëndron në të dalluarit e rrugës së tij, por marrëzia e budallenjve
është mashtrim. 9 Budallenjtë qeshin me mëkatin, por midis njerëzve të
drejtë është falja. 10 Zemra njeh trishtimin e vet, por një i huaj nuk mund
të marrë pjesë në gëzimin e saj. 11 Shtëpia e të pabesëve do të shkatërrohet,
por çadra e njerëzve të drejtë do të lulëzojë. 12 Éshtë një rrugë që njeriut i
duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. 13 Edhe kur
qesh, zemra mund të jetë e pikëlluar, dhe vetë gëzimi mund të përfundojë në
vuajtje. 14 Zemërpërdali do të ngopet me rrugët e tij, dhe njeriu i mirë do
të ngopet me frytet e tij. 15 Budallai i beson çdo fjale, por njeriu i matur
tregon kujdes të veçantë për hapat e tij. 16Njeriu i urtë i trëmbet së keqes dhe
largohet prej saj, por budallai zemërohet dhe është fodull. 17Ai që zemërohet
me lehtësi kryen marrëzi dhe njeriu që ka qëllime të këqija është i urryer.
18Teveqelit e trashëgojnë budallallëkun, por njerëzit ematur kurorëzohenme
dije. 19Njerëzitekëqijdo tëpërkulenpërparanjerëzve tëmirëdhe tëpabesëtnë
portat e tëdrejtëve. 20Tëvarfërineurrenvetëmiku i tij, por i pasuri ka shumë
miklues. 21Kush përçmon të afërmin e vet, mëkaton, por ai që ka mëshirë për
të varfërit është i lumtur. 22A nuk devijojnë, vallë nga rruga e drejtë ata që
kurdisin të keqen? Por ata që mendojnë të mirën kanë për të gjetur mirësi
dhe të vërtetën. 23Në çdo mundim ka një fitim, por fjalët e kota çojnë vetëm
në varfëri. 24 Kurora e njerëzve të urtë është pasuria e tyre, por marrëzia e
budallenjve ështëmarrëzi. 25Njëdëshmitarqë thotë të vërtetën shpëton jetën e
njerëzve,pornjëdëshmitar i rremë thotë gënjeshtra. 26Në frikën eZotit gjendet
një siguri e madhe, dhe bijtë e tij do të kenë një vend strehimi. 27 Frika e
Zotit është një burim jete, që i shmang leqet e vdekjes. 28 Lavdia e mbretit
qëndron në turmën e popullit, por shkatërrimi i princit qëndron nëmungesën
enjerëzve. 29Kush është i ngadalshëmnë zemërim është shumë imatur, por ai
që rrëmbehetme lehtësi vë në dukje marrëzinë e tij. 30Një zemër e shëndoshë
është jetë për trupin, por lakmia është krimbi brejtës i kockave. 31Kush shtyp
të varfërin fyen rëndë atë që e ka bërë, por ai që ka mëshirë për nevojtarin e
nderon atë. 32 I pabesi përmbyset nga vetë ligësia e tij, por i drejti ka shpresë
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në vetë vdekjen e tij. 33 Dituria prehet në zemrën e atij që ka mend, por
ajo që është në zemrën e budallenjve merret vesh. 34 Drejtësia e larton një
komb, por mëkati është turpi i popujve. 35Dashamirësia e mbretit është për
shërbëtorin që vepron me urtësi, por zemërimi i tij është kundër atij që sillet
me paturpësi.

15
1 Përgjigja e ëmbël e fashit zemërimin, por fjala therëse e nxit zemërimin.

2Gjuha e të urtëve përdor dijen ndershmërisht, por goja e budallenjve nxjerr
marrëzira. 3Sytë e Zotit janë kudo për të shikuar të këqijtë dhe të mirët. 4Një
gjuhë e shëndoshë është një dru i jetës, por gjuha e çoroditur e sfilit shpirtin.
5Budallai e përçmon korrigjimin e atit të tij, por ai që e çmon kritikën vepron
me zgjuarsi. 6Në shtëpinë e të drejtit ka bollëk të madh, por në të ardhurat e
të pabesit ka telashe. 7Buzët e tëurtëvepërhapindijen, pornukvepronkështu
zemra e budallenjve. 8Sakrifica e të pabesëve është një neveri për Zotin, por
lutja e njerëzve të drejtë i pëlqen atij. 9 Rruga e të pabesit është një neveri
për Zotin, por ai do atë që ndjek drejtësinë. 10Një qortim i rëndë pret atë që
braktis rrugën e drejtë, ai që urren kritikën ka për të vdekur. 11 Sheoli dhe
Abadoni janë para Zotit; camë tepër janë zemrat e bijve të njerëzve! 12Tallësi
nuk e do atë që e kritikon; ai nuk shkon tek të urtët. 13Një zemër e gëzuar e
bën të lumtur fytyrën, por nga pikëllimi i zemrës fryma dërrmohet. 14Zemra e
njeriut me mend kërkon dijen, por goja e budallenjve ushqehet me marrëzi.
15 Të gjitha ditët e të varfërit janë të këqija, por për një zemër të kënaqur ka
festë përherë. 16Më mirë pak me frikën e Zotit, se sa një thesar i madh me
shqetësime. 17Mëmirë një pjatëme perime në të cilën ka dashuri se sa një ka
i majmur në të cilin ka urrejtje. 18Njeriu gjaknxehtë nxit grindje, por ai që
nuk zemërohet shpejt i qetëson grindjet. 19Rruga e përtacit është si një gardh
ferrash, por shtegu i njerëzve të drejtë është i sheshtë. 20 Biri i urtë gëzon të
atin, por njeriu budalla përçmon të ëmën. 21Marrëzia është gëzim për atë që
nuk kamend, por njeriu që kamend ecëndrejt. 22Planet dështojnë kunuk ka
arsye, por realizohenatjekukanjëmori këshilltarësh. 23Njënjerindjengëzim
kur mund të jap një përgjigje dhe sa e mirë është fjala që thuhet në kohën e
duhur! 24 Njeriun e matur rruga e jetës e çon lart në mënyrë që të evitojë
Sheolin poshtë. 25 Zoti do të shkatërrojë shtëpinë e krenarëve, por do t’i bëjë
të qëndrueshëmkufijtë e gruas së ve. 26Mendimet e këqija janë tëneveritshme
për Zotin, por fjalët e ëmbla janë të pastra. 27Kush lakmonfitime vë në rrezik
shtëpinë e vet, por ai që i urren dhuratat ka për të jetuar. 28Zemra e të drejtit
mendon thellë se si duhet të përgjigjet,por goja e të pabesit vjell gjëra të këqija.
29 Zoti u rri larg të pabesëve, por dëgjon lutjet e të drejtëve. 30 Drita e syve
gëzon zemrën, një lajm i mirë i fortëson kockat. 31Veshi që e dëgjon kritikën
e jetës ka për të qëndruar bashkë me të urtët. 32Kush nuk pranon qortimin e
përçmon vetë shpirtin e tij, por ai që dëgjon qortimin bëhetmë i urtë. 33Frika
e Zotit është një mësim diturie, dhe përpara lavdisë vjen përulësia.

16
1Prirjet e zemrës i përkasin njeriut, por përgjigja e gjuhës vjen nga Zoti. 2Të

gjitha rrugët e njeriut janë të pastra në sytë e tij, por Zoti i peshon frymët.
3Besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. 4Zoti ka bërë
çdo gjë për vete të tij, edhe të pabesin për ditën e fatkeqësisë. 5 Ai që është
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zemërkrenar është i neveritshëm për Zotin; edhe sikur t’i shtrëngojë dorën një
tjetri për besëlidhje, nuk ka për të mbetur pa u ndëshkuar. 6Memirësinë dhe
me të vërtetën padrejtësia shlyhet, dheme frikën e Zotit njeriu largohet nga e
keqja. 7Kur Zotit i pëlqejnë rrugët e një njeriu, ai bën që edhe armiqtë e tij të
bëjnë paqeme të. 8Mëmirë të kesh pakmedrejtësi, se sa të ardhura tëmëdha
pa drejtësi. 9 Zemra e njeriut programon rrugën e tij, por Zoti drejton hapat
e tij. 10Mbi buzët e mbretit është një vendim hyjnor; gjatë gjykimit goja e tij
nuk duhet të gabojë. 11Kandari dhe peshoret e sakta janë të Zotit, të gjitha
gurët e peshës janë vepër e tij. 12Éshtë një gjë e neveritshme përmbretërit të
bëjnë tëkeqen, sepse fronibëhet i qëndrueshëmmedrejtësinë. 13Buzëtedrejta
upëlqejnëmbretërve; ata e duanatë qëflet drejt. 14Zemërimi imbretit është si
lajmëtari i vdekjes, por njeriu i urtë do ta qetësojë atë. 15Nëdritën e fytyrës së
mbretit ka jetë, dhe favori i tij është si reja e shiut të fundit. 16Éshtëmëmirë
të fitosh dituri se sa ar, dhe të fitoshmënçuri se sa argjend. 17Rruga kryesore
e njerëzve të drejtë është të evitojnë të keqen; ai që do ta ruajë shpirtin e
tij mbikqyr rrugën e tij. 18 Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia dhe përpara
rrëzimit fryma krenare. 19Më mirë të kesh frymë të përulurme të mjerët se
sa të ndash prenë me krenarët. 20Kush i kushton kujdes Fjalës do të gjejë të
mirën, dhe kush i beson Zotit është i lumtur. 21 I urti nga zemra do të quhet i
matur, dhe ëmbëlsia e buzëve e shton diturinë. 22Mendja është një burim jete
për atë që e zotëron, por budallallëku është dënimi i budallenjve. 23Zemra e të
urtit e bën të mençur gojën e tij dhe e shton diturinë e buzëve të tij. 24 Fjalët
e ëmbla janë si një huall mjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat. 25Ka
një rrugë që njeriut i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e
vdekjes. 26 Personi që lodhet, lodhet për veten e tij, sepse goja e tij e nxit.
27Njeriu i keq kurdis të keqen dhe mbi buzët e tij ka si një zjarr të ndezur.
28Njeriu i çoroditur mbjell grindje dhe ai që shpif përçan miqtë më të mirë.
29Njeriu i dhunës e josh shokun e vet dhe e çon nëpër një rrugë jo të mirë.
30Kushmbyll sytë për të kurdisur gjëra të këqija, kafshon buzët kur shkakton
të keqen. 31Flokët e bardha janë një kurorë lavdie; atë e gjejmë në rrugën e
drejtësisë. 32Kush nuk zemërohet shpejt vlen më tepër se një luftëtar i fortë,
dhe ai që e urdhëron frymën e tij vlen më tepër se ai që mposht një qytet.
33 Shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo veprim varet nga Zoti.

17
1Éshtëmëmirë një copë bukë thatëmepaqe se sa një shtëpiplotmekafshë

të vrara me grindje. 2 Shërbëtori që vepron me urtësi ka për të sunduar mbi
të birin që e turpëron dhe do të marrë një pjesë të trashëgimisë bashkë me
vëllezërit. 3 Poçi është për argjendin dhe furra për arin, por ai që provon
zemrat është Zoti. 4Njeriu i keq dëgjon buzët e liga, gënjeshtari dëgjon gjuhën
e çoroditur. 5Ai që përqesh të varfërin fyen Atë që e ka krijuar; ai që kënaqet
me fatkeqësinë e tjetrit nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. 6 Bijtë e bijve janë
kurora e pleqve, dhe lavdia e bijve janë etërit e tyre. 7Budallait nuk i shkon
një e folur e bukur, aq më pak princit nuk i shkojnë buzë gënjeshtare, 8Një
dhuratë është një gur i çmuar në sytë e atij që e ka; ngado që kthehet, ai ia
del. 9 Kush mbulon një faj fiton dashuri, por kush i rikthehet përsëri ndan
miqtë më të mirë. 10Një qortim depërtonmë thellë te njeriu me mend se sa
njëqind goditje te budallai. 11Njeriu i keq nuk kërkon gjë tjetër veç të ngrerë
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krye, prandaj do të dërgohet kundër tij një lajmëtar mizor. 12 Éshtë më mirë
të takosh një harushë se cilës i kanë vjedhur këlyshët e vet se sa një budalla
në marrëzinë e tij. 13E keqja nuk do të largohet nga shtëpia e atij që së mirës
i përgjigjet me të keqen. 14 Të fillosh një grindje është sikur t’u çelësh rrugë
ujërave; prandaj ndërprite grindjen përpara se të acarohet. 15Ai që nxjerr të
pafajshëm fajtorin dhe ai që dënon të drejtin janë që të dy të neveritshëm për
Zotin. 16 Ç’duhet paraja në duart e budallait? Mos vallë për të blerë dituri,
kur ai nuk kamend fare? 17Miku të do në çdo kohë, por vëllai lind për ditë të
vështira. 18Njeriuqënukkamend jepdorën si garanci dhemerr zotimepër të
afërmin e tij. 19Ai qëdomëkatin i do grindjet, dhe ai qëngre portën e tij kërkon
rrënim. 20Njeriu zemërshthurur nuk gjen asnjë të mirë, dhe ai që ka gjuhën e
çoroditur bie në telashe. 21Atij që i lind një budalla do t’i vijnë hidhërime dhe
ati i një budallai nuk mund të ketë gëzim. 22Një zemër e gëzuar është një ilaç
i mirë, por një frymë e dërrmuar i than kockat. 23 I pabesi pranon dhurata
fshehurazi për të prishur rrugët e drejtësisë. 24Dituria qëndron para atij që
ka mend, por sytë e budallait enden deri në cepat më të largëta të dheut.
25 Biri budalla është një burim vuajtjesh për atin e tij dhe hidhërim për atë
që e ka lindur. 26Nuk është mirë të dënosh të drejtin, as të godasësh princat
për ndershmërinë e tyre. 27Kush i mat fjalët e veta ka dije, dhe kush ka një
shpirt të qetë është njeri i matur. 28Budallai, edhe kur hesht, konsiderohet i
urtë dhe, kur i mban të mbyllura buzët e tij, konsiderohet i zgjuar.

18
1Kush veçohet kërkon kënaqësinë e tij dhe zemërohet kundër gjithë diturisë

së vërtetë. 2 Budallai nuk gjen kënaqësi te maturia, por vetëm në të vënit në
dukje të zemrës së tij. 3Kur vjen i pabesi vjen edhe përçmimi dhe bashkëme
humbjen e nderit vjen turpi. 4Fjalët e gojës së një njeriu janë ujëra të thella;
burimi i diturisë është si një rrjedhëuji që shkondukegurgulluar. 5Nukështë
mirë të preferosh të pabesin, apo të shkaktosh humbjen e të drejtit në gjyq.
6 Buzët e budallait të çojnë në grindje, dhe goja e tij kërkon goditje. 7 Goja
e budallait është shkatërrimi i tij dhe buzët e tij janë një lak për jetën e tij.
8Fjalët e shpifësit janë si një gjellë shumë e shijshme që zbret thellë në zorrë.
9 Edhe ai që është përtac në punën e tij është vëlla i planprishësit. 10 Emri i
Zotit është një kala e fortë, tek ai turret i drejti dhe gjen siguri. 11 Pasuria e
kamësit është qyteti i tij i fortë dhe simbasmendimit të tij ajo është si njëmur
i lartë. 12Përpara shkatërrimit, zemra e njeriut ngrihet, por para lavdisë vjen
përulësia. 13 Kush jep përgjigje për një çështje para se ta ketë dëgjuar, tregon
marrëzinë e tij për turp të vet. 14 Fryma e njeriut i jep krahë në sëmundjen e
tij, por kushmund tangrerënjë frymë të demoralizuar? 15Zemraenjeriut të
matur fiton dituri, edhe veshi i të urtëve kërkon diturinë. 16Dhurata e njeriut
i hap rrugën dhe e çon në prani të të mëdhenjve. 17 I pari që mbron çështjen e
vet duket sikur ka të drejtë; por pastaj vjen tjetri dhe e shqyrton. 18Fati u jep
fund grindjeve dhe i ndan të fuqishmit. 19Një vëlla i fyer është si një qytet
i fortë; dhe grindjet janë si shulat e një kalaje. 20Njeriu e ngop barkun me
frytin e gojës së tij, ai ngopetme prodhimin e buzëve të tij. 21Vdekja dhe jeta
janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e duan do të hanë frytet e saj. 22Kush ka
gjetur grua ka gjetur një gjë të mirë dhe ka siguruar një favor nga Zoti. 23 I
varfëri flet duke u lutur, kurse i pasuri përgjigjetme ashpërsi. 24Njeriu që ka
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shumëmiq duhet gjithashtu të tregohet mik, por është një mik që është më i
lidhur se një vëlla.

19
1 Éshtë më i mirë një i varfër që ecën në ndershmërinë e tij se sa ndonjë

që është i çoroditur nga buzët dhe që është budalla. 2 Përveç kësaj nuk është
mirë që një shpirt të jetë pa dije; kush ecënme hapa të shpejta gabon rrugë.
3 Budallallëku i njeriut e bën rrugën e tij të rrëshqitshme dhe zemra e tij
pezmatohet kundërZotit. 4Pasuritë sigurojnënjë numër tëmadhmiqsh, por
i varfëri ndahet nga vet miku i tij. 5Dëshmitari i rremë nuk do të mbetet pa
u ndëshkuar dhe ai që thotë gënjeshtra nuk do të ketë shpëtim. 6 Të shumtë
janë ata që kërkojnë favorin e princit dhe të gjithë janë miq të atij që bën
dhurata. 7Të gjithë vëllezërit e të varfërit e urrejnë atë, aqmë tepër largohen
prej tij miqtë e vet. Ai mund t’u shkojë pas me fjalë, por ata nuk gjenden
më. 8 Kush fiton mënçuri do vetë jetën e tij dhe ai që mbetet i matur do të
gjejë të mirën. 9 Dëshmitari i rremë nuk do të mbetet pa u ndëshkuar, dhe
ai që thotë gënjeshtra do të humbasë. 10 Të jetuarit në kënaqësi nuk i shkon
budallait, dhe aq më pak një shërbëtori të sundojë mbi princat. 11Mënçuria
e bën njeriun të mos rrëmbehet shpejt nga zemërimi dhe është në lavdinë e
tij t’i kapërcejë fyerjet. 12 Zemërimi i mbretit është si ulërima e një luani, por
favori i tij është si vesa mbi bar. 13Një bir budalla është një fatkeqësi për të
atin, dhe grindjet e vazhdueshme të bashkëshortes së tij janë si një e pikuar
e vazhdueshme. 14 Shtëpia dhe pasuritë janë trashëgimi nga etërit, por një
bashkëshorte emënçurvjenngaZoti. 15Përtacia të bën të bieshnënjë gjumë të
thellë dhe njeriu i plogët do të vuajë nga uria. 16Kush respekton urdhërimin
ruan jetën e tij, por ai që lë pas dore sjelljen e tij ka për të vdekur. 17Ai që ka
mëshirë për të varfërin i jep hua Zotit, i cili do t’ia kthejë ato që i ka dhënë.
18 Ndëshko birin tënd sa ka shpresë, por mos u shty deri sa të shkaktosh
vdekjen e tij. 19 Njeriu shumë gjaknxehtë duhet të ndëshkohet si pasojë e
kësaj, sepse po nuk u ndëshkua, ai do të bëhet edhe më tepër gjaknxehtë.
20Dëgjo këshillën dhe pranomësimet, që ti të bëhesh i urtë për kusurin e ditëve
të tua. 21 Ka shumë plane në zemrën e njeriut, por vetëm plani i Zotit do
të mbetet i pandryshuar. 22 Ajo që dëshiron njeriu është mirësia dhe një i
varfër vlen më tepër se një gënjeshtar. 23 Frika e Zotit të çon në jetë; kush e
ka do të mbetet i ngopur dhe nuk do të preket nga asnjë e keqe. 24 Përtaci e
zhyt dorën e tij në pjatë, por nuk arrin as ta çojë në gojë. 25 Godite tallësin
dhe njeriu i thjeshtë do të bëhet mëndjehollë; qorto atë që ka mend dhe ai
do të fitojë dituri. 26 Kush përdor dhunë me të atin dhe dëbon nënen e tij,
është një faqenxirë dhe me turp. 27 Biri im, mos dëgjo më mësimet, dhe do
të largohesh nga fjalët e diturisë. 28Dëshmitari i lig tallet me drejtësinë dhe
goja e të pabesëve gëlltit padrejtësinë. 29Ndëshkimet janë përgatitur për tallësit
dhe goditjet për kurrizin e budallenjve.

20
1Vera është tallëse, pija dehëse është e turbullt dhe kush jepet pas tyre nuk

është i urtë. 2Frika e mbretit është si ulërima e luanit; kush ia nxit zemërimin
mëkaton kundër vetë jetës së vet. 3 Éshtë një lavdi për njeriun t’u shmanget
grindjeve, por çdo budalla përzihet në to. 4 Përtaci nuk lëron për shkak të të
ftohtit; për pasojë do të lypë në kohën e vjeljeve, por nuk do të ketë asgjë.
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5 Këshilla në zemrën e njeriut është si uji i thellë, por njeriu me mend do të
dijë të mbushë nga ai ujë. 6 Shumë njerëz shpallin mirësinë e tyre; por kush
mund të gjejë një njeri besnik? 7 I drejti ecën në ndershmërinë e tij; bijtë e
tij do të bekohen pas atij. 8Një mbret që ulet mbi fronin e gjyqit davarit me
vështrimin e tij çdo të keqe. 9Kushmund të thotë: “Pastrova zemrën time, jam
i pastruar ngamëkati im”? 10Peshimi i dyfishtë dhematja e dyfishtë janë që
të dyja gjëra të neveritshme për Zotin. 11Edhe fëmijameveprimet e tij tregon
në se ajo që bën është e pastër dhe e ndershme. 12Veshin që dëgjon dhe syrin
që sheh i ka bërë që të dy Zoti. 13Mos e duaj gjumin që të mos varfërohesh;
mbaji sytë hapur dhe do të kesh bukë sa të ngopesh. 14 “Éshtë i keq, është i
keq”, thotë blerësi; por mbasi ai ka ikur, lavdërohet për blerjen. 15 Ka flori
dhe margaritarë të shumtë, por buzët e pasura me dije janë një xhevahir i
çmuar. 16Merr rroben e atij që është bërë garant për një të huaj, dhe mbaje
si peng për gruan e huaj. 17Buka e nxjerrëme hile është e ëmbël për njeriun,
por pastaj goja e tij do të mbushet me zaje. 18 Planet bëhen të qëndrueshme
nga këshilla; prandaj bëje luftën me këshilla të urta. 19 Ai që shkon poshtë
e lart duke përfolur tregon sekretet; prandaj mos u shoqëro me atë që flet
tepër. 20 Atij që mallkon të atin dhe të ëmën, llamba do t’i shuhet në terrin
më të madh. 21 Trashëgimia e fituar me nxitim në fillim, nuk do të bekohet
në fund. 22Mos thuaj: “Do t’i përgjigjem së keqes me të keqen”; ki shpresë
te Zoti dhe ai do të të shpëtojë. 23 Peshimi i dyfishtë është i neveritshëm për
Zotin dhe peshorja e pasaktë nuk është një gjë emirë. 24Hapat e njeriut vijnë
nga Zoti; si mund ta njohë, pra, njeriu rrugën e vet? 25 Éshtë një kurth për
njeriun të marrë një zotim pa e matur mirë dhe, mbasi ta ketë marrë, të
mendohet. 26 Një mbret i urtë i shpartallon njerëzit e këqij dhe kalon mbi
ta rrotën. 27 Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më
të fshehta të zemrës. 28Mirësia dhe besnikëria ruajnë mbretin; ai e bën të
qëndrueshëm fronin e tij me anë të mirësisë. 29 Lavdia e të rinjve është forca
e tyre, nderi i pleqve janë thinjat e tyre. 30Të rrahurat që lënë plagë të thella
e heqin të keqen, ashtu si goditjet që vijnë në pjesën më të brendshme të
zorrëve.

21
1 Zemra e mbretit në duart e Zotit është si rrjedhat e ujit; atë e drejton

ngado që do ai. 2 Çdo rrugë e njeriut është e drejtë në sytë e tij, por Zoti i
peshon zemrat. 3Të zbatosh drejtësinë dhe paanësinë është një gjë që i pëlqen
Zotit më shumë se flijimi. 4 Sytë krenarë dhe një zemër kryelartë, që janë
llamba e të pabesëve, janë mëkat. 5 Synimet e njeriut të kujdesshëm çojnë
me siguri në bollëk, por ai që ngutet do të bjerë me siguri në varfëri. 6 Të
përftosh thesare me një gjuhë gënjeshtare është një kotësi kalimtare e atij që
kërkon vdekjen. 7 Dhuna e të pabesëve merr tutje, sepse ata nuk pranojnë
të zbatojnë drejtësinë. 8Rruga e njeriut të fajshëm është dredha-dredha, por
njeriu i drejtë vepron ndershmërisht. 9Éshtëmëmirë të banoshmbi qoshen
e një çatie se sa në një shtëpi bashkë me një grua grindavece. 10 Shpirti i të
pabesit dëshiron të keqen; as shoku i tij nuk gjen mëshirë në sytë e tij. 11Kur
tallësi ndëshkohet, i thjeshti bëhet i urtë; por kur i urti mësohet ai fiton dije.
12 I drejti vërenme kujdes shtëpinë e të pabesit dhe përmbys të pabesët, sepse
janë të këqij. 13 Kush mbyll veshin ndaj britmës së të varfërit, do të bërtasë
edhe ai, por nuk do të ketë përgjigje. 14Një dhuratë që bëhet fshehtas e fashit
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zemërimin dhe një dhuratë që jepet nën dorë qetëson zemërimin e fortë. 15Të
bësh atë që është e drejtë është një gëzim për të drejtin, por është një rrënim
për ata që kryejnë paudhësi. 16Njeriu që largohet nga rruga e maturisë ka
për të banuar në kuvendin e të vdekurve. 17 Ai që i do qejfet do të jetë në
varfëri, ai që e do verën dhe vajin nuk do të pasurohet. 18 I pabesi do t’i
shërbejë si shpërblim të drejtit; dhe i paudhi në vend të njerëzve të drejtë.
19 Éshtë më mirë të banosh në një shkretëtirë se sa me një grua grindavece
dhe ngacmuese. 20Në shtëpinë e të urtit ka një thesar të çmuar dhe vaj, por
njeriu budalla i bën të gjitha rrush e kumbulla. 21Kush ndjek drejtësinë dhe
dhembshurinëkapër të gjetur jetën,drejtësinëdhe lavdinë. 22 I urti ngjitetnë
qytetin e njerëzve të fortë dhe rrëzon forcën në të cilën kishte besim. 23Kush
ruangojëndhegjuhën e tijmbron jetën e tij nga fatkeqësitë. 24Emri i krenarit
pa cipë është: “tallës”; ai çdo gjë e bënme njëmburrje të tepruar. 25Dëshirat e
përtacit e vrasin atë, sepse duart e tij nuk pranojnë të punojnë. 26Ai dëshiron
me zjarr tërë ditën, por i drejti dhuron duke mos refuzuar kurrë. 27Flijimi i
të pabesit është gjë e neveritshme, aq më tepër në rast se e ofron me qëllim
të keq. 28Dëshmitari i rremë do të vdesë, por njeriu që e dëgjon do të mund
të flasë gjithnjë. 29 I pabesi e fortëson fytyrën e tij, por njeriu i drejtë e bën
të qëndrueshme rrugën e tij. 30Nuk ka as dituri, as zgjuarësi dhe as këshillë
kundër Zotit. 31Kali është gati për ditën e betejës, por fitorja i përket Zotit.

22
1Një nam i mirë është më i pëlqyeshëm se pasuritë e mëdha, dhe hiri është

më i pëlqyeshëm se argjendi dhe ari. 2 I pasuri dhe i varfëri kanë këtë të
përbashkët: të dy i ka bërë Zoti. 3Njeriu imatur e shikon të keqendhe fshihet;
por njerëzit naivë shkojnë tutje dhe dënohen. 4Çmimi i përvujtërisë është frika
e Zotit, pasuria, lavdia dhe jeta. 5 Ferra dhe leqe gjenden në udhën e të
çoroditurit; kush kujdeset për jetën e vet rri larg tyre. 6Mësoji fëmijës rrugën
që duhet të ndjekë, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket.
7 I pasuri sundon mbi të varfërit, dhe huamarrësi është skllav i huadhënësit.
8 Kush mbjell padrejtësi ka për të korrur telashe dhe shufra e zemërimit të
tij do të asgjesohet. 9 Njeriu me sy dashamirës do të bekohet, sepse i jep
bukë të varfërit. 10 Përzëre tallësin dhe grindjet do të ikin bashkë me të; po,
grindjet dhe fyerjet do të pushojnë. 11Kush e do pastërtinë e zemrës dhe ka
hirmbi buzëtdo ta ketë shokmbretin. 12Sytë e Zotit ruajnë dijen, por ai i bën
të kota fjalët e të pabesit. 13 Përtaci thotë: “Jashtë ka një luan; do të vritem
rrugës”. 14 Goja e gruas që shkel kurorën është një gropë e thellë; ai që ka
zemëruar Zotin do të bjerë në të. 15Marrëzia lidhet me zemrën e fëmijës, por
shufra e korrigjimit do ta largojë prej saj. 16 Ai që shtyp të varfërin për t’u
pasuruar dhe ai që i jep të pasurit, me siguri do të varfërohet. 17Vëru veshin
dhe dëgjo fjalët e të urtëve, dhe jepja zemrën dijes sime. 18 sepse për ty do
të jetë e këndshme t’i ruash në intimitetin tënd dhe t’i kesh të gjitha gati mbi
buzët e tua. 19Me qëllim që besimin tënd ta kesh te Zoti, sot të kam mësuar,
po, pikërisht ty. 20 A nuk të kam shkruar në të kaluarën aforizma që kanë
të bëjnë me këshillimin dhe diturinë, 21 në mënyrë që të njohësh sigurinë e
fjalëve të së vërtetës, me qëllim që t’u përgjigjesh me fjalë të vërteta atyre që
të dërgojnë? 22Mos e vidh të varfërin, sepse është i varfër, dhe mos e shtyp
të mjerin te porta, 23 sepse Zoti do të mbrojë çështjen e tyre dhe do t’u heqë
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jetën atyre që i kanë zhveshur. 24Mos lidh miqësi me njeriun zemërak dhe
mos u shoqëromenjeriun idhnak, 25që tëmosmësosh rrugët e tij dhe tëmos
gjesh një kurth për shpirtin tënd. 26Mos u bëj si ata që japin dorën si garanci,
që bëhen garant për borxhet e të tjerëve. 27Në qoftë se nuk ke asgjë me se të
paguash, pse duhet të të heqë shtratin poshtë vetes? 28Mos e luaj kufirin e
vjetër, të vendosur nga etërit e tu. 29A ke parë një njeri të papërtueshëm në
punën e tij? Ai do të paraqitet në prani tëmbretit dhenukdo të qëndrojë para
njerëzve të humbur.

23
1Kur ulesh të hash me një mbret, shiko me kujdes atë që ke përpara; 2dhe

vër një thikë në grykë, po të jetë se ke oreks të madh. 3Mos dëshiro gjellët
e tij të mrekullueshme, sepse janë një ushqim mashtrues. 4Mos u lodh për
t’u pasuruar, hiq dorë nga qëllimi yt. 5 A do t’i fiksosh sytë e tu mbi atë që
po zhduket? Sepse pasuria me siguri do të vërë fletë si një shqiponjë që
fluturon drejt qiellit. 6Mos ha bukën e atij që ka syrin e keq dhemos dëshiro
ushqimet e tij të shijshme; 7 sepse, ashtu si mendon në zemër të tij, ashtu
është ai; “Ha dhe pi”!, do të thotë, por zemra e tij nuk është me ty. 8 Do të
vjellësh kafshatën që ke ngrënë dhe do të harxhosh kot fjalët e tua të ëmbla.
9Mos i drejto fjalën budallait, sepse ai do të përçmojë mençurinë e ligjëratës
sate. 10Mos e luaj kufirin e vjetër dhe mos hyr në arat e jetimëve, 11 sepse
Hakmarrësi i tyre është i fuqishëm; ai do tëmbrojë çështjen e tyre kundër teje.
12Kushtoja zemrën tëndemësimevedheveshëte tu fjalëve tëditurisë. 13Mos ia
kursekorrigjimin fëmijës; edhesikur ta rrahëshmethupër,ainukdo tëvdesë;
14do ta rrahëshme thupër, por do të shpëtosh shpirtin e tij nga Sheoli. 15Biri
im, në se zemra jote është e urtë, edhe zemra ime do të ngazëllojë; 16 zemra
ime do të ngazëllojë, kur buzët e tua do të thonë gjëra të drejta. 17Zemra jote
mos i pastë zili mëkatarët, por vazhdoftë gjithnjë në frikën e Zotit; 18 sepse ka
një të ardhme, dhe shpresa jote nuk do të shkatërrohet. 19Dëgjo, biri im, ji i
urtë,dhedrejtoje zemrënnërrugënedrejtë. 20Mosrrimeataqëpijnëverëas
me grykësit dhemishngrënësit; 21 sepse pijaneci dhe grykësi do të varfërohen
dhe gjumashi do të vishetme lecka. 22Dëgjo atin tënd që të ka pjellë dhemos
e përçmo nënën tënde kur të jetë plakë. 23 Bli të vërtetën dhe mos e shit, fito
dituri, njohuri dhe gjykim. 24Babai i të drejtit do të gëzohet shumë; kush ka
lindurnjë tëurtë do t’ia ndjejë gëzimin. 25Le të gëzohetati yt dhenëna jote dhe
le të gëzohet ajo që të ka lindur. 26Biri im, më jep zemrën tënde, dhe sytë e tu
gjetshin gëzimnë rrugët emia. 27Sepse prostituta ështënjë gropë e thellë dhe
gruaja e tjetërkujtnjë pus i ngushtë. 28Edhe ajo rri në pritë si një vjedhës dhe
rritmidis njerëzvenumrin e atyre që janë jo besnikë. 29Për cilin janë “ah-ët”,
për cilin “obobo-të”? Për cilin grindjet, për cilin vajtimet? Për cilin plagët pa
shkak? Për cilin sytë e skuqur? 30Për ata që ndalen gjatë pranë verës, për ata
që kërkojnë verë të droguar. 31Mos e shiko verën kur kuqëlon, kur rrëzëllen
në kupë dhe shkon poshtë aq lehtë! 32Në fund ajo kafshon si një gjarpër dhe
shpon si një kuçedër. 33Sytë e tu kanë për të parë gjëra të çuditshmedhe zemra
jote do të thotë gjëra të çoroditura. 34Do të jesh si ai që gjendet nëmes të detit,
si ai që bie të flerë në majë të direkut të anijes. 35 Do të thuash: “Më kanë
rrahur, por nuk më kanë bërë keq; më kanë goditur, por nuk e kam vënë re.
Kur të zgjohem, do të kthehem t’i kërkoj përsëri!”.
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24
1Mos i ki zili njerëzit e këqij dhe mos dëshiro të rrish me ta, 2 sepse zemra

e tyre mendon për grabitje dhe buzët e tyre thonë se do të bëjnë të keqen.
3 Shtëpia ndërtohet me dituri dhe bëhet e qëndrueshme me maturi. 4 Me
dijenmbushen dhomat me lloj-lloj të mirash të çmueshme dhe të pëlqyeshme.
5Njeriu i urtë ështëplot forcë,dhenjeriuqëkadituri e rrit fuqinë e tij. 6Sepse
me këshilla të urta do të mund të bësh luftën tënde, dhe në numrin e madh
të këshilltarëve është fitorja. 7 Dituria është shumë e lartë për budallanë; ai
nuk e hap kurrë gojën te porta e qytetit. 8 Kush mendon të bëjë keq do të
quhetmjeshtër intrigash. 9Synimi i pamend ështëmëkat dhe tallësi është një
neveri për njerëzit. 10 Po të mos kesh guxim ditën e fatkeqësisë, forca jote
është shumë e pakët. 11 Çliro ata që i tërheqin drejt vdekjes dhe mbaji ata që
po i çojnë në thertore. 12 Po të thuash: “Ja, ne nuk e dinim”, ai që peshon
zemrat a nuk e shikon? Ai që ruan shpirtin tënd nuk e di vallë? Ai do t’i
japë secilit simbas veprave të tij. 13 Biri im, ha mjaltin sepse është i mirë;
një huall mjalti do të jetë i ëmbël për shijen tënde. 14Kështu do të jetë njohja
e diturisë për shpirtin tënd. Në rast se e gjen, do të ketë një të ardhme dhe
shpresa jote nuk do të shkatërrohet. 15O i pabesë, mos ngre kurthe kundër
banesës së njeriut të drejtë, mos shkatërro vendin ku ai pushon, 16 sepse i
drejti bie shtatë herë dhe ngrihet, kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi.
17Kur armiku yt bie, mos u gëzo; kur është shtrirë për tokë, zemra jote tëmos
gëzohet, 18me qëllim që Zoti të mos shikojë dhe të mos i vijë keq, dhe të mos
largojë prej tij zemërimin e vet. 19Mos u zemëro për shkak të atyre që bëjnë
të keqen dhemos i ki smirë të pabesët, 20 sepse nuk do të ketë të ardhme për
të keqin; llamba e të pabesëve do të fiket. 21Biri im, ki frikë nga Zoti dhe nga
mbreti; mos u bashko me ata që duan të ndryshojnë; 22mjerimi i tyre do të
vijë papritmas, dhe shkatërrimin e të dy palëve kush enjeh? 23Edhe këto gjëra
janëpër tëurtit. Nukështëmirë tëkeshpreferencapersonalenëgjykim. 24Ai
që i thotë të pabesit: “Ti je i drejtë”, do të mallkohet nga popujt dhe kombet
do ta nëmin. 25Por ata që e qortojnë të pabesin do të gjejnë kënaqësi dhembi
ta do të zbresin bekimet më të mira. 26Ai që jep një përgjigje të drejtë jep një
të puthurmbi buzët. 27Vërnëvijë punët e tua të jashtme, vërnë rregull arat e
tuadhepastaj ndërto shtëpinë tënde. 28Mosdëshmopaarsyekundër të afërmit
tënddhemosgënjemebuzëte tua. 29Mos thuaj: “Ashtu simabërimua, kështu
do t’ia bëj edheunë; do t’ia kthej simbas sjelljes së tij”. 30Kalovapranë arës së
përtacit dhe pranë vreshtit të njeriut që s’ka mend; 31 dhe ja, kudo rriteshin
ferrat, ferrishtet e zinin tokën dhe muri prej gurësh ishte shembur. 32Duke
parë këtë, u mendova me kujdes; nga sa pashë nxora një mësim: 33 të flesh
pak, të dremitësh pak, të rrish pak me duar në ije për të pushuar; 34 kështu
varfëria jote do të vijë si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri i armatosur.

25
1 Edhe këto janë fjalë të urta të Salomonit, të transkriptuara nga njerëzit

e Ezekias, mbretit të Judës. 2 Éshtë lavdi e Perëndisë të fshehësh një gjë, por
është lavdi e mbretërve ta hetosh atë. 3 Qiejtë për lartësinë e tyre, toka për
thellësinë e saj dhe zemra embretërve janë të panjohshëm. 4Hiq zgjyrën nga
argjendi dhe ka për të dalë një enë për argjendarin. 5 Largo të pabesin nga
prania e mbretit dhe froni i tij do të bëhet i qëndrueshëm në drejtësi. 6Mos
u përlëvdo në prani të mbretit dhe mos zër vendin e njerëzve të mëdhenj,
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7 sepse është më mirë të thuhet: “Ngjitu këtu lart”, se sa të të ulin përpara
princit, që sytë e tu kanë parë. 8 Mos bëj padi me tepër nxitim, sepse në
fund nuk do të dish çfarë të bësh, kur i afërmi yt do të të ketë bërë me turp.
9 Diskutoje padinë tënde kundër të afërmit tënd, por mos e zbulo sekretin e
një tjetri, 10me qëllim që ai që të dëgjon të mos të të diskreditojë dhe nami yt
të njolloset për gjithnjë. 11Një fjalë e thënë në kohën e duhur është si molla
të arta mbi një enë argjendi. 12 Për një vesh të bindur, një i urtë që qorton
është si një vath i artë,një zbukurimprej ari të kulluar. 13Një lajmëtarbesnik
është, për ata që e dërgojnë, si freskia e borës në kohën e korrjes, sepse ai e
freskon shpirtin e zotit të tij. 14 Ai që mburret duke gënjyer se ka bërë një
dhuratë është si retë dhe era pa shi. 15Me durimin i mbushet mendja një
princi dhe gjuha e ëmbël thyen kockat. 16Në rast se gjen mjaltë, ha aq sa të
mjafton, me qëllim që tëmos dendesh dhe pastaj të vjellësh. 17Shko rrallë në
shtëpinë e të afërmit tënd, që ai të mosmërzitetme ty sa të të urrejë. 18Njeriu
që deponon gënjeshtra kundër të afërmit të tij është si një topuz, një shpatë
dhe një shigjetë e mprehtë. 19Besimi te një njeri i pabesë ditën e fatkeqësisë
është si një dhëmb i thyer dhe një këmbë e ndrydhur. 20Kush i këndon këngë
një zemre të pikëlluar është si ai që heq rrobat e tij në një ditë të ftohtë dhe
si uthulla mbi sodën. 21Në qoftë se armiku yt ka uri, jepi bukë për të ngrënë,
dhenë seka etje, jepi ujë për të pirë, 22sepsekështudo të grumbullosh thëngjij
mbi kokën e tij, dhe Zoti do të të shpërblejë. 23 Era e veriut sjell shiun, dhe
gjuha që shpif tinëz e bën fytyrën të indinjuar. 24Éshtëmëmirë të banosh në
cep të një çatie se sa në një shtëpi bashkëme një grua grindavece. 25Një lajm
i mirë nga një vend i largët është si ujë i freskët për një njeri të lodhur dhe
të etur. 26 I drejti që dridhet përpara të pabesit është si një burim i turbullt
dhe një pus i ndotur. 27Të hash shumëmjaltë nuk është mirë, dhe të kërkosh
lavdinë tënde nuk është lavdi. 28Njeriu që nuk di të frenojë zemërimin e tij
është si një qytet i shkrehur pamure.

26
1 Ashtu si bora nuk i shkon verës as shiu të korrave, kështu nuk i shkon

lavdia budallait. 2 Ashtu si harabeli fluturon andej e këtej dhe dallëndyshja
fluturon, kështu mallkimi pa arsye nuk ka efekt. 3 Kamxhiku për kalin,
kapistra për gomarin dhe shkopi për kurrizin e budallenjve. 4Mos iu përgjegj
budallait simbas budallallëkut të tij, që të mos bëhesh edhe ti si ai. 5Përgjigjju
budallait simbas budallallëkut të tij, që ai të mos mendojë se është i urtë.
6 Kush dërgon një mesazh me anë të një budallai pret këmbët e tij dhe pi
dhunë. 7 Ashtu si këmbët e çalamanit janë pak të qëndrueshme, kështu është
një fjalë e urtë në gojën e budallenjve. 8 Kush i jep lavdi një budallai është
si ai që lidh një gur te hobeja. 9Një fjalë e urtë në gojën e budallenjve është
si një gjemb që hyn në dorën e një të dehuri. 10Perëndia i madh që ka krijuar
të gjitha gjërat është ai që i jep shpërblimin budallait dhe shkelësve. 11Ashtu
si një qen kthehet në të vjellat e tij, kështu budallai e përsërit budallallëkun
e tij. 12A ke parë një njeri që e pandeh veten të urtë? Ka më tepër shpresë
për një budalla se sa për të. 13 Përtaci thotë: “Ka një luan në rrugë, ka një
luan nëpër rrugë!”. 14 Ashtu si lëviz porta në menteshat e saj, kështu sillet
përtaci në shtrat të tij. 15Përtaci e fut dorën në pjatën e tij, por lodhet edhe ta
çojë te goja. 16 Përtaci pandeh se është më i urtë se shtatë persona që japin
përgjigje me mend. 17 Kalimtari që përzihet në një grindje që nuk i përket,
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është si ai që kap nga veshët një qen. 18Ashtu si një i marrë që gjuanme ura
zjarri, me shigjeta dhe me vdekje, 19 kështu është ai që mashtron të afërmin
dhe thotë: “E bëra për shaka!”. 20Kurmungojnë drutë, zjarri shuhet; dhe kur
nuk ka një gojë të keqe, grindja merr fund. 21Ashtu si qymyri jep shpuzën
dhe drutë zjarrin, kështu njeriu grindavec i nxit grindjet. 22Fjalët e gojëkeqit
janë si ushqime shumë të shijshme dhe depërtojnë deri në thellësi të zorrëve.
23 Buzët e zjarrta dhe zemra e keqe janë si zgjyra të argjendit të vendosura
mbi një enë balte. 24Ai që urren shtiret me buzët e tij, por në zemër të vet
përgatit mashtrimin. 25 Kur ai flet në mënyrë të sjellshme mos i ki besim,
sepse ka shtatë gjëra të neveritshme në zemër. 26 Edhe sikur urrejtja e tij të
jetë fshehur me tinëzi; ligësia e tij do të dalë hapur në kuvend. 27Kush hap
një gropë do të bjerë brenda dhe kush rrokullis një gur do të bjerë përsëri
mbi të. 28Gjuha gënjeshtare urren ata që ka plagosur, dhe goja lajkatare sjell
shkatërrimin.

27
1Mos u mburr me ditën e nesërme, sepse nuk di atë që mund të sjellë një

ditë. 2 Le të të lëvdoj një tjetër dhe jo goja jote, një i huaj dhe jo buzët e tua.
3 Guri peshon dhe rëra është e rëndë, por zemërimi i budallait peshon më
tepër se të dyja bashkë. 4 Tërbimi është mizor dhe zemërimi është i furishëm,
por kush mund t’i bëjë ballë xhelozisë? 5Më mirë një qortim i hapur se një
dashuri e fshehur. 6Besnike janëplagët enjë shoku, dhe të rreme tëputhurat
e një armiku. 7Kush është i ngopur përçmon huallin e mjaltit; por për atë që
kauri çdo gjë e hidhur është e ëmbël. 8Si zoguqë endet larg folesë së tij, kështu
është njeriu që endet larg shtëpisë së tij. 9Vaji dhe parfumi gëzojnë zemrën,
kështu bën ëmbëlsia e një shoku me këshillat e tij të përzërmërta. 10 Mos e
braktismikun tëndasmikuneatit tënddhemos shkonë shtëpinë e vëllait tënd
ditën e fatkeqësisë sate; është më mirë një që banon afër se sa një vëlla larg.
11Biri im, ji i urtëdhegëzo zemrën time, kështudo tëmund t’i përgjigjematij që
përflet kundërmeje. 12Njeriumendjemprehtë e shikon të keqen dhe fshihet,
por naivët shkojnë tutje dhe ndëshkohen. 13Merr rroben e atij që është bërë
garant për një të huaj dhe mbaje si peng për gruan e huaj. 14Ai që bekon të
afërmin e tijmezë të lartënëmëngjesherët,do t’ia zënë simallkim. 15Pikëllimi
i vazhdueshëm në një ditë shiu të madh dhe një grua grindavece i ngjasin
njera tjetrës. 16Kush arrin ta përmbajë, mban erën dhe zë vajin me dorën e
tij të djathtë. 17Hekurimpreh hekurin, kështunjeriumpreh fytyrën e shokut
të tij. 18 Kush kujdeset për fikun do të hajë frytin e tij, dhe ai që i shërben
zotit të tij do të nderohet. 19Ashtu si në ujë fytyra pasqyron fytyrën, kështu
zemra e njeriut e tregon njeriun. 20 Sheoli dhe Abadoni janë të pangopur,
dhe të pangopur janë gjithashtu sytë e njerëzve. 21 Poçja është për argjendin
dhe furra për arin, kështu njeriu provohet nga lëvdata që merr. 22 Edhe
sikur ta shtypje budallanë në një havan bashkë me grurë me dygeçin e tij,
budallallëku nuk do të largohej prej tij. 23 Përpiqu të njohësh mirë gjendjen
e deleve të tua dhe ki kujdes për kopetë e tua, 24 sepse pasuritë nuk zgjatin
përherë, dhe as një kurorë nuk vazhdon brez pas brezi. 25 Kur merret bari
i thatë dhe del bari i njomë dhe mblidhet forazhi i maleve, 26 qengjat do të
furnizojnë rrobat e tua, cjeptë çmimin enjë are 27dhedhitëmjaft qumështpër
ushqimin tënd, për ushqimin e shtëpisë sate dhe për të mbajtur shërbëtoret e
tua.
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28
1 I pabesi ikën me vrap edhe në se askush nuk e ndjek, por i drejti është

i sigurt si një luan. 2 Për shkak të mëkatit të një vendi, shumë janë të parët
e tij, por me një njeri me mend që ka dituri qëndrueshmëria e tij vazhdon
gjatë. 3Një i varfër që shtyp të mjerët është si një shi me shtamba që nuk jep
bukë. 4Ata që braktisin ligjin lëvdojnë të pabesët; por ata që zbatojnë ligjin i
luftojnë ata. 5Njerëzit e këqij nuk e kuptojnë drejtësinë, por ata që e kërkojnë
Zotin kuptojnë çdo gjë. 6 Më i mirë është i varfëri që ecën në ndershmëri
nga njeriu i paqëndrueshëm që ndjek rrugën dredha-dredha, edhe kur është
i pasur. 7 Kush zbaton ligjin është një bir me mend, por shoku i grykësve
turpëron atin e tij. 8 Kush i shton pasuritë e tij me fajde dhe me fitime të
padrejta, i mbledh për atë që i vjen keq për të varfërit. 9Në rast se dikush
e kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin, vetë lutja e tij do të jetë një gjë
e neveritshme. 10Kush i fut njerëzit e drejtë në një rrugë të keqe, do të bjerë
vetë në gropën e tij; por njerëzit e ndershëm do të trashëgojnë të mirën. 11 I
pasuri mendon se është i matur, por i varfëri që është i zgjuar e kqyr fund e
krye. 12Kur të drejtët triumfojnë, ka lavdi tëmadhe, por kurmbizotërojnë të
pabesët njerëzit fshihen. 13Kush i fsheh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi;
por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën. 14 Lum ai njeri
që ka frikë vazhdimisht nga Zoti, por ai që e fortëson zemrën e tij do të bjerë
në fatkeqësi. 15Një i pabesë që sundon mbi një popull të varfër është si një
luan që ulërin dhe një ari i uritur. 16 Një princ pa mend zhvat shumë, por
ai që urren fitimin e pandershëm ka për t’i zgjatur ditët e tij. 17Njeriu mbi
të cilin rëndon një vrasje do të turret deri në varr; asnjë të mos e ndihmojë!
18Ai që ecën me ndershmëri do të shpëtohet, por njeriu i paqëndrueshëm që
ndjek rrugë dredha-dredha do të rrëzohet befas. 19Kush punon tokën e tij do
tëketëbukëmebollëk,porkush jepet paskotësivedo tëketëvarfëri tëmadhe.
20Njeriu besnik do tëmbushetmebekime, por ai që nxiton të pasurohet nuk
do të jetë pa faj. 21Nuk është mirë të kesh preferenca vetiake; njeriu kryen
mëkat për një copë bukë. 22Njeriu me sy të keq dëshiron të pasurohet shpejt,
por nuk e kupton se do ta pllakosë varfëria. 23 Kush qorton dikë ka për të
gjetur pastaj favor më të madh se ai që i bën lajka me fjalë. 24 Kush vjedh
atin e tij dhe nënën e tij dhe thotë: “Nuk është mëkat”, është shok i atij që
shkatërron. 25Kush e ka zemrën të fryrë nga krenaria nxit grindje, por ai që
kabesim teZoti do të ketëmbarësi. 26Kush i besonzemrës së tij ështëbudalla,
por ai që ecënme urtësi do të shpëtojë. 27Ai që i jep të varfërit nuk do të ketë
kurrë nevojë, por ai që i mbyll sytë e vet do të ketë shumë mallkime. 28Kur
të pabesët lartohen, njerëzit fshihen; por kur vdesin, të drejtët shumohen.

29
1Njeriu që fortëson qafën kur qortohet, do të thyhet papritmas pa tjetër.

2Kur të drejtët shumohen, populli gëzohet, por, kur sundon i pabesi, populli
rënkon. 3Njeriu që e do diturinë gëzon të atin; por ai që shkonme prostitutat
shkapaderdh pasurinë e vet. 4Mbreti e bën të qëndrueshëm vendinme anë të
drejtësisë, por ai që merr dhurata e çon në shkatërrim. 5Njeriu që i bën lajka
të afërmit të tij shtrin një rrjetë mbi hapat e tij. 6 Në mëkatin e një njeriut
të keq ka një lak, por i drejti këndon dhe gëzohet. 7 I drejti interesohet për
çështjen e të varfërve, por i pabesi nuk e kupton këtë interesim. 8 Tallësit
kurdisin trazira në qytet, por njerëzit e urtë e qetësojnë zemërimin. 9Në rast
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se një njeri i urtë hyn në grindjeme një budalla, dhe budallai zemërohet dhe
qesh, nuk ka paqe. 10Njerëzit gjakatarë urrejnë të ndershmin, por njerëzit e
drejtë kërkojnë të mbrojnë jetën e tij. 11Budallai e shfryn gjithë zemërimin e
tij, por i urti e frenon dhe e ul. 12Në rast se njëmbret dëgjon fjalët gënjeshtare,
tërë ministrat e tij bëhen të pabesë. 13 I varfëri dhe shtypësi kanë këtë të
përbashkët: Zoti ndriçon sytë e të dy palëve. 14Mbreti që u siguron drejtësi të
varfërvenë të vërtetë do ta ketë fronin të vendosur për gjithnjë. 15Shufra dhe
qortimi japin dituri; por fëmija për të cilën nuk kujdeset kurrkush e turpëron
nënen e vet. 16Kur shtohen të pabesët shtohenedhe shkeljet, por të drejtëtdo
të shohin shkatërrimin e tyre. 17Korrigjo birin tënd, ai do të japë rehatinë dhe
do t’i sigurojë kënaqësi shpirtit tënd. 18Kur nuk kanjë vizion profetik, populli
bëhet i shfrenuar, por lumai që respekton ligjin. 19Një shërbëtornukndreqet
vetëmme fjalë; edhekur i kupton, nukbindet. 20Akeparënjë njeri qëngutet
në të folur? Kamë tepër shpresa te një budalla se sa te ai. 21Në se dikush rrit
me përkujdesje qysh në fëmijëri shërbëtorin e vet, në fund ai do të dojë të bëhet
trashëgimtar i tij. 22Njeriu zemërak kurdis grindje dhe njeriu idhnak kryen
shumëmëkate. 23Kryelartësiaenjeriut e çonposhtëatë,poraiqëkanjë shpirt
të përvuajtur do të ketë lavdi. 24Kush bëhet ortak me një vjedhës urren jetën
e vet. Ai dëgjon betimin, por nuk padit asgjë. 25Frika e njeriut përbën një lak,
por ai që ka besim te Zoti është i siguruar. 26 Të shumtë janë ata që kërkojnë
favorin e princit, por drejtësia për çdo njeri vjen nga Zoti. 27Njeriu jo i drejtë
është një neveri për të drejtët, dhe ai që ecënmendershmëri është një neveri
për të pabesët.

30
1 Fjalët e Agurit, birit të Jahehut; mesazhi profetik që ky njeri shpalli në

Ithiel, në Ithiel dhe në Ukal. 2 Po, unë jam më budalla se gjithë të tjerët dhe
nuk kam mendje njeriu. 3 Nuk kam mësuar diturinë dhe nuk kam dijen e
Shenjtorit. 4Kushungjit në qiell dhe zbriti prej tij? Kush e kambledhur erën
në duart e tij? Kush i ka mbyllur ujërat në rroben e tij? Kush i ka vendosur
të gjithë kufijtë e tokës? Cili është emri i tij dhe emri i të birit, po qe se ti e di?
5Çdo fjalë e Perëndisë është rafinuarme zjarr. Ai është njëmburojë për atë që
gjen strehë tek ai. 6Mos u shto asgjë fjalëve të tij që të mos të të qortojë dhe
të dalësh gënjeshtar. 7Unë të kërkova dy gjëra; mos m’i moho para se të vdes:
8 largo nga unë falsitetin dhe gënjeshtrën;mosmë jep as varfëri as pasuri, më
ushqeme bukën e nevojshme, 9me qëllim që, pasi të jem ngopur, tëmos të të
mohoj dhe të them: “Kush është Zoti?”, ose, pasi të jem bërë i varfër, të mos
vjedh dhe të përdhos emrin e Perëndisë tim. 10Mos shpif kundër shërbëtorit
para të zotit, me qëllim që ai të mos të të mallkojë dhe ti të gjendesh fajtor.
11Ka një kategori njerëzish qëmallkojnë atin e tyre dhe nuk bekojnë nënen e
tyre. 12 Ka një kategori njerëzish që e mbajnë veten për të pastër, por nuk
janë të larë nga papastërtia e vet. 13 Ka një kategori njerëzish që i ka sytë
shumë kryelartë dhe qepallat krenare. 14Ka një kategori njerëzish dhëmbët
e të cilëve janë si shpata dhe dhëmballët e tyre janë si thika, për të gëlltitur të
varfëritmbi faqenedheutdhenevojtarëtnëmes tënjerëzve. 15Shushunjaka
dy bija, që thonë: “Më jep, më jep!”. Ka tri gjëra që nuk ngopen kurrë,madje
katër nuk thonë kurrë: “Mjaft!”. 16 Sheoli, barku shterp, toka që nuk ngopet
me ujë dhe zjarri që nuk thotë kurrë: “Mjaft!”. 17 Syrin që tallet me babanë
dhe nuk pranon me përbuzje t’i bindet nënës, do ta nxjerrin korbat e përroit,
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do ta hanë të vegjëlit e shqiponjës. 18Ka tri gjëra tepër të mrekullueshme për
mua, madje katër, që unë nuk i marr vesh: 19 gjurma e shqiponjës në ajër,
gjurma e gjarpërit mbi shkëmb, gjurma e anijes në mes të detit dhe gjurma
e burrit me një vajzë. 20Kjo është sjellja e gruas që ka shkelur kurorën: ha,
fshingojëndhe thotë: “Nukkambërëasnjë tëkeqe!”. 21Tri gjërae turbullojnë
tokën,madje katër janë gjërat që ajo nukmund të durojë: 22një shërbëtor kur
bëhetmbret, një budalla që ka bukë me bollëk, 23një grua të urryer që gjen
burrë dhenjë shërbëtoreqë i zë vendin zonjës. 24Kakatërkafshë të voglambi
tokë, por janë jashtëzakonisht të urta: 25mizat e dheut, që janë një popull pa
forcë, por që embledhinushqimin e tyre në verë; 26 lepujt, që janënjë popull
i dobët,porqëevendosinbanesëne tyrenëshkëmbinjtë; 27karkalecat, qënuk
kanëmbret, porqë shkojnëmbarënëgrupe; 28hardhucaqëmund ta zëshme
duart, por që gjendet në pallatet e mbretërve. 29Tri qënie kanë një paraqitje
të bukur, madje katër kanë një ecje madhështore; 30 luani, kafsha më e fortë,
që nuk zmprapset para askujt, 31 kali i luftës që ecën i ngrefosur, cjapi dhe
mbreti kur është me ushtrinë e tij. 32Në rast se ke vepruar si budalla duke
lartësuar veten tënde ose të ka shkuar mendja, vëre dorënmbi gojë, 33 sepse,
duke rrahur qumështin prodhohet gjalpi, duke përdredhur hundën del gjak
prej saj dhe duke shtrydhurmërinë prej saj del grindja.

31
1Fjalë tëmbretit Lemuel,mesazhi profetikme të cilin emësoi e ëma. 2Çfarë

të të them, biri im? Çfarë të të them, biri i barkut tim? Çfarë të të them,
bir i zotimeve të mia? 3 Mos ua jep forcën tënde grave as jetën tënde asaj
që shkatërron mbretërit. 4 Nuk u shkon mbretërve, o Lemuel, nuk u shkon
mbretërve të pinë verë as princave të dëshirojnë pije dehëse, 5 sepse duke pirë
të mos harrojnë ligjin dhe të mos shtrembërojnë të drejtën e të pikëlluarve.
6 Jepini pije dehëse atij që është duke vdekur dhe verë atij që e ka zemrën të
hidhëruar. 7Le të pijë për të harruar varfërinë e tij dhe për tëmos kujtuarmë
hallet e tij. 8Hape gojën tënde në favor të memecit, në mbrojtje të të gjithë
atyre që janë lënë pas dore. 9Hape gojën tënde, gjyko me drejtësi dhe mbro
çështjen e të mjerit dhe të nevojtarit. 10Kush do të gjejë një grua të fortë dhe
të virtytshme? Vlera e saj është shumëmë emadhe nga ajo emargaritarëve.
11Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo, dhe do të ketë gjithnjë fitime. 12Ajo i
bën tëmiradhe jo të keqe tërëditët e jetës së saj. 13Gjen leshdhe li dhepunon
me gëzim me duart e veta. 14 Ajo u përngjan anijeve të tregëtarëve: e sjell
ushqimine sajnga larg. 15Çohetqëmenatëpër t’i ndarëushqimin familjes së
saj dhe për t’u dhënë urdhërat e nevojshme shërbëtoreve të saj. 16Ajo shikon
një arë dhe e ble; me duart e sajmbjell një vresht. 17Ngjeshme forcë ijët dhe
i bënmë të fortë krahët e saj. 18Ekuptonqë tregëtia e saj po shkonmbarëdhe
llamba e saj e natës nuk i shuhet. 19 Shtrin dorënmbi furkën, pëllëmbat e saj
zënë boshtin. 20 I shtrin dorën të varfërit dhe i jep dorën nevojtarit. 21Nuk
i trembet borës për familjen e saj, sepse tërë ata të shtëpisë së vet kanë një
veshje të dyfishtë. 22 Bën për vete mbulesa si sixhade dhe rrobat e saj janë
prej liri shumë të hollë dhe të purpurta. 23Burri i saj nderohet te porta, kur
ulet bashkëmepleqtë e vendit. 24Përgatit rroba prej liri dhe i shet, i furnizon
me breza tregtarët. 25 Forca dhe nderi janë rrobat e saj dhe qesh për ditët
që do të vijnë. 26Hap gojën e saj me dituri dhe mbi gjuhën e saj është ligji i
mirësisë. 27Ajo mbikqyr si shkon shtëpia e vet dhe nuk ha bukën e përtacisë.
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28 Bijtë e saj ngrihen dhe e shpallin fatlume; edhe burri i saj e lëvdon duke
thënë: 29 “Shumë bija kanë bërë gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha ato”.
30Hiri është i rremë dhe bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë nga Zoti
është ajo që do të lëvdohet. 31 I jepni frytin e duarve të saj, dhe vet veprat e saj
le ta lëvdojnë te portat.
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Predikuesi
1 Fjalët e Predikuesit, e birit të Davidit, mbretit të Jeruzalemit. 2 “Kotësi

e kotësive”, thotë Predikuesi; 3 “Kotësi e kotësive; gjithçka është kotësi”. Çfarë
përfitimi ka njeriu nga gjithë mundi i tij, kur mundohet nën rrezet e diellit?
4Një brez shkon, një brez vjen, por toka mbetet përjetë. 5 Edhe dielli lind e
pastaj perëndon, dhe shpejtohet në drejtim të vendit nga del përsëri. 6 Era
fryn në drejtim të jugut, pastaj kthehet nga veriu; kthehet dhe rikthehet
vazhdimishtdhebënpoato rrotullime. 7Gjithë lumenjtëderdhennëdet, por
deti nuk mbushet kurrë; nga vendi prej të cilit lumenjtë vijnë, aty kthehen,
përsëri. 8 Tërë gjërat kërkojnë mund, më tepër nga sa mund të thotë njeriu;
syri nuk ngopet kurrë duke parë, po kështu veshi nuk ngopet kurrë duke
dëgjuar. 9 Ajo që ka qenë është ajo që do të jetë; ajo që është bërë është ajo
që do të bëhet; nuk ka asgjë të re nën diell. 10A ka diçka për të cilënmund të
thuhet: “Shiko, kjo është e re!”. Kjo gjë ekzistonte që në shekujt që na kanë
pararendur. 11Nukmbetet asnjë kujtim nga gjërat e kaluara, dhe kështu nuk
do të mbetet asnjë kujtim nga gjërat që do të ndodhin midis atyre që do të
vijnë më pas. 12 Unë, Predikuesi, kam qenë mbret i Izraelit në Jeruzalem,
13dhekamkërkuarmezemër të zbuloj dhe të hetojmedituri çdo gjë qëndodh
nënqiell; kjoështënjëpunëerëndëqëPerëndiaukadhënëbijve tënjerëzveqë
ata të lodhen. 14Unë i kamparë tërë gjërat që bëhennën diell; dhe ja, të gjitha
janë gjëra të kota dhe një kërkim për të kapur erën. 15Ajo që është e shtrëmbër
nuk mund të drejtohet dhe ajo që mungon nuk mund të numërohet. 16Unë
kam folurme zemrën time, duke thënë: “Ja, kam fituarmadhështi dhe dituri
më tëmadhe se të gjithë ata që kanëmbretëruar parameje në Jeruzalemdhe
zemra ime ka parë shumë dituri dhe njohuri”. 17 Dhe ia kushtova zemrën
time për të njojtur diturinë si dhe njohjes së marrëzisë dhe budallallëkut;
dhe kuptova që edhe kjo është një kërkim për të kapur erën. 18 Sepse aty
ku ka shumë dituri ka edhe shumë shqetësim dhe kush shton diturinë shton
dhembjen.

2
1Unë thashë në zemrën time: “Eja tani, dua të të vë në provë me gëzimin,

dhe ti do të gëzosh ëndjen”. Por ja, edhe kjo është kotësi. 2 Për të qeshurit
kam thënë: “Éshtë një marrëzi, dhe për gëzimin: “Kujt i shërben?”. 3 Kërkova
në zemrën time si ta kënaq trupin tim me verë, duke e nxitur njëkohësisht
zemrën time drejt diturisë dhe t’i qepetmarrëzisë, deri sa të shoh cila është e
mira që bijtë e njerëzve do të duhej të bënin nën qiell tërë ditët e jetës së tyre.
4 Kështu kreva punime të mëdha për vete; ndërtova shtëpi, mbolla vreshta,
5 bëra kopshte dhe parqe, duke mbjellë drurë frutorë të çdo lloji; 6 ndërtova
pellgje për ujinme të cilat tëmund të vadis pyllin që të rriten drurët. 7Bleva
shërbëtorë dhe shërbëtore dhe u bërame shërbëtorë që lindën në shtëpi; pata
pasuri të mëdha në kope me bagëti të trashë dhe të imët më tepër se ata që
kishin qenë para meje në Jeruzalem. 8Grumbullova për vete edhe argjend,
ar dhe pasuritë e mbretërve dhe të krahinave; gjeta këngëtarë dhe këngëtare,
kënaqësitë e bijve të njerëzve, dhe vegla muzikore të çdo lloji. 9 Kështu u
bëra i madh dhe u begatova më tepër se ata që kishin qenë para meje në
Jeruzalem; edhe dituria më mbeti mua. 10 Tërë ato që sytë e mi dëshironin,
nuk ua mohova atyre; nuk i refuzova zemrës sime asnjë qejf, sepse zemra
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ime kënaqej me çdo punë timen; dhe ky ka qenë shpërblimi për çdo punë të
bërë nga unë. 11 Pastaj u ktheva të shikoj tërë veprat që kishin bërë duart e
mia dhemundin tim për t’i kryer; dhe ja, të gjitha ishin kotësi dhe një kërkim
për të kapur erën; nuk kishte asnjë përfitim nën diell. 12 Atëherë u ktheva
të rrah me mend diturinë, marrëzinë dhe budallallëkun. “Çfarë do të bëjë
njeriu që do të zërë vendin e mbretit, në mos atë që është bërë?”. 13 Pastaj
kuptovaqëdituria kanjë epërsimbibudallallëkun, ashtu si drita kanjë epërsi
mbi errësirën. 14 I urti i ka sytë në kokë, kurse budallai ecën në errësirë; por
kuptovagjithashtuqë tëdyveuështë rezervuar injëjti fat. 15Kështu thashënë
zemrën time: “Po ai fat që i takon budallait më takon edhe mua”. Ç’përfitim
ke se ke qenë më i urtë?”. Prandaj thashë në zemrën time: “Edhe kjo është
kotësi”. 16Nuk mbetet në fakt asnjë kujtim jetëgjatë si i njeriut të urtë ashtu
edhe i njeriut budalla, sepse në ditët e ardhme gjithçka do të harrohet. Dhe
ashtu si vdes budallai, në të njëjtën mënyrë vdes i urti. 17 Prandaj fillova të
urrej jetën, sepse të gjitha ato qëbëhennëndiellmë janëbërë të neveritshme,
sepse të gjitha janë kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. 18Kështu kam
urryer çdo mundim që kam kryer nën diell, sepse duhet t’i lë të gjitha atij
që do të vijë pas meje. 19 Dhe kush e di në se do të jetë i urtë ose budalla?
Sidoqoftë ai do të jetë zot i gjithë punës që kam kryer me mund dhe për të
cilën kam përdorur diturinë nën diell. Edhe kjo është kotësi. 20Kështu arrita
të dëshpërohem në zemrën time për gjithë mundin që kam bërë nën diell.
21Sepsekëtukanjënjeri qëkapunuarmedituri,mezgjuarësidhemesukses,
por që duhet t’ia lërë trashëgiminë e tij një tjetri, që nuk ështëmunduar fare!
Edhekjo ështënjë kotësidhenjë ekeqeemadhe. 22Çfarë imbetet në të vërtetë
njeriut për tërë mundin e tij dhe për shqetësimin e zemrës së tij, me të cilën
ështëmunduarnëndiell? 23Tërëditëte tij nuk janëveçsedhembjedhepunae
tij është e rëndë. Zemra e tij nuk pushon as natën. Edhe kjo është kotësi. 24Për
njeriun nuk ka gjëmë tëmirë se sa të hajë e të pijë dhe të gëzohet nëmundin
e tij; por kam vënë re se edhe kjo vjen nga dora e Perëndisë. 25Kushmund të
hajë ose të gëzohetmëshumëseunë? 26SepsePerëndia i jepnjeriut që i pëlqen
dituri, njohje dhe gëzim; por mëkatarit i ngarkon detyrën të mbledhë dhe të
grumbullojë, për t’ia lënë pastaj të gjitha atij që pëlqehet nga sytë e Perëndisë.
Edhe kjo është kotësi dhe përpjekje për të kapur erën.

3
1Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë nën qiell; 2një kohë për të

lindur dhe një kohë për të vdekur, një kohë për të mbjellë dhe një kohë për
të shkulur atë që është mbjellë, 3 një kohë për të vrarë dhe një kohë për të
shëruar, një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar, 4një kohë për
të qarëdhenjë kohëpër të qeshur, një kohëpër tëmbajtur zi dhenjë kohëpër
të hedhur valle, 5një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur
gurët, një kohë për të përqafuar dhe një kohë për të mos përqafuar, 6një kohë
për të kërkuar dhe një kohë për të humbur, një kohë për të ruajtur dhe një
kohë për të hedhur tutje, 7 një kohë për të grisur dhe një kohë për të qepur,
një kohë për të heshtur dhe një kohë për të folur, 8një kohë për të dashuruar
dhenjë kohë për të urryer, një kohë për luftëndhenjë kohë përpaqen. 9Çfarë
përfitimi ka ai që punon nga të gjitha gjërat për të cilat mundohet? 10 Pashë
punën që Perëndia u jep bijve të njerëzve,me qëllim që të mundohen. 11Ai e
ka bërë të bukur çdo gjë në kohën vet; ka vënë madje përjetësinë në zemrat
e tyre, pa i dhënë mundësinë asnjë njeriu të zbulojë veprën që Perëndia ka
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bërë nga fillimi deri në fund. 12Kështu kuptova që nuk ka gjë më të mirë se
sa të gëzohesh dhe të bësh të mirë sa je gjallë; 13dhe që çdo njeri që ha, pi dhe
gëzonmirëqënie në gjithë mundin e tij, kjo është një dhuratë e Perëndisë. 14E
kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë përjetë; nukmund t’u shtosh dhe t’u
heqësh asgjë; dhe Perëndia vepron kështume qëllim që njerëzit të kenë frikë
prej tij. 15 Ajo që është, ka qenë më parë; dhe ajo që do të vijë ka qenë më
parë, dhe Perëndia heton atë që ka kaluar. 16Kam parë gjithashtu nën diell
qënëvend tëarsyeskishtepaudhësi,qënëvend tëdrejtësisëkishtepaudhësi.
17 Kështu thashë në zemrën time: “Perëndia do të gjykojë të drejtin dhe të
pabesin, sepsekanjëkohë të caktuarpër çdogjëdhepër çdovepër”. 18Thashë
në zemrën time: “Përsau përket kushteve në të cilat ndodhen bijtë e njerëzve,
Perëndia i vë në provë, që ata vetë të kuptojnë që janë si kafshë”. 19Në fakt të
gjitha ato që u ndodhin bijve të njerëzve u ndodhin kafshëve; të dy palëve u
ndodh e njëjta gjë. Ashtu si vdes njeri, kështu vdes tjetri. Po, të gjithë kanë po
atë frymë; dhe njeriu nuk ka asnjë epërsi mbi kafshën, sepse gjithçka është
kotësi. 20 Të gjithë shkojnë në po atë vend; të gjithë vijnë nga pluhuri dhe
kthehen në pluhur. 21 Kush e di në se fryma e bijve të njerëzve ngjitet lart
dhe në se fryma e kafshës zbret poshtë në tokë? 22Kështu e kuptova që nuk
ka gjë më të mirë për njeriun se sa të gëzohet në punën e tij, sepse kjo është
pjesa e tij. Kush do ta çojë në fakt të shohë atë që ka për të ndodhur pas tij?

4
1Kështu u ktheva dhe mendova për gjithë shtypjen që ndodhin nën diell;

dhe ja, lotët e të shtypurve, të cilët nuk kanë njeri që t’i ngushëllojë; nga ana
e shtypësve të tyre ishte forca, por as ata nuk kanë njeri që t’i ngushëllojë.
2Prandaj i konsiderova të vdekurit, ataqë tashmëkanëvdekur,më të lumtur
se të gjallët që jetojnë akoma; 3por edhemë i lumtur se njera dhe tjetra palë
është ai që nuk ka ekzistuar kurrë dhe ende nuk ka parë veprimet e këqija
që kryhen nën diell. 4Pashë gjithashtu që çdomund dhe çdo sukses në punë
ngjallin smirën njerit kundër tjetrit. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje
për të kapur erën. 5Budallai rri me duar të kryqezuara dhe hamishin e vet.
6Vlen më tepër një grusht me pushim se sa dy grushte, memundim, duke u
përpjekur të kapësh erën. 7Kam parë edhe një kotësi tjetër nën diell; 8dikush
është krejt vetëm dhe nuk ka as bir as vëlla,megjithatë mundi i tij nuk ka të
sosur dhe sytë e tij nuk janë ngopur me pasuri. Por nuk e pyet veten: “Për
kë po lodhem dhe e lë veten pa asnjë të mirë?”. Edhe kjo është kotësi dhe një
mundim i rëndë. 9Dy vlejnëmëmirë se një i vetëm, sepse kanë një shpërblim
të mirë për mundin e tyre. 10Në fakt në se rrëzohen, njeri ngre tjetrin; por
mjerëaiqëështëvetëmdherrëzohet, sepsenukkanjeriqë tangrerë! 11Kështu
gjithashtu në se dy veta flenë bashkë, ata kanëmundësi të ngrohen; por ai që
është vetëm si do t’ia bëjë të ngrohet? 12Në rast se dikush mund të mposhtë
atë që është vetëm, dy veta mund t’i rezistojnë; një litar tresh nuk këputet aq
shpejt. 13 Éshtë më mirë një i ri i varfër dhe i urtë se sa një mbret plak dhe
budalla, që nukdimë të pranojë qortime. 14Sepse i riu kadalë ngaburgupër
të mbretëruar,megjithëse kishte lindur i varfër nëmbretërinë e tij. 15 I pashë
tërë të gjallët që ecnin nën diell për t’u bashkuarme të riun, që shkon të zërë
vendin e tjetrit. 16 Ishte i panumërt gjithë populli, gjithë ata që kishin qenë
para tyre. Megjithatë ata që do të vijnëmë pas nuk do të jenë të kënaqur prej
tij! Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën.
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5
1Kikujdeshapate tuakur shkon te shtëpiaePerëndisë; afrohupër tëdëgjuar

në vend që të ofrosh flijimin e budallenjve, të cilët as nuk dinë që veprojnë
keq. 2Mos u nxito me gojën tënde, dhe zemra jote të mos shpejtohet të thotë
asnjë fjalë përpara Perëndisë, sepse Perëndia është në qiell dhe ti mbi tokë;
prandaj fjalët e tua të jenë të pakta. 3Sepse nga punët e shumta vijnë ëndrrat,
dhe nga fjalët e shumta zëri i budallait. 4 Kur i ke bërë një zotim Perëndisë
mos humb kohë ta plotësosh, sepse ai nuk kënaqet me budallenjtë; plotëso
zotimin që ke marrë. 5Më mirë të mos marrësh zotime se sa t’i bësh dhe të
mos i plotësosh. 6Mos lejo që goja jote ta çojë trupin tënd tëmëkatojë dhemos
thuaj para lajmëtarit të Perëndisë: “Ka qenë gabim”. Pse Perëndia duhet të
zemërohejme fjalët e tua dhe të shkatërronte veprën e duarve të tua? 7 Sepse
në ëndrrat e shumta dhe në fjalët e shumta ka kotësi; por ti ke frikë nga
Perëndia. 8 Në rast se në provincë sheh shtypjen e të varfërit dhe shkeljen
me dhunë të së drejtës dhe të drejtësisë, mos u habit nga kjo gjë; sepse mbi
një pushtet të lartë ndodhet një më i lartë dhe mbi ta disa pushtete akoma
më të larta. 9 Toka ofron përfitime më të mëdha se çdo gjë tjetër, dhe vetë
mbreti shërbehet nga fusha. 10 Kush është i dhënë pas parasë, nuk ngopet
kurrëme para, dhe kush dëshiron pasuritë nxjerr përfitim prej tyre. Edhe kjo
është kotësi. 11 Kur rritet pasuria, shtohen edhe ata që e përpijnë; dhe çfarë
përfitimi kanë prej saj pronarët, veç asaj që e shohinme sytë e tyre? 12 I ëmbël
është gjumi i punonjësit, qoftë edhe kur ha pak ose shumë; por velitja e të
pasurit nuk e lë atë të flerë. 13 Éshtë një e keqe tjetër e vajtueshme që kam
parë nën diell: pasuritë e ruajtura për pronarin e tyre në dëm të tij. 14Këto
pasuri humbasin për shkak të një pune të keqe, dhe kështunë duart e birit që
ka lindur nuk mbetet më asgjë. 15Ashtu si ka dalë nga barku i nënës, kështu
lakuriq do të kthehet për të shkuar si pati ardhur, pa marrë gjë nga mundi
i tij që mund ta marrë me vete. 16 Edhe kjo është një e keqe e vajtueshme
që duhet të shkojë pikërisht ashtu si ka ardhur; dhe çfarë përfitimi ka se është
munduar për erën? 17 Përveç kësaj ai ha çdo ditë të jetës së tij në errësirrë,
dhe ka shumë hidhërime, sëmundje dhe telashe. 18 Ja çfarë kuptova: është
mirë dhe e përshtatshme për njeriun të hajë, të pijë dhe të gëzojë të mirën e
gjithëmundit të tij nën diell, tërë ditët e jetës që Perëndia i jep, sepse kjo është
pjesa e tij. 19 Çdo njeriu të cilit Perëndia i jep pasuri dhe të mira dhe të cilit
i jep gjithashtu mundësinë t’i gëzojë ato, të marrë pjesën e vet dhe të gëzojë
mundin e tij, kjo është një dhuratë e Perëndisë. 20Në fakt ai nuk do të kujtojë
shumë ditët e jetës së tij, sepse Perëndia i përgjigjetme gëzimin e zemrës së tij.

6
1Éshtë një e keqe tjetër që kamparë nën diell dhe që është e përhapurmidis

njerëzve: 2 dikujt Perëndia i ka dhënë pasuri, të mira dhe lavdi, dhe nuk i
mungon asgjë nga gjithë ato që mund të dëshirojë, por Perëndia nuk i jep
mundësinë t’i gëzojë, por i gëzon një i huaj. Kjo është kotësi dhe një e keqe
e madhe. 3Në qoftë se dikujt i lindin njëqind bij dhe jeton shumë vite dhe të
shumta janë ditët e viteve të tij, por shpirti i tij nuk ngopet me të mira dhe
nuk ka as varr unë them se një dështim është më i lumtur se ai; 4 sepse ka
ardhuar më kot dhe po ikën në terr, dhe emri i tij është mbuluar nga terri.
5 Edhe sikur të mos e ketë parë as njohur diellin, megjithatë ka më shumë
pushim se tjetri. 6 Po, edhe sikur të duhej të jetonte dy herë një mijë vjet,
por pa mundur të gëzojë të mirat e tij. A nuk mbarojnë të gjitha në po atë
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vend? 7 Tërë mundi i njeriut është për gojën e tij, megjithatë oreksi i tij nuk
ngopet kurrë. 8 Ç’përfitim ka i urti mbi budallanë? Ç’përfitim ka i varfëri në
rast se di të ecë përpara njerëzve të gjallë? 9Éshtëmëmirë të shikoshme sy se
sa të endeshme dëshirën. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur
erën. 10 Ajo që është, prej kohe është quajtur me emrin e vet dhe dihet se
ç’është njeriu, dhe që nuk mund të hahet me atë që është më i fortë se ai.
11Duke qenë se ka shumë gjëra që e shtojnë kotësinë, çfarë përfitimi ka prej
tyre njeriu? 12Kush e di në fakt ç’është e mirë për njeriun në këtë jetë, gjatë
tërë ditëve të jetës së tij të kotë që ai i kalon si një hije? Kush mund t’i thotë
njeriut çfarë ka për të ndodhur pas tij nën diell?

7
1 Një emër i mirë pëlqehet më tepër se një vaj i parfumuar, dhe dita e

vdekjes është më e mirë se dita e lindjes. 2 Éshtë më mirë të shkosh në një
shtëpi ku mbahet zi se sa të shkosh në një shtëpi ku ka festë, sepse ky është
fundi i çdo njeriu, dhe kush rron ka për të vënë mend. 3 Trishtimi është më
i mirë nga gazi, sepse përpara një fytyre të trishtuar zemra bëhetmë e mirë.
4 Zemra e të urtit është në shtëpinë ku mbahet zi, por zemra e budallenjve
është në një shtëpi të gëzuar. 5 Éshtë më mirë për dikë të dëgjojë qortimin e
të urtit se sa të dëgjojë këngën e budallenjve, 6 sepse ashtu siç është kërcitja
e shkurreve nën një tenxhere, kështu është e qeshura e budallait. Edhe kjo
është kotësi. 7Me siguri shtypja e bën të pamend njeriun e urtë, dhe dhurata
bën që të humbasë arsyen. 8Mëmirë fundi i një gjëje se fillimi i saj, dhe më
mirë ai që ka frymë të durueshëm se ai që ka frymë krenar. 9Mos u nxito në
frymën tënd të zemërohesh, sepse zemërimi gjen strehë në gji të budallenjve.
10 Mos thuaj: “Si është e mundur që ditët e kaluara ishin më të mira nga
këto?”, sepse nuk është urtësi të bësh një pyetje të tillë. 11Dituria është emirë
bashkë me një pasuri dhe u sjell përfitime atyre që shohin diellin. 12 Sepse
dituria është njëmbrojtje ashtu si është paraja; por epërsia e diturisë qëndron
në këtë; dituria i bën të jetojnë ata që e zotërojnë. 13 Konsideroje veprën e
Perëndisë: kushmund të drejtojë atë që ai ka bërë të shtrëmbër? 14Në ditën e
bollëkut ji i gëzuar, por në ditën e fatkqësisëmendohu thellë. Perëndia ka bërë
si njerën ashtu dhe tjetrën, me qëllim që njeriu të mos zbulojë asgjë nga ato
që do të ndodhin pas tij. 15Pashë gjithçka në ditët e kotësisë sime. Ndodh që
i drejti të vdesë në drejtësinë e vet dhe që i pabesi të jetojë gjatë në ligësinë e
tij. 16Mos ji tepër i drejtë as i urtë jashtë mase. Pse kërkon të shkatërohesh?
17Mos ji tepër i keqdhemosu tregobudalla. Pse kërkon të vdesëshparakohës
sate? 18 Éshtë mirë që ti të kapesh pas kësaj gjëje dhe të mos heqësh dorë
prej saj, sepse ai që ka frikë Perëndinë do t’u shmanget tërë këtyre gjërave.
19Dituria e bën të urtinmë të fortë se dhjetë të fuqishëm në një qytet. 20Nuk
ka në fakt asnjë njeri të drejtëmbi tokë që bën tëmirën dhe tëmosmëkatojë.
21Përveç kësajmos u vër veshin tërë fjalëve që thuhen, që tëmosmallkohesh
nga shërbëtori yt, 22 sepse zemra jote gjithashtu e di që ti vet i ke mallkuar
shumë herë të tjerët. 23Unë i hetova të gjitha këto gjëra me dituri. Thashë:
“Do të bëhem i urtë”, por dituria është mjaft larg nga unë. 24Një gjë që është
kaq larg dhe kaq e thellë, kushmund ta gjejë? 25Atëherë e vura zemrën time
të njohë, të hetojë dhe të kërkojë diturinë dhe shkakun e gjërave dhe të njohë
ligësinë e marrëzisë dhe budallallëkun e marrëzisë; 26 dhe gjeta një gjë më të
hidhur se vdekja; gruan zemra e së cilës është kurth dhe grackë dhe duart e
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së cilës janë pranga. Kush i pëlqen Perëndisë i shpëton asaj; pormëkatari do të
kapet nga ajo. 27 Ja ajo që gjeta”, thotë Predikuesi, “duke i shqyrtuar një për
një gjërat, për të gjetur shkakun e tyre. 28Atë që unë po kërkoj ende, por nuk
e kamgjetur; një burrë ndërnjëmijë e gjeta, por një grua nëmes gjithë atyre
nuk e gjeta. 29 Ja, vetëm këtë gjeta: Perëndia e ka bërë njeriun të drejtë, por
njerëzit kanë kërkuar shumëmarifete.

8
1 Kush është si i urti? Kush e njeh interpretimin e sendeve? Dituria e

njeriut bën që të shkëlqejë fytyra e tij dhe e ndryshon ashpërsinë e fytyrës së
tij. 2Unë të jap një këshillë: respekto urdhërin e mbretit për shkak të betimit
të bërë Perëndisë. 3Mos u nxito të largohesh nga prania e tij dhe mos ngul
këmbë në një gjë të keqe, sepse ai bën të gjitha gjëratqë i pëlqen. 4Në fakt fjala
e mbretit është e fuqishme; dhe kush mund t’i thotë: “Çfarë po bën?”. 5Kush
respekton urdhërin e tij nuk do të pësojë asnjë të keqe; zemra e njeriut të
urtë di në fakt të dallojë kohën dhe gjykimin, 6 sepse për çdo gjë ka një kohë
dhe një gjykim, dhe ligësia e njeriut rëndon shumë mbi të. 7 Sepse ai nuk e
di çfarë ka për të ndodhur; kush në fakt do t’i tregojë si do të venë gjërat?
8 Nuk ka njeri që të ketë pushtet mbi frymën për ta përmbajtur, apo të ketë
pushtetmbi ditën e vdekjes. Nuk ka leje në betejë, dhe padrejtësianukmund
të shpëtojë atë që e kryen. 9E pashë tërë këtë gjë dhe vuramend për të gjitha
gjërat që bëhen nën diell; ka një kohë kur një njeri sundon mbi një tjetër për
ta dëmtuar. 10 Pastaj pashë të pabesët që u varrosën, të cilët kishin hyrë dhe
kishin dalë nga vendi i shenjtë; edhe ata ishin harruar në qytetin ku kishin
bërë këto gjëra. Edhe kjo është kotësi. 11 Sepse vendimi kundër një veprimi
të keq nuk zbatohet menjëherë, zemra e bijve të njerëzve është e mbushur
nga dëshira për të bërë të keqen. 12Edhe në qoftë semëkatari bënnjëqind herë
të keqen dhe i zgjat ditët e tij, megjithatë, unë e di që do të kenë të mirën
ata që kanë frikë nga Perëndia, që kanë frikë para tij. 13 Por nuk ka të mirë
për të pabesin, dhe nuk ka për t’i zgjatur ditët e tij si hija sepse nuk ka frikë
përpara Perëndisë. 14 Éshtë një kotësi që ndodh mbi tokë; ka njerëz të drejtë
që trajtohen ashtu sikur i përket veprës të të pabesëve, dhe ka të pabesë që
trajtohen sikur i përket veprës të të drejtëve. Kam thënë që edhe kjo është
kotësi. 15Kështu lëvdova harenë, sepse nuk ka gjë më të mirë për njeriun nën
diell se të hajë, të pijë dhe të jetë i gëzuar, sepse kjo i mbetet në mundin e tij
gjatë ditëve të jetës që Perëndia i ka dhënë nën diell. 16Kur unë e vura zemrën
time të njohë diturinë dhe tëmendojë përpjekjet që bëhenmbi tokë (edhe kur
dikush nuk i lë të pushojnë sytë e tij as ditën as natën), 17atëherë pashë gjithë
veprën e Perëndisë, që njeriu nuk mund të arrijë të zbulojë të gjitha ato që
bëhennën diell sepse, edhe sikur njeriu tëmundohet duke kërkuar, nuk arrin
t’i zbulojë; edhe sikur i urti të thotë që e di, nuk është në gjendje t’i zbulojë.

9
1 Kështu unë e mendova gjithë këtë në zemrën time për të kërkuar ta

qartësoj; që të drejtët dhe të urtët dhe veprat e tyre janë në duart e Perëndisë.
Njeriu nuk njeh as dashurinë as urrejtjen; gjithçka është para tij. 2 Çdo gjë
u ndodh në mënyrë të njëllojtë të gjithëve: i njëjti fat pret të drejtin dhe të
pabesin, të mirin, të pastrin dhe të papastrin, atë që ofron flijime dhe atë që
nuk i ofron. Si i miri është edhe mëkatari, dhe ai që betohet si ai që ka frikë
të betohet. 3Kjo është një e keqe që bëhet nën diell; të gjithë kanë të njëjtin
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fat, dhe përveç kësaj zemra e bijve të njerëzve është plot ligësi dhe marrëzia
qëndron në zemrën e tyre për deri sa jetojnë; pastaj shkojnë te të vdekurit.
4 Për deri sa njeriu është i bashkuar me gjithë të gjallët e tjerë ka shpresë,
sepse një qen i gjallë vlenmë tepër se një luan i ngordhur. 5Të gjallët në fakt
e dinë se kanë për të vdekur, por të vdekurit nuk dinë asgjë; për ta nuk kamë
asnjë shpërblim, sepsekujtimi i tyreharrohet. 6Edhedashuria e tyre, urrejtja
e tyre dhe smira e tyre janë zhdukur tashmë, dhe ata nuk do të kenë asnjë
pjesë në të gjitha ato që bëhet nën diell. 7 Shko, ha bukën tëndeme gëzim dhe
pi verën tënde me zemër të gëzuar, sepse Perëndia i ka pëlqyer veprat e tua.
8 Rrobat e tua qofshin të bardha në çdo kohë dhe vaji mos mungoftë kurrë
mbi kokën tënde. 9Gëzoje jetënme gruan që do për të gjitha ditët e jetës tënde
të kotësisë, që ai të ka dhënë nën diell për të gjitha ditët e kotësisë, sepse kjo
është pjesa që të takon në jetë dhe në mundin që kryen nën diell. 10Tërë ato
që dora jote gjen për të bërë, bëjime gjithë forcën tënde, sepse në Sheol ku po
shkon nuk kamë as punë, asmendim, as njohuri dhe as dituri. 11Gjithashtu
pashënëndiell qëvrapiminukfitohetngaaiqëështë i shpejtëasbetejanga të
fortët; as buka nuk u shkon të urtëve, as pasuritë njerëzve të zgjuar, as favori
atyre që janë të shkathët, 12Sepsenjeriunuk enjehorën e tij; ashtu si peshqit
që kapen në një rjetëmizore dhe si zogjtë që kapen në një kurth, kështu bijtë
e njerëzve kapen në kurth në kohën e fatkeqësisë, kur ajo bie papritur mbi
ta. 13 E pashë edhe këtë shembull të diturisë nën diell dhe m’u duk i madh.
14 Ishte një qytet i vogëlmepaknjerëzbrenda; njëmbret imadhdoli kundra,
e rrethoi dhe ndërtoi bastione tëmëdha. 15Por gjendej në të një njeri i varfër
dhe i urtë, i cili me diturinë e tij e shpëtoi qytetin. Megjithatë asnjeri nuk
u kujtua për këtë njeri të varfër. 16 Atëherë unë thashë: “Dituria vlen më
shumë se forca; por dituria e të varfëritpërbuzetdhe fjalët e tij nuk dëgjohen”.
17 Fjalët e të urtëve që thuhen shtruar dëgjohen më mirë se britmat e atij që
sundon mbi budallenjtë. 18Dituria vlen më tepër se armët e luftës, por një
mëkatar i vetëm shkatërron një të mirë të madhe.

10
1Mizat e ngordhura e qelbin vajin e parfumierit; kështu pakmarrëzi prish

vlerën e diturisë dhe të lavdisë. 2 Zemra e të urtit është në të djathtë të
tij, por zemra e budallait është në të majtë të tij. 3 Edhe kur budallai ecën
rrugës, arsyeja i mungon dhe u tregon të gjithëve se është budalla. 4Në qoftë
se zemërimi i një mbreti ndizet kundër teje, mos e lër vendin tënd, sepse
gjakftohtësia i fashit fyerjet edhe kur janë të rënda; 5Éshtë një e keqe që kam
parë nën diell, një gabim që vjen nga ai që qeveris; 6marrëzia është vënë në
detyra të larta, ndërsa të pasurit ulen në vënde të ulëta. 7Kamparë shërbëtorë
mbi kuaj dhe princa të ecin më këmbë si shërbëtorë. 8 Kush çel një gropë
mund të bjerë brënda dhe kush rrëzon një mur mund të kafshohet nga një
gjarpër. 9Kush zhvendos gurëmund të plagoset dhe kush çan drutë vihet në
rrezik. 10Në qoftë se sëpata topitet dhe nuk mprehet, duhet të përdoret me
më tepër forcë; por dituria ka epërsinë t’ia dalë gjithnjëmbarë. 11Në qoftë se
gjarpëri kafshon sepse nuk është magjepsur, magjistari bëhet i kotë. 12Fjalët
e gojës të të urtit janë plot hir, por buzët e budallait e shkatërrojnë. 13 Fillimi
i ligjëratës së tij është budallallëk dhe fundi ështëmarrëzi e dëmshme. 14Edhe
sikur budallai t’i shumojë fjalët e tij, njeriu nuk di se çfarë do të ndodhë; kush
mund t’i thotë çfarë do të ndodhë pas tij? 15 Lodhja e budallait e rraskapit,
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sepse ai nuk di as si të shkojë në qytet. 16Mjerë ti, o vend, mbreti i të cilit
është një fëmijë dhe princat e tij ia shtrojnë që në mëngjes! 17Lum ti, o vend,
që ke mbret nga një soj fisnik, dhe princa që hanë në kohën e duhur për të
vënë në vend forcat e tyre dhe jo për t’udehur! 18Për shkak të përtacisë trarët
e shtëpisë rrëzohen dhe gjerbon për shkak të plogështisë së duarve. 19 Një
banket shtrohet për t’u dëfryer dhe vera i jep gaz jetës, por paraja i përgjigjet
çdonevojtari. 20Mosmallkombretin asmemend dhemosmallko të pasurin
në dhomën tënde të fjetjes, sepse një zog i qiellit mund ta çojë larg zërin tënd,
dhe një zog që fluturonmund ta bëjë të ditur këtë gjë.

11
1Hidh bukën tënde mbi ujërat, sepse pas shumë kohe do ta gjesh përsëri.

2 Jepupjesë shtatë,madje edhe tetë vetave, sepse ti nukedi se çfarë fatkeqësie
mund të të ndodhëmbi tokë. 3Në rast se retë janë plotme shi, e derdhinmbi
tokë; dhenë rast se një dru bie në jug aponë veri, aimbetet aty ku bie. 4Kush
e ka mendjen te era nuk ka për të mbjellë dhe kush rri e shikon retë nuk ka
për të korrur. 5Ashtu si ti nuk njeh rrugën e erës dhe mënyrën si formohen
kockat në barkun e gruas me barrë, kështu ti nuk e njeh veprën e Perëndisë
që bën gjithçka. 6Mbille farën tëndenëmëngjesdhenëmbrëmjemos lërdorën
tënde tëpushojë, sepse ti nukedi se cili nga tëdydo tëdalëmëmirë; kyapoai,
apodo të jenë tëmirë që të dy. 7Drita është e ëmbëldhe është diçka e këndshme
për sytë që shohindiellin. 8Edhekurnjënjeri të jetojë shumëvjet, le t’i gëzojë
të gjitha, por le të mendojë edhe për ditët e territ që do të jenë të shumta; të
gjitha ato që do të ndodhin janë kotësi. 9Gëzohu, pra, o i ri, në rininë tënde,
le të gëzohet zemra jote në ditët e rinisë sate; ndiq edhe rrugët e zemrës sate
dhe pamjen e syve të tu, por dije që për të gjitha këto gjëra Perëndia do të të
thërrasë në gjyq. 10Elimino nga zemra jote trishtimin, dhe largo nga trupi yt
dhembjen, sepse rinia dhemituria janë kotësi.

12
1Por kujto Krijuesin tëndnë ditët e rinisë sate, para se të vijnë ditët e këqija

dhe të arrijnë vitet për të cilat ke për të thënë: “Nuk gjej asnjë kënaqësi në
to”, 2 para se të errësohet dielli, drita, hëna dhe yjet, dhe të kthehen retë
pas shiut; 3 në moshën gjatë së cilës rojtarët e shtëpisë dridhen, njerëzit
e fortë përkulen, ato që bluajnë nuk punojnë më se kanë mbetur pak, ata
që shikojnë nga dritaret errësohen 4 dhe portat mbi rrugë mbyllen; kur
pakësohet zhurma e mokrës, dikush çohet me këngën e një zogu, dhe gjithë
bijat e këngës dobësohen; 5kur dikush ka frikë nga lartësitë dhe nga tmerret e
rrugës; kur bajamja lulëzon, karkaleci është një peshë, dhe dëshira pakësohet,
sepse njeriu shkon në banesën e tij të përjetshme dhe qaramanët enden
rrugëve. 6Kujto Krijuesin tënd përpara se të këputet kordoni prej argjendi, të
thyhet vazoja prej ari, të thyhet shtamba te burimi dhe të bëhet copë-copë
çikriku në pus, 7 dhe pluhuri t’i kthehet tokës siç ishte më parë dhe fryma
t’i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. 8 “Kotësi e kotësive”, thotë Predikuesi,
“gjithçka është kotësi”. 9 Predikuesi, përveç se ka qenë një i urtë, i ka mësuar
gjithashtu popullit dijen dhe ka peshuar, ka kërkuar dhe ka renditur një
numër të madh fjalësh të urta. 10 Predikuesi është përpjekur të gjejë fjalë të
këndshme; dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta. 11 Fjalët e të
urtëve janë si hostenë dhe ato që mbledhin njerëzit e ditur janë si gozhda të
ngulura mirë; ato jepen nga një Bari i vetëm. 12Biri im, ruhu nga çdo gjë që
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del jashtë kësaj. Shkruhen shumë libra, por nuk mbarohet kurrë kjo punë,
dhe studimi i tepërt e lodh trupin. 13 Të dëgjojmë, pra, përfundimin e gjithë
ligjëratës: “Ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është
tërësia e njeriut”. 14 Sepse Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër, edhe çdo
gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe.
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Kantiku i Kantikëve
1Kantiku i kantikëve që është i Salomonit. 2Mëputhme të puthurat e gojës

së vet! Sepse dashuria jote ështëmë emirë se vera. 3Nga aroma e vajrave të
tua të këndshme emri yt është një vaj i parfumuar i derdhur; prandaj të duan
vajzat. 4Tërhiqmë te ti! Ne do të rendim pas teje! Mbreti më çoi në dhomat e
tij. Ne do të kënaqemi dhe do të gëzohemi te ti; ne do ta kujtojmë dashurinë
tënde më shumë se verën. Kanë të drejtë që të duan. 5 Unë jam e zezë
por e bukur, o bija të Jeruzalemit, si çadrat e Kedarit, si perdet e Salomonit.
6Mos shikoni se jam e zezë, sepse dielli më ka nxirë. Bijtë e nënes sime janë
zemëruar me mua; më kanë caktuar të ruaj vreshtat, por vreshtin tim nuk
e kam ruajtur. 7Thuamë, o ti që të dashuron zemra ime, ku e kullot kopenë
dhekue lë tëpushojënëmesditë. Psevallëduhet të jemsinjë gruaembuluar
me vel pranë kopeve të shokëve të tu? 8Në rast se ti nuk e di, omë e bukura e
grave, ndiqgjurmëtekopesëdhekulloti kecat e tuapranëçadrave tëbarinjve.
9Mikesha ime, ti më ngjan si pela ime midis qerreve të Faraonit. 10 Faqet e
tua janë të bukurameornamente, dhe qafa joteme gjerdanemargaritaresh.
11Ne do të bëjmë për ty gjerdane të arta me tokëza prej argjendi. 12Ndërsa
mbreti është ulur në tryezë, livanda ime përhap aromën e saj. 13 Kënaqësia
ime është një qeskë e vogël mirre; ajo do të pushojë tërë natën midis gjive
të mia. 14 Kënaqësia ime është për mua një tufë lulesh alkane në vreshtat e
En-gedit. 15 Ti je e bukur, mikja ime, ja, je e bukur! Sytë e tu janë si ato të
pëllumbeshave. 16 Sa i bukur je, i dashuri im, madje dhe i dashurueshëm! Për
më tepër shtrati ynë është blerosh. 17 Trarët e shtëpive tona janë prej kedri
dhe tavanet tona prej qiparisi.

2
1Unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. 2 Si një zambak midis

gjembave, ashtu është mikesha ime midis vajzave. 3 Si një mollë midis
pemëve të pyllit kështu është i dashuri im midis të rinjve. Kam dëshëruar
shumë të rrinëhijene tij dheaty jamulur, fryti i tij ishte i ëmbëlnëgojën time.
4Më çoi në shtëpinë e banketit dhe flamuri i tij mbimua është dashuria. 5Më
mbani me pite rrushi, më përtërini me mollë, sepse unë vuaj nga dashuria.
6Dora e tij e majtë është poshtë kokës sime, dora e tij e djathtë më përqafon.
7 Ju përgjërohem, o bija të Jeruzalemit, për gazelat dhe sutat fushave, mos
e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurinë time, deri sa kështu t’i pëlqejë 8 Ja
zëri i të dashurit tim! Ja, ai vjen duke kërcyermbi malet, duke u hedhur mbi
kodrat. 9 I dashuri im ipërngjannjëgazeleaponjëdreri të ri. Jakuështëprapa
murit tonë, shikon nga dritaret, hedh vështrime nëpërmjet hekurave të tyre.
10 I dashuri immë ka folur dhemë ka thënë: “Çohu,mikja ime, e bukura ime,
dhe eja! 11 Sepse, ja, dimri ka kaluar, shiu pushoi, iku. 12 Lulet duken mbi
tokë, koha e të kënduarit erdhi, dhe në vendin tonë dëgjohet zëri i turtulleshës.
13 Fiku nxjerr fiqtë e tij të papjekur, vreshtat në lulëzim përhapin një aromë
të këndshme. Çohu,mikja ime, e bukura ime, dhe eja. 14O pëllumbesha ime, që
rri në të çarat e shkëmbinjve, në strukat e rrëmoreve, ma trego fytyrën tënde,
më bëj ta dëgjoj zërin tënd, sepse zëri yt është i këndshëm dhe fytyra jote është
e hijshme”. 15 I zini dhelprat, dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat, sepse
vreshtat tona janë në lulëzim. 16 I dashuri im është imi, dhe unë jam e tij; ai
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e kullot kopenë midis zambakëve. 17Para se të fryjë flladi i ditës dhe hijet të
ikin, kthehu, i dashuri im, dhe sillu si një gazelë o një drenushëmbimalet që
na ndajnë.

3
1Mbi shtratin timgjatë natëskërkovaatë qëdashuron zemra ime, e kërkova,

por nuk e gjeta. 2 Tani do të ngrihem dhe do të shkoj rrotull nëpër qytet,
nëpër rrugët dhe nëpër sheshet do të kërkoj atë që do zemra ime. E kërkova,
por nuk e gjeta. 3 Rojet që sillen nëpër qytet më takuan. I pyeta ata: “A e
patë atë që do zemra ime?”. 4 Sapo i kalova, gjeta atë që do zemra ime. E
shtrëngova fort dhe nuk kam ndërmend ta braktis deri sa ta çoj në shtëpinë e
nënes sime dhe në dhomën e asaj që më ka ngjizur. 5 Ju përgjërohem, o bija
të Jeruzalemit, për gazelat dhe sutat e fushave, mos e ngacmoni dhe mos e
zgjoni dashurin time deri sa kështu t’i pëlqejë. 6 Kush është ajo që vjen nga
shkretëtira, si kollona tymi, e parfumuar me mirrë dhe temjan dhe me lloj-
lloj pluhurash aromatikë të tregëtarëve? 7 Ja shtrati i Salomonit, rreth të cilit
qëndrojnëgjashtëdhjetënjerëzguximtarë, trima të Izraelit. 8Tëgjithëpërdorin
shpatën, janë të rrahur në çështjen e luftës; secili mban shpatën në ijë për
tmerret e natës. 9Mbreti Salomon i ka bërë vetes një lektizë me dru Libani.
10 I ka bërë kolonat e saj prej argjendi, shpinzën e saj prej ari, ndenjësen
prej purpuri; pjesa e brendëshme e saj është qendisurme dashuri nga bijat e
Jeruzalemit. 11Dilni, bija të Sionit, soditni mbretin Salomonme kurorënme
të cilën e ka kurorëzuar e ëma, ditën e dasmës së tij, ditën e gëzimit të zemrës
së tij.

4
1 Sa e bukur je, o mikja ime, sa e bukur je! Sytë e tu prapa velit tënd janë

si ato të pëllumbeshave; flokët e tu janë si një kope dhish, që kullosin nëmalin
Galaad. 2Dhëmbët e tua janë si një kope delesh të qethura, që kthehen nga
vendi i larjes; të gjitha kanë binjakët e tyre dhe asnjë prej tyre nuk është
shterpë. 3 Buzët e tua janë si një fije e kuqe flakë, dhe goja jote është e
këndshme; tëmthat e tuprapavelit tënd janë si një thelë shege. 4Qafa jote është
si kulla e Davidit, e ndërtuar për një armëri; mbi të cilën janë varur një mijë
mburoja, të gjitha mburojat të njerëzve trima. 5 Të dy sisët e tua janë si dy
kaproj të vegjël, binjake të gazelave, që kullosin midis zambakëve. 6 Përpara
se flladi i ditës të ndihet dhe hijet të ikin, do të shkoj në malin e mirrës dhe
në kodrën e temjanit. 7 Ti je e tëra e bukur, mikja ime, dhe nuk ka në ty
asnjë tëmetë. 8Ejamemua nga Libani, o nusja ime, ejamemua nga Libani!
Shiko nga maja e Amanas, nga maja e Senirit dhe e Hermonit, nga strofkat
e luanëve dhe nga malet e leopardëve. 9 Ti më ke rrëmbyer zemrën, o motra
ime, nusja ime; timëke rrëmbyer zemrënmenjë shikim të vetëm të syve të tu,
menjë gushore të vetme të qafës sate. 10Sa e kënaqshme është dashuria jote, o
motra ime, nusja ime! Sa më emirë se vera është dashuria jote dhe aroma e
vajrave të tua të parfumuara është më e këndshme se gjithë aromat! 11Nusja
ime, buzëte tuapikojnë si njëhuallmjaltë,mjaltëdhequmështkanëngjuhën
tënde, dhe aroma e rrobave të tua është si aroma e Libanit. 12 Motra ime,
nusja ime, është një kopsht i mbyllur, një burim i mbyllur, gurrë e vulosur.
13 Filizat e tua janë një kopësht shegësh me fryte të zgjedhura me bimë të
alkanësme nardo, 14me nardo dhe kroko, kanellë dhe çinamom,me të gjitha
llojet e drurëve të temjanit, të mirrës dhe të aloes, me të gjitha aromat më
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të mira. 15 Ti je një burim lulishtesh, një pus ujërash të freskëta, rrëkesh që
dalin nga Libani. 16Zgjohu, o veri dhe eja, o jugë; fryj mbi kopshtin tim, dhe
aromat e tij të përhapen! Le të hyjë i dashuri im në kopshtin e tij dhe të hajë
frytet e zgjedhura!

5
1 Hyra në kopshtin tim, o motra ime, nusja ime, mblodha mirrën time

me balsamin tim, hëngra huallin tim me mjaltin tim, piva verën time me
qumështin tim. Shokë, hani, pini; po, dehuni, o të dashur! 2 Unë flija, por
zemra ime përgjonte. Dëgjoj zërin e të dashurit tim, që troket dhe thotë:
“Hapma, motra ime, mikja ime, pëllumbesha ime, e përkryera ime, sepse koka
ime është gjithë vesë dhe kaçurrelat e mia gjithë cirka të natës. 3 E hoqa
rrobën time, si mund ta vesh përsëri? I lava këmbët, si mund t’i fëlliq përsëri?
4 I dashuri im e vuri dorën te vrima e derës, dhe të përbrëndshmet e mia u
ngashërryen nga ai. 5 U ngrita për t’i hapur derën të dashurit tim, dhe nga
duart e mia pikoi mirra, nga gishtërinjtë e mi mirra e lëngët, që rridhte mbi
dorezën e bravës. 6 Ia hapa të dashurit tim, por i dashuri im ishte tërhequr
dhe kishte ikur; zemra ime ligshtohej kur ai fliste. E kërkova, por nuk e gjeta;
e thirra, por ai nuk m’u përgjigj. 7 Rojet që sillen nëpër qytet më gjetën, më
rrahën, më plagosën; rojet e mureve më çorën velin. 8Unë ju lutem shumë,
o bija të Jeruzalemit, në rast se e gjeni të dashurin tim, çfarë do t’i thoni? I
thoni se jam e sëmurë nga dashuria. 9 Çfarë ka më tepër i dashuri yt se një i
dashur tjetër, o më e bukura midis grave? Çfarë ka i dashuri yt më tepër se
një i dashur tjetër, përse përgjërohesh kështu? 10 I dashuri im është i bardhë
dhe i kuq, ai dallon ndër dhjetë mijë veta. 11 Koka e tij është ar i kulluar,
kaçurelat e flokëve të tij janë rica-rica, të zeza korb. 12 Sytë e tij janë si ato
të pëllumbit pranë rrëkeve të ujit, të lara në qumësht, të ngallmuara si një gur
i çmuar në një unazë. 13 Faqet e tij janë si një lehe balsami, si lehe barërash
aromatike; buzët e tij janë zambakë, që nxjerrin mirra të lëngët. 14 Duart
e tij janë unaza ari, të stolisura me gurë të çmuar; barku i tij është i fildisht
që shndrit, i mbuluar me safire. 15 Këmbët e tij janë kollona mermeri të
mbështeturanë themele ari të kulluar. Pamja e tij është si Libani,madhështore
si kedrat. 16Goja e tij është vetë ëmbëlsia; po, ai është tërheqësnë çdopikpamje.
Ky është i dashuri im, ky ështëmiku im, o bija të Jeruzalemit.

6
1Ku shkoi i dashuri yt, o më e bukura midis grave? Ku shkoi i dashuri yt,

që të mund ta kërkojmë bashkë me ty? 2 I dashuri im zbriti në kopshtin e tij,
në lehet e balsamit për të kullotur kopenë në kopshtet dhe për të mbledhur
zambakë. 3Unë jam e të dashurit tim dhe i dashuri im është imi; ai e kullot
kopenë midis zambakëve. 4Mikja ime, ti je e bukur si Tirtsahu, i hijshëm si
Jeruzalemi, e tmerrshme si një ushtri me flamuj të shpalosur. 5 Largo nga
unë sytë e tu, sepse më turbullojnë. Flokët e tu janë si një kope dhish, që
kullosin mbi malin e Galaadit. 6Dhëmbët e tua janë si një kope dhensh, që
kthehen nga vendi ku lahen; të gjitha kanë binjakë dhe asnjëra prej tyre
nuk është shterpe. 7 Tëmthat e tu prapa velit tënd janë si një rriskë shege.
8Aty ka gjashtëdhjetë mbretëresha dhe tetëdhjetë konkubina, si dhe vajza pa
numërim. 9 Por pëllumbesha ime, e përkryera ime, është e vetme; nëna e ka
të vetme, e përzgjedhura e saj që e ka pjellë. Vajzat e kanë parë dhe e kanë
shpallur të lume, po, edhe mbretëreshat dhe konkubinat, e kanë lavdëruar.
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10 Kush është ajo që shfaqet si agimi, e bukur si hëna, e pastër si dielli, e
tmerrshme si një ushtri me flamuj të shpalosur? 11Unë zbrita në kopshtin e
arravepër të parëbimëteblerta të luginës,për të parënë sehardhitë ishinnë
lulëzim dhe shegët kishin bulëzuar. 12Nuk e di si, por dëshira imemë vurimbi
qerret e popullit tim fisnik. 13Kthehu, kthehu, o Shulamite, kthehu, kthehu,
që të mund të të admirojmë. Çfarë shikoni te Shulamitja? Si një valle me dy
grupe?

7
1 Sa të bukura janë këmbët e tua në këpucë, o bija e princit! Pjesët e

rrumbullakta të ijëve të tua janë si stolira, vepër e dorës së një artisti.
2 Kërthiza jote është një kupë e rrumbullakët, ku nuk mungon kurrë vera
aromatike. Barku yt është një tog gruri, i rrethuar nga zambakë. 3Dy sisët
e tua janë si dy kaproj të vegjel, binjake të gazelave. 4Qafa jote është si një
kullë fildishi, sytë e tu janë si ato të pellgjeve të Heshbonit pranë portës së
Bath-Rabimit. Hunda jote është si kulla e Libanit, që shikon në drejtim të
Damaskut. 5Koka jote lartohet mbi ty si Karmeli dhe flokët e kokës sate janë
purpur; njëmbret u zu rob i gërshetave të tua. 6Sa e bukur je dhe sa e hijshme
je, o e dashura ime, me të gjitha ëndjet që siguron! 7 Shtati yt është i njëllojtë
me atë të palmës dhe sisët e tua janë si vile. 8 Kam thënë: “Do të ngjitem
mbi palmë dhe do të kap degët e saj”. Qofshin sisët e tua si vilet e rrushit,
aromae frymës sate si ajo emollëve, 9dhe të puthurat e gojës sate si një verë e
zgjedhur, që zbret ëmbël për të kënaqur dëshirën time, duke çikur shumë lehtë
buzët e atij që fle. 10 Unë jam e të dashurit tim dhe ai më dëshiron. 11 Eja,
i dashuri im, le të dalim nëpër fusha, ta kalojmë natën nëpër fshatra! 12 Të
çohemi shpejt në mëngjes për të shkuar në vreshtat dhe për të parë në qoftë
se vreshti ka lëshuar llastarë, në se kanë çelur lulet e tij dhe në se shegët kanë
lulëzuar. Aty do të jap dashurinë time. 13Madërgonat përhapin aromën e tyre
dhembi portat tona ka fryte të zgjedhura të çdo lloji, të freskëta dhe të thata,
që i kam ruajtur për ty, i dashuri im.

8
1Ah, sikur të ishe ti si një vëllai im, që mënd në gjitë e nënës sime! Duke të

gjetur jashtë do të të puthja, dhe askush nuk do të më përçmonte. 2Do të të
çoja dhe do të fusja në shtëpinë e nënës sime; ti do të më mësoje dhe unë do
të të jepja për të pirë verë aromatike, lëng nga shega ime. 3Dora e tij e majtë
qoftë nën kokën time dhe e djathta e tij më përqafoftë! 4O bija të Jerzalemit,
ju lutem shumë, mos e shqetësoni dhe mos e zgjoni dashurinë time, deri sa
kështu t’i pëlqejë. 5Kush është ajo që del nga shkretëtiraduke umbështetur tek
i dashuri i saj? Të kam zgjuar nënmollën, ku nëna jote të ka lindur, ku ajo që
të ka lindur të kanxjerrënëdritë. 6Mëvër si një vulëmbi zemrën tënde, si një
vulë mbi krahun tënd; sepse dashuria është e fortë si vdekja, xhelozia është
e ashpër si Sheoli. Flakët e saj janë flakë zjarri, një flakë që përvëlon. 7Ujërat
e mëdha nuk do të mund ta shuajnë dashurinë, as lumenjtë ta përmbytin. Në
rast se dikushdo të jepte tërëpasuritë e shtëpisë së tij në këmbim të dashurisë,
do të përbuzej me siguri. 8Ne kemi një motër të vogël që ende nuk ka sisë;
çfarë do të bëjmë për motrën tonë ditën që do të flitet për të? 9 Në qoftë se
ështënjëmur, do tëndërtojmëmbi të një pallat prej argjendi; nëqoftë se është
një portë, do ta forcojmë me dërrasa kedri. 10 Unë jam një mur, dhe sisët e
mia janë si kulla; prandaj në sytë e tij jam bërë si ajo që ka gjetur paqen.
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11Salomoni kishtenjë vreshtnëBaal-Hamon; ai uabesoi disa rojtarëve, secili
prej tyre duhet t’i çonte si fryt të tij një mijë sikla argjendi. 12Vreshti im, që
është imi, ndodhet parameje. Ti, Salomon, mbaji njëmijë siklat dhe rojtarët
e frytit të tij marrshin dyqind. 13Ti që banon në kopshte, shokët po dëgjojnë
zërin tënd; bëj ta dëgjoj edhe unë. 14 Eja shpejt, i dashuri im, dhe ngjaji një
gazele apo një sute nëmalet e aromave!
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Isaia
1 Vegimi i Isaias, birit të Amotsit, që ai pa për Judën dhe Jeruzalemin në

ditët e Uziahut, të Jothamit, të Ashazit dhe të Ezekias; mbretër të Judës;
2Dëgjoni; o qiej; dhe dëgjo, o tokë, sepse Zoti ka folur: “Kam edukuar fëmijë
dhe i rrita, ata u rebeluan kundërmeje. 3Kau e njeh të zotin e tij dhe gomari
grazhdin e zotërisë së tij, por Izraeli nukkadije dhepopulli imnukkamend”.
4Mjerë, komb mëkatar, popull i ngarkuar me paudhësi, racë keqbërësish, bij
që veprojnë në mënyrë të çoroditur! Kanë braktisur Zotin, kanë përçmuar
të Shenjtin e Izraelit, kanë devijuar dhe janë kthyer prapa. 5 Pse doni që
të goditeni edhe më? Do të ngrinit krye edhe më tepër. Gjithë koka është
e sëmurë, gjithë zemra lëngon. 6 Nga tabani i këmbës deri te koka nuk ka
asgjë të shëndoshë; vetëm plagë, vurrata dhe plagë të hapura, që nuk janë
as pastruar, as lidhur as qetësuarme vaj. 7Vendi juaj është shkretuar, qytetet
tuaja janë djegur nga zjarri, tokën tuaj e përpijnë të huajtë para syve tuaj;
është sinjë shkretimsikur takishin shkatërruar tëhuajtë. 8Kështubija eSionit
ka mbetur si një karakollë në një vresht, si një kasolle në një arë me shalqi,
si një qytet i ngujuar. 9Në qoftë se Zoti i ushtrive nuk do të na kishte lënë një
mbetje të vogël, do të ishim si Sodoma, do t’i ngjisnim Gomorrës. 10Dëgjoni
fjalën e Zotit, o krerë të Sodomës, verini veshin ligjit të Perëndisë tonë, o
popull i Gomorrës! 11 “Ç’më duhet shumica e flijimeve tuaja, thotë Zoti. Jam
ngopur nga olokaustet e deshve dhe nga dhjami i kafshëve tëmajme; gjakun
e demave, të qengjave dhe të cjepve nuk e pëlqej. 12 Kur vini të paraqiteni
përpara meje, kush ua ka kërkuar këtë, që të shkelni oborret e mia? 13Mos
sillni më blatime të kota; temjani është neveri për mua; nuk mund t’i duroj
hënat e reja dhe të shtunat, thirrjen e asambleve dhe paudhësinë bashkë
me mbledhjet e shenjta. 14 Unë i urrej hënat e reja tuaja dhe festat tuaja
solemne; janë një barrë përmua, jam lodhur duke i duruar. 15Kur i shtrini
duart tuaja, unë i fsheh sytë e mi nga ju; edhe kur i shumoni lutjet tuaja,
unë nuk dëgjoj; duart tuaja janë tërë gjak. 16Lahuni, pastrohuni, largoni nga
prania ime ligësinë e veprimeve tuaja, mos bënimë keq. 17Mësoni të bëni të
mirën, kërkoni drejtësinë, ndihmoni të shtypurin, sigurojini drejtësi jetimit,
mbroni çështjen e gruas së ve. 18Ejani, pra, dhe të diskutojmë bashkë, thotë
Zoti, edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flakë, do të bëhen të bardha
si bora, edhe sikur të ishin të kuqe të purpur, do të bëhen si leshi. 19 Në
rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit;
20por në rast se refuzoni dhe rebeloheni, do t’ju përpijë shpata”, sepse goja e
Zotit ka folur. 21 Si bëhet që qyteti besnik është shndërruar në një prostitutë?
Ishte plot ndershmëri, drejtësia qëndrontenë të, por tani aty banojnë vrasësit.
22 Argjendi yt është bërë zgjyrë, vera jote është holluar me ujë. 23 Princat
e tu janë rebelë dhe shokë me hajdutët; të gjithëve u pëlqejnë dhuratat dhe
turren pas shpërblimeve. Nuk i sigurojnë drejtësi jetimit dhe çështja e gruas
së ve nuk arrin para tyre. 24 Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive, i Fuqishmi i
Izraelit thotë: “Po, do të hakmerrem me kundërshtarët e mi, do të marr hak
me armiqtë e mi. 25Do ta vë përsëri dorën time mbi ty, do të të pastroj nga
zgjyrat e tua si me sodën dhe do të heq tërë plumbin tënd. 26Do të rivendos
gjyqtarët e tu siç ishin në krye dhe këshilltarët e tu siç ishin në fillim. Mbas
kësaj do të quhesh “qyteti i drejtësisë”, “qyteti besnik”. 27 Sioni do të çlirohet
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me anë të drejtës dhe ata që do të pendohen me anë të drejtësisë. 28 Por
rebelëtdhemëkatarëtdo të shkatërrohen sëbashku, dheataqëbraktisinZotin
do të shfarosen. 29Atëherë do t’ju vijë turp për lisat që keni dashur dhe do të
skuqeni për kopshtet që keni zgjedhur. 30 Sepse do të jeni si një lis me gjethe
të fishkura dhe si një kopësht pa ujë. 31Njeriu i fortë do të jetë si kallamishtet
dhe vepra e tij si një shkëndijë; do të digjen të dy bashkë dhe askush nuk do
t’i shuajë”.

2
1 Fjala që Isaia, bir i Amotsit, pati si vegim lidhur me Judën dhe Jeruza-

lemin. 2 Në ditët e fundit do të vij që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do
të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet mbi disa kodra, dhe këtu
do të vershojnë tërë kombet. 3 Shumë popuj do të vijnë duke thënë: “Ejani,
të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë të Jakobit; ai do të na
mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij”. Sepse nga Sioni do të
dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. 4 Ai do të sigurojë drejtësi midis
kombeve dhe do të qortojë shumë popuj. Do t’i farkëtojnë shpatat e tyre
duke i kthyer në plugje dhe heshtat e tyre në drapinj; një komb nuk ka për
të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër dhe nuk do të mësojnë më luftën.
5 O shtëpi e Jakobit, ejani dhe të ecim në dritën e Zotit! 6 Sepse ti, o Zot,
ke braktisur popullin tënd, shtëpinë e Jakobit, sepse janë plot me praktika
lindore, ushtrojnë magjinë si Filistejtë, lidhin aleanca me bijtë e të huajve.
7Vendi i tyre është plot me argjend dhe me ar dhe thesaret e tyre nuk kanë
fund; vendi i tyre është plotme kuaj dhe qerret e tyre s’kanë të sosur. 8Vendi
i tyre është plot me idhuj; bien përmbys përpara veprës së vetë duarve të tyre,
përparaatyre gjëraveqëkanëbërë gishtat e tyre. 9Prandaj njeriu i zakonshëm
përulet dhe njeriu i shquar ulet, por ti nuk i fal. 10Hyr në shkëmb dhe fshihu
në pluhurin përpara tmerrit të Zotit dhe përpara shkëlqimit të madhërisë së
tij. 11 Vështrimi krenar i njeriut do të ulet dhe krenaria e vdekatarëve do të
përulet; vetëm Zoti do të lartësohet atë ditë. 12Sepse dita e Zotit të ushtrive do
tëvijë kundër çdogjëjekrenaredhekryelartëdhekundër çdogjëjeqëngrihet,
për ta ulur, 13 kundër gjithë kedrave të Libanit, të lartë dhe të ngritur, dhe
kundër të gjitha lisave të Bashanit, 14 kundër të gjitha maleve të larta dhe
kodrave të larta; 15 kundër çdo kulle shumë të lartë dhe kundër çdo muri të
fortifikuar, 16kundër gjithë anijeve të Tarshishit dhe kundër të gjitha gjërave
të këndshme. 17 Kryelartësia e njeriut do të ulet dhe krenaria e njerëzve të
shquar do të përulet; vetëm Zoti do të lartësohet atë ditë. 18 Idhujt do të hiqen
plotësisht. 19 Njerëzit do të hyjnë në shpellat e shkëmbinjve dhe në guvat e
tokës përpara tmerrit të Zotit dhe shkëlqimit të madhërisë së tij, kur do të
ngrihet për ta bërë tokën të dridhet. 20Në këtë ditë njerëzit do t’ua hedhin
minjve dhe lakuriqve të natës idhujt e tyre prej argjendi dhe idhujt e tyre
prej ari, që i kanë prodhuar për t’i adhuruar, 21 për t’u futur në të çarat e
shkëmbinjve dhe në greminat e krepave para tmerrit të Zotit dhe shkëlqimit
të madhërisë së tij, kur do të ngrihet për ta bërë tokën të dridhet. 22Mos kini
më besim te njeri, në flegrat e të cilit nuk ka veç se një frymë; si mund të
mbështetesh te ai?

3
1 Ja, Perëndia, Zoti i ushtrive, është duke i hequr Jeruzalemit dhe Judës

çdo mbështetje dhe përkrahje, çdo mbështjetje me bukë dhe çdo mbështetje
me ujë; 2 trimin dhe luftëtarin, gjyqtarin dhe profetin, falltarin dhe plakun,



Isaia 3:3 661 Isaia 4:6

3 komandantin e një pesëdhjetësheje dhe parinë, këshilltarin, ekspertin në
artet magjike dhe yshtësin e shkathët. 4Do t’u jap atyre djem si princa dhe
fëmijë do t’i sundojnë. 5Populli do të jetë i shtypur, njeri nga tjetri, dhe secili
nga i afërmi i tij; fëmija do të jetë i pasjellshëm me plakun, njeriu i keq me
njeriun e nderuar. 6 Dikush do të kapë vëllanë e vet në shtëpinë e atit të
tij dhe do t’i thotë: “Ti ke një mantel, bëhu i pari ynë dhe kujdesu për këtë
shkatërrim”. 7 Por atë ditë ai do të deklarojë solemnisht duke thënë: “Unë
nuk do t’i lidh plagët tuaja, sepse në shtëpinë time nuk ka as bukë asmantel;
mos më vini të parë të popullit”. 8Në fakt Jeruzalemi dridhet dhe Juda po
bie, sepse gjuha e tyre dhe veprat e tyre janë kundër Zotit, për të provokuar
zemëriminevështrimit tëmadhërisë së tij. 9Anësiae tyremepersonatdëshmon
kundër tyre, ata vënë në dukje mëkatin e tyre si Sodoma dhe nuk e fshehin.
Mjerë ata, sepse i bëjnëkeqvetes së tyre. 10 I thoni të drejtit se do t’i dalëmirë,
sepse do të hajë frytin e veprave të tij. 11Mjerë i pabesi! Do t’i bjerëmbi kokë
fatkeqësia, sepse do t’i jepet ajo që duart e tij kanë përgatitur. 12 Shtypësit e
popullit tim janë fëmijë, dhe gratë sundojnë mbi të. O populli im, ata që të
udhëheqin të çojnë jashtë rrugedheshkatërrojnështegunqë tipërshkon. 13Zoti
paraqitet për të paditur dhe zë vend për të gjykuar popujt. 14 Zoti hyn në
gjyq me pleqtë e popullit të tij dhe me princat e tij: “Jeni ju që e keni përpirë
vreshtin; trupat pa jetë të të varfërve ndodhen në shtëpitë tuaja. 15 Çfarë
të drejte keni të merrni nëpër këmbë popullin tim dhe të shtypni fytyrën
e të varfërve?”, thotë Perëndia, Zoti i ushtrive. 16 Zoti thotë akoma: “Me
qenë se vajzat e Sionit janë fodulle dhe ecin qafëpërpjetë dhe me vështrime
provokuese, duke ecurmehapa të vogla dhe duke bërë të tringëllojnë unazat
që mbajnë te këmbët e tyre, 17 Zoti do të godasë me zgjebe majën e kokës së
vajzave të Sionit dhe Zoti do të nxjerrënë shesh turpet e tyre”. 18Atëditë Zoti
do të heqë stolinë e unazave të kyçeve të këmbës, diejtë e vegjël dhe hënëzat,
19 vathët, byzylykët dhe velot, 20 çallmat, zinxhirët e vegjël te këmbët, rrypat
e brezit, enët e parfumeve dhe hajmalitë, 21 unazat, xhevahiret për hundë,
22 rrobat për festë, mantelet e vogla, shallët dhe çantat e vogla, 23 pasqyrat,
këmishëzat, kapuçët dhe robëdëshambrët. 24Dhe do të ndodhë që në vend të
parfumit të ketë kalbësira, në vend të brezit një litar, në vend të kaçurelave
shogësi,nëvend tënjë veshjeje të kushtueshmenjë thes i ngushtë,një damkë
zjarri në vend të bukurisë. 25Njerëzit e tu do të bien nga shpata, dhe trimat
e tu në betejë. 26Portat e saj do të vajtojnë dhe do të mbajnë zi; e dëshpëruar
ajo do të ulet për tokë.

4
1 Po atë ditë shtatë gra do të kapin një burrë dhe do t’i thonë: “Ne do të

hamë bukën tonë dhe do të vishemime rrobat tona; vetëm na lër të mbajmë
emrin tënd, për të hequr turpin tonë”. 2Po atë ditë filizi i Zotit do të jetë gjithë
shkëlqim dhe lavdi, dhe fryti i tokës do të jetë krenaria dhe zbukurimi i të
shpëtuarve të Izraelit. 3Dhe ka për të ndodhur që ata që do të kenëmbetur në
Sion dhe ai që do tëmbijetojë në Jeruzalemdo të quhet i shenjtë, domethënë
kushdo që në Jeruzalem figuron i shkruar ndër të gjallët. 4 Kur Zoti të
ketë larë shëmtirat e bijave të Sionit dhe të ketë zhdukur gjakun nga mesi
i Jeruzalemit me frymën e drejtësisë dhe me frymën e shfarosjes, 5 atëherë
Zoti do të krijojë mbi çdo banesë të malit Sion dhe në kuvendet e tij një re
tymi gjatë ditës dhe një shkëlqim zjarri flakërues gjatë natës, sepse mbi tërë
lavdinë do të ketë një mbrojtje. 6Dhe do të ketë një çadër që do të shërbejë
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për të bërë hije kundër të nxehtit të ditës, si dhe për të shërbyer si strehë dhe
mbrojtje kundër furtunës dhe shiut.

5
1 Dua të këndoj për të dashurin tim një kantik të mikut tim lidhur me

vreshtin e tij. I dashuri im kishte një vreshtmbi një kodrinë shumë pjellore.
2 E rrethoi me një gardh, hoqi gurët, mbolli hardhi të cilësisë më të mirë,
ndërtoi nëmes një kullë dhe bëri një trokull. Ai priste që të prodhonte rrush
të mirë, kurse prodhoi rrush të egër. 3 Kështu, pra, o banorë të Jeruzalemit
dhe njerëz të Judës, gjykoni midis meje dhe vreshtit tim. 4 Çfarë mund t’i
kisha bërë vreshtit tim që nuk ia kam bërë? Pse, ndërsa unë prisja të më
jepte rrush të mirë, ajo më dha rrush të egër? 5Por tani do t’ju njoftoj atë që
gatitem të bëjme vreshtin tim: do ta heq gardhin dhe do ta përpihet krejt, do
të shembmurin e tij dhe atë do ta shkelin. 6Do ta katandis në një shkretëtirë:
as nuk do ta krasit as nuk do ta punoj me shatë, por do të mbijnë ferra dhe
gjemba; dhe do të urdhëroj retë që të mos bjerë shi, fare. 7Vreshti i Zotit të
ushtrive është shtëpiae Izraelit, dhenjerëzite Judës janëmbëltesaekënaqësisë
së tij. Ai priste ndershmëri, dhe ja, gjakderdhje, priste drejtësi dhe ja, britma
ankthi. 8Mjerë ata që i shtojnë shtëpisë një shtëpi tjetër, që bashkojnë një
arë me një arë tjetër, deri sa të mos ketë më vend, dhe kështu të mbeten të
vetmuar për të banuar në mes të vendit. 9 Në veshët e mi Zoti i ushtrive
është betuar: “Në të vërtetë shumë shtëpi do të shkretohen, shtëpi të bukura
dhe të mëdha do të mbeten pa banorë”. 10 Sepse dhjetë jugerë vresht do të
prodhojnë vetëm një bato dhe një homer fare do të prodhojë vetëm një efa.
11Mjerë ata që ngrihen herët nëmëngjes për t’u turrur pas pijeve dehëse dhe
vonohen deri në mbrëmje sa të flakërohen nga vera! 12Në banketet e tyre ka
qeste, harpa, dajre, fyell dhe verë, por ata nuk i kushtojnë kujdes veprës së
Zotit dhe nuk marrin parasysh atë që ai ka bërë me duart e tij. 13 Prandaj
populli im shkon në robëri për mungesë njohurie, fisnikëria e tij vdes nga
uria dhe turmae tij do të digjet nga etja. 14Prandaj Sheoli ka zmadhuar gojën
e tij dhe e ka hapur gojën e tij jashtë mase, dhe në të do të zbresin lavdia e
tij, turma e tij, zhurma e tij dhe ai që feston në të. 15Njeriu i zakonshëm do
të përulet, njeriu i rëndësishëm do të ulet dhe sytë e krenarëve do të përulen.
16 Por Zoti i ushtrive do të jetë lartësuar në gjyq, dhe Perëndia i shenjtë do të
tregohet i shenjtë në drejtësi. 17Atëherë qengjat do të kullosin si në kullotat
e tyre dhe të huajtë do të përpijnë arat e shkretuara të të pasurve. 18Mjerë
ata që tërheqin padrejtësinë me litarët e falsitetit dhe mëkatin si me litarët e
qerres, 19dhe thonë: “Le ta bëjë shpejt, le ta kryejë veprën e tij, që tëmund ta
shohim. Le të afrohet dhe të kryhet plani i të Shenjtit të Izraelit që të mund
ta shohim”. 20Mjerë ata që e quajnë të mirë të keqen dhe të keqe të mirën,
që ndërrojnë terrin në dritë dhe dritën në terr, që ndërrojnë hidhësirën në
ëmbëlsi dhe ëmbëlsinë në hidhësi! 21Mjerë ata që janë të urtë në sytë e tyre
dhe të zgjuar para vetvetes! 22Mjerë kampionëve në pirjen e verës dhe të
shkathtëvenë përzierjen e pijeve dehëse, 23që e nxjerrin të pafajshëmnjeriun
e keq për një dhuratë dhe ia mohojnë të drejtit të drejtën e tij! 24 Prandaj,
ashtu si një gjuhë zjarri përpin kallamishtet dhe flaka konsumon kashtën,
kështu rrënja e tyre do të hiqet si një kalbësirë dhe lulja e tyre do të hiqet
si të ishte pluhur, sepse kanë hedhur poshtë ligjin e Zotit të ushtrive dhe
kanë përçmuar fjalën e të Shenjtit të Izraelit. 25Për këtë zemërimi i Zotit është
ndezur kundër popullit të tij; ai ka shtrirë dorën e vet kundër tij dhe e ka
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goditur; kështu malet u drodhën dhe kufomat e tyre rrinë si mbeturina në
mes të rrugëve; megjithëkëtë zemërimi i tij nuk është qetësuar dhe dora e tij
rri e shtrirë. 26 Ai do të ngrerë një flamur për kombet e largëta dhe do t’u
fërshëllejë nga skajet e tokës; dhe ja, ato do të vijnë shpejt dhe menjëherë.
27Asnjë prej tyre nuk do të jetë i lodhur ose do të lëkundet, asnjë nuk ka për
të dremitur ose për të fjetur; brezi i ijëve të tyre nuk do të zgjidhet, nuk do
të këputet gjalma e këpucëve të tyre. 28 Shigjetat e tyre janë me majë dhe
tërë harqet e tyre janë të nderura; thundrat e kuajve të tyre do të duken si
gurë dhe rrotat e qerreve të tyre si një shakullimë. 29 Vrumbullima e tyre
do të jetë si ajo e një luani: do të vrumbullojnë si luanë të vegjël, po, do të
vrumbullojnë, do ta zënë gjahun dhe do ta çojnë në një vend të sigurt dhe
askush nuk do t’ua heqë. 30Atë ditë do të ulërijnë kundër Judës ashtu si ulërin
deti; po të shikosh vendin, ja errësira dhe ankthi, dhe drita do të errësohet
nga retë.

6
1 Në vitin e vdekjes së mbretit Uziah, unë pashë Zotin të ulur mbi një

fron të ngritur dhe të lartë, dhe cepat e mantelit të tij mbushnin tempullin.
2Mbi të ishin serafinët; secili prej tyre kishte gjashtë krahë: medymbulonte
fytyrën, me dy të tjerë këmbët dhe me dy fluturonte. 3Njeri i bërtiste tjetrit
dhe i thoshte: “I Shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti i ushtrive. Tërë toka
është plot me lavdinë e tij”. 4 Shtalkat e portës u tronditën nga zëri i atij që
bërtiste, ndërsa tempulli po mbushej me tym. 5Atëherë unë thashë: “I mjeri
unë! Unë jam i humbur, sepse jam një njeri me buzë të papastra dhe banoj
në mes të një populli me buzë të papastra; megjithatë sytë e mi kanë parë
Mbretin, Zotin e ushtrive”. 6 Atëherë një nga serafinët fluturoi drejt meje,
duke mbajtur në dorë një urë zjarri, që kishte marrë me mashë nga altari.
7Me të ai preku gojën time dhe tha: “Ja, kjo preku buzët e tua, paudhësia jote
hiqet dhe mëkati yt shlyhet”. 8 Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte: “Kë të
dërgoj dhe kush do të shkojë për ne?”. Unë u përgjigja: “Ja ku jam, dërgomë
mua!”. 9Atëherë ai tha: “Shko dhe i thuaj këtij populli: Dëgjoni, pra, por pa
kuptuar, shikoni, pra, por pa dalluar. 10 Bëje të pandieshme zemrën e këtij
populli, ngurtësoveshëte tij dhembyll sytë e tij që tëmos shikojëmesytë e tij,
tëmosdëgjojëmeveshëte tij dhe tëmoskuptojëmezemrëne tij, dhekështudo
të kthehet dhe të jet shëruar”. 11Unë thashë: “Deri kur, o Zot?”. Ai u përgjigj:
“Deri sa qytetet të shkatërrohen dhe të jenë pa banorë, shtëpitë të mos kenë
njeri dhe vendi të jetë i shkretuar dhe i pikëlluar, 12 dhe deri sa Zoti të ketë
larguar njerëzinë dhe të jetë një braktisje e madhe nëmes të vendit. 13Do të
mbetet akoma një e dhjeta e popullsisë, por edhe kjo do të shkatërrohet; por
ashtu si bafrës dhe lisit, kur priten umbetet cungu, kështu një brez i shenjtë
do të jetë trungu i tij”.

7
1Ndodhi në ditët eAshazit, birit të Jothamit, birit të Uziahut,mbret i Judës,

qëRetsini,mbret i Sirisë dhePekahu, bir i Remaliahut,mbret i Izraelit, dolën
për luftë kundër Jeruzalemit, por nuk arritën ta shtien në dorë. 2Prandaj ia
referuan shtëpisë së Davidit duke thënë: “Sirët kanë ngritur kampin e tyre
në Efraim”. Kështu zemra e Ashazit dhe zemra e popullit të tij u drodhën,
ashtu si dridhen drurët e pyllit nga era. 3 Atëherë Zoti i tha Isaias: “Dil
përpara Ashazit, ti dhe biri yt Shear-Jashubi, në skajin e kanalit të hauzit të
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sipërm në rrugën e arës së larësit, 4 dhe thuaji: Shiko të rrish i qetë, mos ki
frikë dhe zemra jote të mos ligështohet për shkak të këtyre dy mbeturinave
të urës së zjarrit që nxjerr tym, për zemërimin e zjarrtë të Retsinit dhe të
Sirisë,dhe tëbirit tëRemaliahut. 5SepseSiria, Efraimidhe ibiri i Remaliahut
kanëmenduar të këqija kundër teje, duke thënë: 6 “Të dalim kundër Judës, ta
temerrojmë, të hapim një të çarë nëmuret e saj dhe të vendosim si mbret në
mesin e saj të birin e Tabeelit””. 7Kështu thotë Zoti, Zoti: “Kjo nuk ka për të
ardhur, nuk ka për të ndodhur, 8 sepse kryeqyteti i Sirisë është Damasku dhe
i pari i Damaskut është Retsini. Brënda gjashtëdhjetë e pesë vjetve Efraimi do
të bëhet copë-copë dhe nuk do të jetë më popull. 9Kryeqyteti i Efraimit është
Samaria dhe i pari i Samarisë është i biri i Remaliahut. Po tëmos besoni, me
siguri nuk do të bëhemi të qëndrueshëm”. 10Zoti i foli përsëriAshazit dhe i tha:
11 “Kërkoji një shenjë për vete Zotit, Perëndisë tënd; kërkoja ose në thellësitë
ose në lartësitë”. 12Por Ashazi u përgjigj: “Unë nuk do të kërkoj asgjë, nuk dua
të tundoj Zotin”. 13 Atëherë Isaia tha: “Dëgjoni tani, o shtëpi e Davidit! Mos
është, vallë, një gjë e vogël për ju të lodhësh njerëzit, që doni të lodhni edhe
Perëndinë tim? 14 Prandaj vet Zoti do t’ju japë një shenjë: Ja, e virgjëra do të
mbetetme barrë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quajë Emanuel. 15Ai
do të hajë ajkë dhe mjaltë deri sa të mësojë të hedhë poshtë të keqen dhe të
zgjedhë të mirën. 16 Por para se fëmija të mësojë të hedhë poshtë të keqen
dhe të zgjedhë tëmirën, vendi të cilin ti e druan për shkak të dymbretërve të
tij do të braktiset. 17 Zoti do të sjellë mbretin e Asirisë mbi ty, mbi popullin
tënd dhe mbi shtëpinë e atit tënd ditë që nuk kanë ardhur që kur Efraimi u
nda nga Juda. 18 Atë ditë do të ndodhë që Zoti do t’u fërshëllejë mizave që
ndodhennë skajet e lumenjve të Egjiptit dhe bletëveqëndodhennë vendin e
Asirisë. 19Ato do të vijnë dhe të vendosen në luginat e shkretuara, në të çarat
e krepave,mbi të gjitha gëmushëtmegjembadhembi të gjitha kullotat. 20Atë
ditë Zoti me një brisk të marrë hua përtej Lumit, domethënë me mbretin e
Asirisë, do të rruajë kokën dhe qimet e këmbëve, si edhe mjekrën. 21Atë ditë
do të ndodhë që dikush do të mbajë një lopë të re dhe dy dele, 22 dhe për
shkak të bollëkut të qumështit që do t’i japin, ai do të hajë ajkë, sepse ajkë dhe
mjaltëkanëpër tëngrënë tëgjithëataqëkanëmbijetuardhe janë lënënëmes
të vendit. 23Atë ditë çdo vend kumund të kishte njëmijë hardhimenjë vlerë
prej njëmijë siklash argjendi do të bëhet pre e ferrave dhe e gjembave. 24Do
të hyhet në tome shigjeta dheme hark, sepse tërë vendi do të jetë i mbuluar
nga ferra dhe gjemba. 25Dhembi të gjitha kodrat që u çelënme shatë nuk do
të kalohet më nga frika e ferrave dhe gjembave; do të jenë një vend ku do të
dërgohen qetë dhe që do të shkelet nga dhentë”.

8
1 Zoti më tha: “Merr një rrasë të madhe dhe shkruaj mbi të me shkronja

të zakonshme: “Maher-Shalal-Hash-Baz””. 2 Atëherë mora me vete për të
dëshmuar si dëshmitarë të besuar, priftin Uria dhe Zakarian, birin e Jabereki-
ahut. 3U bashkova gjithashtu me profeteshën dhe kjo mbeti shtatzënë dhe
lindi një djalë. Atëherë Zoti më tha: “Quaje Maher-Shalal-Hash-Baz; 4 sepse
para se fëmija të dijë të thotë: “Ati im”, o “Nëna ime”, pasuritë eDamaskut dhe
plaçka e Samarias do të çohen para mbretit të Asirisë”. 5 Zoti më foli akoma
dhe më tha: 6 “Me qenë se ky popull ka përçmuar ujërat e Siloeut që rrjedhin
ëmbël dhe kënaqet për shkak të Retsinit dhe të birit të Remaliahut, 7prandaj
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ja, Zoti do të bëjë që mbi ta të vërshojnë ujërat e Lumit, të fuqishme dhe të
bollshme, domethënë mbreti i Asirisë dhe tërë lavdia e tij; do të ngrihet mbi
të gjitha kanalet e tij dhe do të vërshojë nga të gjitha brigjet e tij. 8Do të kalojë
nëpërmes Judës, do të vërshojë dhe do të kalojë përtej deri sa të arrijë te qafa
dhe krahët e tij të shpalosur do të mbulojnë tërë hapësirën e vendit tënd, o
Emanuel. 9Bashkohuni, pra, madjeme vrull, o popuj, por do të bëheni copë-
copë, dëgjoni, o ju mbarë vënde të largëta. Ngjeshuni, pra, por do të bëheni
copë-copë; ngjeshuni, pra, por do të bëheni copë-copë. 10Bëni, pra, plane, por
do të dalin bosh. Thoni një fjalë, por ajo nuk do të realizohet, sepse Perëndia
ështëmene”. 11Sepse kështumëka folur Zotimedorë të fuqishmedhemëka
lajmëruar të mos eci nëpër rrugën e këtij populli, duke thënë: 12 “Mos quani
përbetim të gjitha ato që ky popull i quan përbetim,mos kini frikë nga ajo që
ai druan dhe mos u trembni. 13 Zotin e ushtrive, atë duhet të shenjtëroni.
Ai të jetë frika juaj, tmerri juaj”. 14 Ai do të jetë një shenjtërore, por edhe
një gur pengese, një shkëmb pengimi për të dy shtëpitë e Izraelit, një lak
dhe një kurth për banorët e Jeruzalemit. 15 Midis tyre shumë persona do
të pengohen, do të bien, do të bëhen copë, do të mbeten në lak dhe do të
kapen. 16“Mbylle këtëdëshmi, vulose këtë ligjmidis dishepujve tëmi”. 17Unë
pres Zotin, që fsheh fytyrën e tij në shtëpinë e Jakobit, dhe kam shpresë tek
ai. 18 Ja, unë dhe bijtë që Zoti më ka dhënë jemi shenja dhe një parashikues
në Izrael nga ana e Zotit të ushtrive, që banon në malin Sion. 19Në rast se
ju thuhet: “Këshillohuni me mediumet dhe me magjistarët, që murmuritin
dhe përshpëritin, përgjigjuni: “A nuk duhet një popull të konsultojë Perëndinë
e tij? A duhet, vallë, t’u drejtohet të vdekurve për llogari të të gjallëve?”.
20Përmbahuni ligjit dhedëshmisë! Nërast senjëpopullnukfletnëkëtëmënyrë,
kjodo të thotë seainukkadritë. 21Aido të silletnëpërvendine tij i raskapitur
dhe i uritur; dhe kur të jetë i uritur do të pezmatohet dhe do të mallkojë
mbretin e tij dhe Perëndinë e tij. Do ta kthejë shikimin lart, 22 pastaj do ta
kthejë drejt tokës, dhe ja fatkeqësi, errësirë, terr plot me ankth, dhe do të
shtyhet në terrin më të dëndur.

9
1 aaa see Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në

ankth. Ashtu si në të kaluarën ai mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe
vendin e Neftalit, kështu në të ardhmen do ta mbulojë 2 aaa see Populli që
ecte në terr pa një dritë të madhe; mbi ata që banonin në vendin e hijes
së vdekjes doli një dritë. 3 aaa see Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin
e tyre; ata gëzohen para teje ashtu si gëzohet dikush në korrje dhe ashtu si
gëzohet kur ndahet plaçka e luftës. 4 aaa see Sepse ti ke thyer zgjedhën që
rëndontembi të, shkopin mbi kurrizin e tij dhe shufrën e atij që e shtypte, si
në ditën e Madianit. 5 aaa see Sepse çdo këpucë luftëtari në përleshje dhe çdo
mantel i rrëkëllyer në gjak, do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshkë zjarri.
6 aaa see Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet
e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm,
Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes. 7 aaa see Nuk do të ketë
të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në
mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë
të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i
Zotit të ushtrive. 8 aaa see Zoti ka dërguar një fjalë kundër Jakobit dhe ajo
ka rënë mbi Izraelin. 9aaa see Tërë populli do ta njohë, Efraimi dhe banorët
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e Samarias, që në kryelartësinë e tyre dhe arrogancën e zemrës së tyre thonë:
10 aaa see “Tullat kanë rënë, por do ta rindërtojmë me gurë të latuar; fiqtë e
Egjiptit janë prerë, por ne do t’i zëvendësojmë me kedra”. 11 aaa see Për këtë
Zoti do të nxisë kundër tij kundërshtarët e Retsinit dhe do të nxisë armiqtë e
tij: 12 aaa see Sirët nga lindja, Filistejtë nga perëndimi, që do ta hanë Izraelin
gojëhapur. Megjithëkëtë zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e
shtrirë. 13 aaa see Megjithatë populli nuk kthehet tek ai që e godet dhe nuk
kërkon Zotin e ushtrive. 14 aaa see Prandaj Zoti do t’i presë Izraelit kokë dhe
bisht, degë palme dhe xunkth brenda një dite të vetme. 15aaa see Plaku dhe
njeriungaparësia janë koka; dheprofeti që umëson të tjerëve gënjeshtra është
bishti. 16 aaa see Ata që udhëheqin këtë popull e bëjnë të shkojë në rrugë të
gabuar, dhe ata që udhëhiqen prej tyre i përpijnë. 17aaa see Prandaj Zoti nuk
do të kënaqetme të rinjtë e tij dhe as do t’i vijë keq për jetimët e tij dhe gratë e
veja të tij, sepse të gjithë janë hipokritë dhe të çoroditur, dhe çdo gojë thotë
marrëzira. Megjithë tërë këto gjëra zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e
tij mbetet e shtrirë. 18 aaa see Sepse ligësia djeg si një zjarr, që përpin ferra
dhe gjemba dhe flakëron në pjesën e dendur të pyllit, që ngrihet lart si një
shtyllë tymi. 19aaa see Për shkak të zemërimit të Zotit të ushtrive vendi digjet
dhe populli është si eshkë për zjarrin; askujt nuk i vjen keq për vëllanë e vet.
20 aaa see Këputet nga e djathta, por uria vazhdon; gëlltitet nga e majta, por
pa u ngopur; secili përpin mishin e krahut të vet. 21 aaa see Manasi përpin
Efraimin, dhe Efraimi Manasin; dhe tok janë kundër Judës. Megjithëkëtë
zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë.

10
1 Mjerë ata që nxjerrin dekrete të padrejta dhe ata që vazhdojnë të

hartojnë vendime të padrejta, 2për t’u mohuar drejtësinë të mjerëve, për t’u
mohuar të drejtën të varfërve të popullit tim, dhe për t’i bërë gratë e veja pre
të tyre dhe jetimët plaçkë të tyre. 3 Çfarë do të bëni ditën e ndëshkimit dhe të
shkatërrimit që do të vijë nga larg? Te kush do të ikni për të kërkuar ndihmë
dhe kujt do t’ia lini pasurinë tuaj? 4Atyre nuk do t’u mbetet tjetër veç se të
përkulen midis robërve ose të bien midis të vrarëve. Megjithëkëtë zemërimi
i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë. 5 Mjerë Asiria, shufra e
zemërimit tim, në duart e së cilës ndodhet shkopi i indinjatës sime! 6 Unë
do ta dërgoj kundër një kombi të pabesë dhe kundër popullit të zemërimit
tim. Do ta urdhërojqë ta plaçkitë, ta zhveshë dhe ta shkelë si baltën e rrugëve.
7Por ajomendon ndryshe dhe në zemër të vet ka plane të tjera, por dëshiron
të shkatërrojë dhe të shfarosë një numër të madh kombesh. 8Në fakt thotë:
“Princat e mi nuk janë të gjithëmbretër? 9A nuk është Kalno si Karkemishi?
A nuk është Hamathi si Arpadi? A nuk është Samaria si Damasku? 10Ashtu
siç ka arritur dora imembretëritë e idhujve, shëmbëlltyrat e gdhendura të të
cilëve ishin më të shumta se ato të Jeruzalemit dhe të Samarias, 11 ashtu si
bërame Samarian dheme idhujt e saj, a nuk do të veproj edhe në Jeruzalem
dhe me idhujt e tij?”. 12 Por do të ndodhë që, kur Zoti të ketë mbaruar tërë
veprën e tij në malin Sion dhe në Jeruzalem, ai do të thotë: “Unë do të dënoj
frytin e mëndjemadhësisë së zemrës së mbretit të Asirisë dhe lavdinë e syve
të tij krenarë”. 13 Në fakt ai thotë: “E bëra me forcën e dorës sime dhe me
diturinë time, sepse jam i zgjuar; lëviza kufijtë e popujve, plaçkita thesaret e
tyre dhe si një njeri i fuqishëm shfuqizova ata që rrinin mbi fron. 14 Dora
ime ka gjetur si një fole pasuritë e popujve; ashtu si dikush mbledh vezët
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e braktisura, kështu unë grumbullova tërë dheun dhe nuk pati asnjeri që të
lëvizëkrahët,apo tëhapësqepindhe tëpingërojë”. 15Mosvallë sëpata lëvdohet
meatëqëpretme tëosemburret sharrameatëqëepërdor? Ashtu si shufra të
duhej të drejtonte atë që e ngre, apo shkopi tëmund të ngrihej a thua se nuk
është prej druri! 16Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive, do të dërgojë ligështimin
midis radhëve të tyre më të fuqishme, dhe në vend të lavdisë së tij ai do të
ndezë një zjarr, si flakët e një zjarri. 17Kështu drita e Izraelit do të bëhet një
zjarr dhe i Shenjti i tij një flakë, që do të flakërojë dhe do të përpijë ferrat dhe
gjembat brenda një dite të vetme. 18Ai do të konsumojë lavdinë e pyllit të tij
dhe të fushës pjellore të tij nga shpirti deri te trupi; do të jetë si një i sëmurë
që ligështohet. 19 Pjesa tjetër e drurëve të pyllit të tij do të katandiset në një
numër aq të vogël që edhe një fëmijë mund t’i numërojë. 20 Atë ditë do të
ndodhë që pjesa që mbetet e Izraelit dhe ata që kanë shpëtuar nga shtëpia
e Jakobit nuk do të mbështetenmëmbi atë që i godiste, por do të mbështeten
në të vërtetëmbi Zotin, të Shenjtin e Izraelit. 21Njëmbetje, mbetja e Jakobit,
do t’i kthehet Zotit të fuqishëm. 22 Sepse, edhe sikur populli yt, o Izrael, të
ishte si rëra e detit, vetëmnjëmbetje e tij do të kthehet; shfarosja e dekretuar
do ta bëjë drejtësinë të vërshojë. 23Në fakt Zoti, Zoti i ushtrive, do të kryejë
shfarosjen e dekretuar nëmes të të gjithë dheut. 24Prandaj kështu thotë Zoti,
Zoti i ushtrive: “O populli im, që banon në Sion, mos ki frikë nga Asiri, që
të rreh me shufër dhe ngre kundër teje shkopin e tij, ashtu si bëri Egjipti.
25 Sepse edhe pak kohë dhe indinjata do të marrë fund, ndërsa zemërimi im
do të drejtohet për shkatërrimin e tyre. 26 Zoti i ushtrive do të ngrejë kundër
tij kamxhikun, ashtu siç e goditi Madianin te shkëmbi i Horebit; dhe ashtu
si shtriu shkopin e tij mbi det, kështu do ta ngrerë akoma ashtu si bëri në
Egjipt. 27 Atë ditë do të ndodhë që barra e tij do të hiqet nga kurrizi dhe
zgjedha e tij nga qafa jote; zgjedha do të shkatërrohet nga vajosj e vajit”. 28Ai
arrin në Ajath, e kapërcen Migronin dhe i lë ngarkesën e tij në Mikmash.
29 Kapërcejnë vendkalimin, fushojnë në Geba; Ramahu dridhet, Gibeahu i
Saulit ka ikur. 30 Ço zërin tënd, o bija e Galimit! Kij kujdes, o Laish! E mjera
Anathoth! 31 Madmenahu ka ikur, banorët e Gebimit kërkojnë një strehë.
32Megjithatë do të qëndrojë sot në Nob, duke tundur grushtin kundër malit
të bijës së Sionit, kodrës së Jeruzalemit. 33 Ja, Zoti, Zoti i ushtrive, do t’i këpusë
degët me dhunë të tmerrshme; më të lartat do të priten; më krenarët do të
ulen. 34Ai do të rrëzojëme sëpatë pjesënmë të dendur të pyllit dhe Libani do
të bjerë nën goditjet e të Fuqishmit.

11
1 Pastaj një degëz do të dalë nga trungu i Isaias dhe një filiz do të mbijë

nga rrënjët e tij. 2 Fryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e diturisë dhe e
zgjuarësisë, fryma e këshillës dhe e fuqisë, fryma e njohurisë dhe e frikës të
Zotit. 3 I dashuri i tij do të qëndrojë në frikën nga Zoti, nuk do të gjykojë nga
pamja, nuk do të japë vendime sipas fjalëve që thuhen, 4por do t’i gjykojë të
varfëritmedrejtësidhedo tëmarrë vendime të drejta përnjerëzit epërulur të
vendit. Do ta godasë vendinme shufrën e gojës së tij dheme frymën e buzëve
të tij do ta bëjë të vdesë të pabesin. 5 Drejtësia do të jetë brezi i ijëve të tij
dhe besnikëria brezi i anëve të tij. 6Ujku do të banojë bashkëme qengjin dhe
leopardi do të rrijë me kecin; viçi, luani i vogël dhe bagëtia e majmur do të
rrinë bashkë dhe do të udhëhiqen nga një fëmijë. 7Lopa do të kullosë bashkë
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mearushen, të vegjëlit e tyre do të rrinë bashkë, dhe luani do të ushqehetme
kashtë si kau. 8 Foshnja e gjirit do të lozë mbi vrimën e gjarpërit dhe fëmija
e zvjerdhur do të vërë dorën e tij në çerdhen e nëpërkës. 9 Nuk do të bëhet
asnjë e keqe, asnjë shkatërrimmbi tërë malin tim të shenjtë, sepse vendi do
të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin. 10Atë ditë
do të ndodhë që rrënja e Isaias do të ngrihet si një flamur për popujt; kombet
do ta kërkojnë dhe vendi i prehjes së tij do të jetë i lavdishëm. 11Po atë ditë do
të ndodhë që Zoti do të shtrijë dorën e tij për herë të dytë për të shpenguar
mbetjen e popullit të tij që shpëtoi nga Asiria dhe nga Egjipti, nga Pathrosi
dhe Etiopia, nga Elami, nga Shinari, ngaHamathi dhe nga ishujt e detit. 12Ai
do të ngrerë flamurin për kombet, do të mbledhë të dëbuarit e Izraelit dhe
do të grumbullojë ata që u shpërndanë nga Juda në të katër anët e dheut.
13Smira e Efraimit do të zhduket dhe kundërshtarët e Judës do të asgjesohen;
Efraimi nuk do ta ketë më zili Judën dhe Juda nuk do të ketë më armiqësi
me Efraimin. 14 Ata do t’u sulen me turr Filistejve nga pas, në drejtim të
perëndimit, bashkë do të plaçkitin bijtë e lindjes; do të vënë dorën e tyre mbi
Edomin dhe mbi Moabin, dhe bijtë e Amonit do të jenë nënshtetas të tyre.
15 Zoti do të shkatërrojë plotësisht gjuhën e detit të Egjiptit dhe me fuqinë e
frymës së tij do të lëvizë dorën e tij mbi lumin dhe do të godasë duke e ndarë
në shtatë kanale, kështu që të ketë mundësi të kapërcehet me sandale. 16Do
të ketë një rrugë përmbetjen e popullit të tij që ka mbetur në Asiri, ashtu si
pati një rrugë për Izraelin ditën që doli nga vendi i Egjiptit.

12
1Atë ditë do të thuash: “Unë të kremtoj, o Zot. Edhe pse ishe i zemëruarme

mua, zemërimiytmemuauqetësuadhemëkangushëlluar. 2 Ja, Perëndiaështë
shpëtimi im; unë do të kembesimdhenukdo të kem frikë, sepse Zoti, po, Zoti
është forca ime dhe kantiku im, dhe ka qenë shpëtimi im”. 3 Ju do të merrni
megëzimujinngaburimet e shpëtimit. 4Atëditëdo të thoni: “KremtoniZotin,
thërrisni emrin e tij, i bëni të njohura veprat e tij midis popujve, shpallni
që emri i tij është i lartësuar. 5 Këndojini lavde Zotit, sepse ka bërë gjëra të
madhërishme; kjo të dihetmbi gjithë tokën. 6Bërtit dhe ngazëllohunga gëzimi,
o banore e Sionit, sepse i madh është i Shenjti i Izraelit në mes tuaj”.

13
1 Profecia mbi Babiloninë, që ju paraqit në vegim Isaias, birit të Amotsit.

2 “Ngrini një flamurmbi një mal të lartë, ngrini zërin ndaj tyre, lëvizni dorën
që të hyjnë në portat e princave. 3 Unë u dhashë urdhër atyre që më janë
shenjtëruar mua, thirra trimat e mi për të zbatuar zemërimin tim, ata që
ngazëllohen në madhërinë time. 4 Dëgjohet zhurma e një turme të madhe
ndërmalet, e ngjashmeme atë të një populli të pamasë; zhurma plot rrëmet
e mbretërive, e kombeve të mbledhura. Zoti i ushtrive kalon në revistë
ushtrinë gati për betejë. 5 Vijnë nga një vend i largët, nga skaji i qiejve,
Zoti dhe mjetet e zemërimit të tij, për të shkatërruarmbarë dheun. 6Bërtisni,
sepse dita e Zotit është e afërt; ajo po vjen si një shkatërrim nga ana e të
Plotfuqishmit. 7 Prandaj të gjitha duart e njerëzve do të jenë të dobëta dhe
çdo zemër e tyre do të ligështohet. 8Do t’i zërë tmerri, do të kenë spazma dhe
dhembje, do të përpëliten si një grua që po lind, do të shikojnë njëri tjetrin
në fytyrë si të hutuar, fytyrat e tyre do të jenë fytyra të zjarrta. 9 Ja, dita e
Zotit po vjen: një ditë mizore, indinjate dhe zemërimi të fortë, për ta bërë
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tokën shkretëtirë dhepër të shfarosurmëkatarëtprej saj. 10Sepse yjet e qiellit
dhe yllësitë nuk do të shkëlqejnëmëme dritën e tyre; dielli do të errësohet në
lindjen e tij dhe hëna nuk do të përhapë më dritën e saj. 11 Unë do të dënoj
botën për ligësinë e saj dhe të pabesët për paudhësinë e tyre; do t’i jap fund
krenarisë së kryelartëve dhe do të hedh poshtë arrogancën e tiranëve. 12Do
ta bëjë njeriun e vdekshëmmë të rrallë se ari i kulluar, njerëzinëmë të rrallë
se arin eOfirit. 13Prandaj do të bëj që të dridhen qiejtë, dhe toka do të tundet
nga vendi i saj për shkak të indinjatës së Zotit të ushtrive ditën e zemërimit
të zjarrtë të tij. 14Atëherë si një gazelë e ndjekur apo si një kope që askush
nuk embledh, gjithkush do të kthehet drejt popullit të tij, gjithkush do të ikë
në vend të vet. 15Kushdo që do të gjendet do të shpohet dhe kushdo që do të
kapet do të vritetme shpatë. 16Fëmijët e tyre do të bëhen copë-copë para syve
të tyre, shtëpitë e tyre do të plaçkiten dhe gratë e tyre do të dhunohen. 17 Ja,
unë po nxis kundër tyre Medët që nuk do ta kenë mendjen te argjendi dhe
nuk gjejnë kënaqësi te ari. 18Harqet e tyre do t’i rrëzojnë për tokë të rinjtë;
nuk do të kenë mëshirë për foshnjat në bark të nënës; syri i tyre nuk do t’i
kursejë fëmijët. 19KështuBabilonia, shkëlqimi imbretërive, lavdia e krenarisë
së Kaldeasve, do të jetë si SodomadheGomora kur Perëndia i përmbysi. 20Ajo
nuk do të banohet më as nuk do të popullohet brez pas brezi; Arabi nuk do
të ngrerë më aty çadrën e tij, as barinjtë nuk do t’i ndalin aty kopetë e tyre.
21Por aty do të pushojnë bishat e shkretëtirës, shtëpitë e tyre do të mbushen
me huta, do të banojnë aty strucat, do të hedhin valle satirët. 22Hienat do të
ulërijnë në shtëpitë e tij të shkretuara, çakajtë në pallatet e tij luksoze. Koha e
tij po afrohet, ditët e tij nuk do të zgjatenmë”.

14
1Meqenë seZotit do t’i vijë keqpër Jakobin, ai do të zgjedhëpërsëri Izraelin

dhe do t’i rivendosë në tokën e tyre; të huajtë do të bashkohenme ta dhe do
të lidhen me shtëpinë e Jakobit. 2Popujt do t’i marrin dhe do t’i çojnë përsëri
në vendin e tyre dhe shtëpia e Izraelit do t’i zotërojë në vendin e Zotit si robër
dhe robinja; do të zënë robër ata që i kishin zënë robër dhe do tëmbretërojnë
mbi shtypësit e tyre. 3Kështuqë ditënnë të cilën Zoti do t’i japë prehje lodhjes
sate, shqetësimit tënd nga skllavëria e rëndë së cilës i ishe nënshtruar, 4 ti do të
shqiptoshkëtë sentencëmbimbretineBabilonisëdhedo të thuash: “Ashtusi
mbaroi shtypësi, tagrambledhja e arit ka mbaruar. 5Zoti e ka thyer shkopin
e të pabesëve, skeptrin e tiranëve. 6Ai që në tërbim e sipër godiste popujt me
goditje të pandërprera, ai që sundonteme zemërimmbi kombet tani përndiqet
pamëshirë. 7Mbarëdheupushon iqetë,njerëzit shpërthejnënëbritmagëzimi.
8Madje edhe selvitë e kedrat e Libanit gëzohen për ty dhe thonë: “Që kur ke
rënë, asnjë druvar s’ka dalë kundër nesh”. 9Sheoli poshtë është në lëvizje për
ty, me qëllim që të të dalë përpara kur të vish; ai zgjon frymët e të vdekurve,
tërë princat e dheut; ka ngritur nga fronet e tyre gjithëmbretërit e kombeve.
10 Të gjithë e marrin fjalën për të të thënë: “Edhe ti je bërë i dobët si ne dhe
je bërë i ngjashëm me ne. 11 Salltaneti yt ka rënë në Sheol tok me tingujt e
harpave të tua; poshtë teje shtrihet një shtrat me krimba dhe krimbat janë
mbulesa jote”. 12Vallë, si ke rënë nga qielli, o Lucifer, bir i agimit? Vallë si të
hodhënpër tokë tyqë i hidhjeposhtë kombet? 13Ti thoshnjenë zemrën tënde:
“Unë do të ngjitem në qiell, do të ngre fronin tim përmbi yjet e Perëndisë; do
të ulem mbi malin e asamblesë në pjesën skajore të veriut; 14 do të ngjitem
mbi pjesët më të larta të reve, do të jem i ngjashëm me Shumë të Lartin”.
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15 Po përkundrazi do të hidhesh në Sheol, në thellësitë e gropës. 16 Ata që të
shikojnë të ngulin sytë, të vërejnë me kujdes dhe thonë: “Ky është njeriu që
e bënte tokën të dridhej, që i trondiste mbretëritë, 17 që e katandisi botën në
shkretëtirë, që shkatërron qytetet e saj dhe nuk i la kurrë të shkojnë të lirë
robërit e tij?”. 18 Të gjithë mbretërit e kombeve, tërë ata prehen në lavdi,
secili në varrin e tij; 19 ty përkundrazi të hodhën larg varrit tënd si një farë
e neveritshme, si një rrobe të të vrarëve nga shpata, që i zbresin mbi gurët
e gropës, si një kufomë e shkelur. 20 Ti nuk do të bashkohesh me ta në varr,
sepse ke shkatërruar vendin tënd dhe ke vrarë popullin tënd; pasardhësit e
keqbërësve nuk do të përmenden më. 21 Përgatitni masakrën e bijve të tij për
shkak të paudhësisë së etërve të tyre, që të mos ngrihen më për të zotëruar
tokën dhe për të mbushur faqen e dheut me qytete. 22 “Unë do të ngrihem
kundër tyre”, thotë Zoti i ushtrive, “dhe do të shfaros nga Babilonia emrin
dhe ata që kishin shpëtuar, fëmijët dhe pasardhësit”, thotë Zoti. 23 “Do të bëj
qëatje të sundojë iriqi dhemoçali;do ta fshijme fshesën e shkatërrimit”, thotë
Zoti i ushtrive”. 24Zoti i ushtrive ështëbetuarduke thënë: “Në tëvërtetëashtu
siç e kammenduar ashtu do të jetë, dhe ashtu si kamvendosur, kështu ka për
të ndodhur. 25Do ta dërrmojAsirin në vendin tim, do ta shkel nëmalet emia;
atëherë zgjedha e tij do t’u hiqet atyre dhe barra tij do të hiqet nga kurrizi i
tyre. 26Ky është plani i vendosur kundër të gjithë dheut dhe kjo është dora e
shtrirë kundër të gjithë kombeve. 27Meqenë se Zoti i ushtrive e ka vendosur
këtë, kush mund t’ia anullojë? Dora e tij është shtrirë dhe kush mund ta
detyrojë ta tërheqë?”. 28Në vitin e vdekjes së mbretit Ashaz u shqiptua kjo
profeci: 29 “Mos u gëzo, o Filisti e tërë, sepse shufra që të godiste është thyer!
Sepse nga rrënja e gjarpërit ka për të dalë një nëpërkë, dhe fryti i saj do të
jetë një gjarpër i zjarrtë dhe fluturues. 30 Të parëlindurit e të varfërve do të
kenë ç’të hanë dhe nevojtarët do të pushojnë të sigurt; por do të bëj që të
vdesin urie rrënjët e tua dhe kjo do të shkatërrojë mbetjen tënde. 31 Bërtit, o
portë, thirr, o qytet! Shkrihu, o Filisti e tërë, sepse nga veriu vjen një tym,
dhe askush nuk lë vendin e tij në radhët e veta”. 32Çfarë përgjigje do t’u jepet
lajmëtarëve të këtij kombi? “Që Zoti ka themeluar Sionin dhe që në të gjejnë
strehë të mjerët e popullit të tij”.

15
1 Profecia mbi Moabin. Ar-Moabi është shkretuar natën dhe është

shkatërruar. Po, Kir-Moabi është shkretuar natën dhe është shkatërruar.
2 Éshtë ngjitur në tempull dhe në Didon, në vendet e larta, për të qarë;
Moabi ngre një vajtim për Nebin dhe Medebën; të gjitha kokat janë rruar,
të gjitha mjekrat janë prerë. 3Në rrugët e tij ata vishen me thasë,mbi çatitë
dhe në sheshet gjithkush ankohet dhe qan me të madhe. 4 Heshboni dhe
Elealehu këlthasin, klithma e tyre dëgjohet deri në Jahats; prandaj luftëtarët
e Moabit nxjerrin klithma dhembjeje; shpirti i tij drithërohet. 5 Zemra ime
vajton për Moabin, të ikurit e të cilit arrijnë deri në Tsoar, si një mëshqerrë
trevjeçare. Po, ata e marrin duke qarë të përpjetën e Luhithit dhe nxjerrin
britma shkatërrimi në rrugën e Horonaimit; 6 sepse ujërat e Nimrimit janë
një shkretim, bari është tharë, bari i njomë është zhdukur; nuk gjelbëronmë
asgjë. 7Prandaj pasuritë që i kanë grumbulluar dhe gjëratqë kanëmbledhur
i çojnë matanë përroit të shelgjeve. 8 Britmat jehojnë nëpër gjithë territorin
e Moabit, klithma e tij arrin deri në Eglaim, klithma e tij arrin deri në Beer-
Elim. 9 Ujërat e Dimonit janë plot me gjak, sepse do t’i shkaktoj Dimonit të
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këqija të tjera: një luan për ata që shpëtuan nga Moabi dhe për ata që kanë
mbetur në vend.

16
1 “Dërgojini një qengj sunduesit të vendit, nga Sela në drejtim të

shkretëtirës, në malin e bijës së Sionit. 2 Sepse do të ndodhë që në vaun e
Arnonit vajzat e Moabit do të jenë si një zog i dëbuar nga foleja. 3 Na jep
një këshillë, bëj drejtësi! Bëje hijen tënde si nata, në mes të ditës; fshih ata që
janë shpërndarë,mos i tradhëto ikanakët. 4OMoab, lejo që të banojnë pranë
teje njerëzit emi që janë shpërndarë, ji për ta një strehë përballë shkatërruesit.
Sepse tirani nuk ështëmë, shkatërrimi kamarrë fund, shtypësit janë zhdukur
nga vendi. 5 Atëherë një fron do të jetë i qëndrueshëm në dhembshuri dhe
mbi të do të ulet në besnikëri, në çadrën e Davidit, një që do të gjykojë, do
ta ushtrojë gjykimin dhe do të jetë i gatshëm të sigurojë drejtësinë”. 6 “Kemi
dëgjuar të flitet për krenarinë eMoabit, jashtëzakonisht krenar, për fodullëkun
e tij, për kryelartësinë e tij, për arrogancën e tij, përmburrjen e tij pa baza”.
7Për këtë Moabi do të bëjë një vajtim përMoabin, të gjithë do të vajtojnë. Ju
do të qani të dëshpëruar për pitet me rrush të Kir-Haresethit. 8 Sepse fushat
e Heshbonit po meken, po kështu edhe vreshtat e Sibmahut; sunduesit e
kombeve kanë shkatërruar bimët e saj më të mira që arrinin deri në Jazer
dhe endeshin nëpër shkretëtirë; degët e saj shtriheshin dhe tejkalonin detin.
9Prandajme qarjen e Jazerit do të qaj vreshtat e Sibmahut; do të të vadisme
lotët e mi, o Heshbon, o Elealeh, sepse mbi frytet e tua të verës dhe mbi të
korrat e tua ka rënë një britmë lufte. 10Gëzimi dhe hareja janë zhdukur nga
fusha pjellore; ndër vreshta nuk kamë as këngë, as britma gëzimi; shtrydhësi
i rrushit nuk shtrydhmë verën ndër voza; unë nuk nxjerr më britma gëzimi.
11Prandaj tëpërbrendshmetemiadridhenpërMoabinsinjëharpë;dhezemra
ime për Kir-Heresin. 12Dhe do të ndodhë që kur të paraqitet Moabi, dhe të
lodhetnëvendine lartë; aido tëhyjënë shenjtërorene tij për t’u lutur, pornuk
do të fitojë asgjë. 13Kjo është fjala që Zoti i drejtoi dikur Moabit. 14 Por tani
Zoti ka folur, duke thënë: “Brenda tre vjetëve, si vitet e një argati memëditje,
lavdia e Moabit do të bjerë e do të përçmohet bashkë me tërë atë turmë të
madhe; dhe do të mbetet vetëm një numër shumë i vogël dhe i pafuqishëm”.

17
1Profecia kundër Damaskut. “Ja, Damasku do të pushojë së qëni një qytet

dhe do të bëhet një grumbull gërmadhash. 2Qytetet e Aroerit do të braktisen;
do të bëhen kullota për kopetë që do të pushojnë aty pa i trembur askush.
3 Efraimit do t’i hiqet fortesa, Damaskut mbretëria; dhe pjesa tjetër e Sirisë
do të jetë si lavdia e bijve të Izraelit”, thotë Zoti i ushtrive. 4 “Atë ditë do të
ndodhë që lavdia e Jakobit do të zhduket dhe shëndoshja e tepërt e trupit e
tij do të konsumohet. 5Do të ndodhë ashtu si kur korrësimbledh grurin dhe
me krahun e tij pret kallinjtë; do të ndodhë ashtu si kur mblidhen kallinjtë
në luginën e Refaimit; 6Do të mbeten disa vile për të mbledhur, ashtu si kur
shkunden ullinjtë: dy apo tre ullinj në majë të degëve më të larta, katër ose
pesë mbi degët më të ngarkuara”, thotë Zoti, Perëndia i Izraelit. 7 Atë ditë
njeriu do ta kthejë shikimin e tij në drejtim të Krijuesit të tij dhe sytë e tij do
të shikojnë të Shenjtin e Izraelit. 8Nuk do të drejtohet më te altarët, vepër e
duarve të tij dhe nuk do të shikojë më atë që kanë bërë gishtërinjtë e tij as te
Asherimët dhe te altarët për temjan. 9Atë ditë qytetet e fortifikuara të tij do
të jenë si një vend i braktisur në pyll ose si një degë e braktisur përpara bijve
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të Izraelit, dhe kjo do të jetë një shkretim. 10 Sepse ke harruar Perëndinë e
shpëtimit tënd dhe nuk je kujtuar për Shkëmbin e forcës sate, prandaj mbolle
plantacione dhe i ke shartuar me shartesa të huaja. 11 Ditën që i mbolle i
rrethove me një gardh; në mëngjes mbijnë farat e tua, por vjelja do të jetë
një tog rrënojash ditën e sëmundjes dhe të dhembjes së pashërueshme. 12 Ah,
zhurma e një numri të madh popujsh, që zhurmojnë si gjëmimi i detit dhe
si buçima e kombeve, zhurmojnë si buçima e ujërave të fuqishme! 13Kombet
zhurmojnë si buçima e shumë ujërave, por Perëndia i kërcënon, dhe ata ikin
larg, të shtyrë si byku i maleve përpara erës, si një dredhë pluhuri përpara
shakullimës. 14Në mbrëmje, ja tmerri, dhe para mëngjesit nuk ka më asgjë.
Kjo është pjesa e atyre që na plaçkitin, që na bëjnë pre.

18
1Mjerë ai vend me krahë të zhurmshëm që ndodhet matanë lumenjve të

Etiopisë, 2 që dërgon lajmëtarë me anë të detit në anijeza prej papirusi mbi
ujërat, duke thënë: “Shkoni, o lajmëtarë të shpejtë, në drejtim të një kombi
shtatlartë dhe lëkurëndritur, në drejtim të një populli të cilin e kanë frikë që
nga fillimi i tij e më pas, komb i fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi i të cilit
ndahet nga lumenjtë”. 3 Ju të gjithë, banorë të botës dhe ata që banojnë mbi
tokë shikoni flamurin kur ky do të ngrihet mbimalet dhe dëgjoni borinë kur
ajo do të bjerë! 4 Sepse kështu më ka thënë Zoti: “Do të rri i qetë dhe do të
shikoj nga banesa ime si një nxehtësi e kthjellet dhe e ndritshme në dritën e
diellit, si një re vesë në vapën e korrjes”. 5Sepse para korrjes, kur lulëzimi ka
marrë fund dhe lulja është bërë një vile në fazën e pjekurisë, ai do t’i presë
degëzatme kmesë dhe do të shkulë e do t’i presë shermendët. 6Ata të gjithë
tok do të mbeten të braktisur shpendëve grabitqarë të maleve dhe kafshëve
të tokës; zogjtë grabitqarë do të kalojnëmbi ta gjatë verës dhe kafshët e tokës
do të kalojnë mbi ta gjatë dimrit. 7Në këtë kohë do t’i sjellë oferta Zotit të
ushtrive një komb shtatlartë dhe lëkurëndritur, një popull që e kanë frikë që
nga fillimet e tij e më pas, një komb i fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi i të
cilit përshkohet nga lumenj; do të çohen në vendin ku ndodhet emri i Zotit të
ushtrive, nëmalin Sion.

19
1 Profecia mbi Egjiptin. Ja Zoti që kalëron mbi një re të lehtë dhe hyn në

Egjipt. Idhujt e Egjiptit lëkunden para tij, dhe zemra e Egjiptasve po mpaket
brenda tyre. 2 “Do t’i nxis Egjiptasit njëri kundër tjetrit, secili do të luftojë
kundër vëllait të vet, dhe secili kundër të afërmit të tij, qyteti kundër qytetit,
mbretëria kundërmbretërisë. 3Fryma e Egjiptit do të ligështohet nëmes të tij
dhe unë do të shkatërroj planet e tij; kështu ata do të konsultojnë idhujt dhe
yshtësit, mediumet dhe magjistarët. 4 Do ta dorëzoj Egjiptin në duart e një
padroni të ashpër dhe një mbret mizor do të sundojë mbi të, thotë Zoti, Zoti
i ushtrive. 5Ujërat e detit do të thahen, lumi do të shterojë dhe do të thahet.
6 Lumenjtë do të bëhen të neveritshëm, kanalet e Egjiptit do të zbrazen dhe
do të thahen, po kështudo të thahen edhe kallamishtet e xunkthat. 7Luadhët
pranë Nilit, në grykëderdhjen e tij dhe të gjitha arat e mbjella gjatë lumit do
të thahen, do të fshihen dhe do të zhduken. 8 Peshkatarët do të rënkojnë,
tërë ata që hedhin grepin në Nil do të ankohen dhe ata që hedhin rrjetat
e tyre në ujë do të ligështohen. 9 Ata që punojnë lirin e krehur dhe endësit
e pambukut do të çoroditen. 10 Themelet e tyre do të prishen dhe gjithë
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punëtorët me mëditje do të trishtohen. 11 Me siguri princat e Tsoanit janë
budallenj; këshilltarët më të urtë të Faraonit japin këshilla të paarsyeshme.
Si mund t’i thoni Faraonit: “Unë jam bir i njerëzve të urtë, bir i mbretërve
të lashtë”? 12Ku janë tani njerëzit e tu të urtë? Le të ta deklarojnë tani dhe
të pranojnë atë që Zoti i ushtrive ka vendosur kundër Egjiptit. 13 Princat e
Tsoanit janëbërëbudallenj, princat eNofitgabohen; ataqë janëguri i qoshes
nëfiset e tij që e kanëbërë Egjiptin tëmarrë rrugë të gabuar. 14Zoti ka përzier
në mes të tij një frymë degjenerimi, dhe ata e kanë futur Egjiptin në rrugë
të gabuar për çdo gjë, ashtu si dridhet i dehuri kur vjell. 15 Dhe asgjë nuk
do të mund të bëjë Egjiptin: koka ose bishti, palma ose xunkthi. 16Atë ditë
Egjipti do të jetë si gratë, dhe do të dridhet dhe do të trembet përballë dorës
që Zoti i ushtrive do të lëvizë kundër tij. 17 Vendi i Judës do të jetë tmerri i
Egjiptit; sa herë që do të përmendet, ka për të qenë një tmerr i vërtetë për
shkak të vendimit tëmarrëngaZoti i ushtrivekundër tij. 18Atëditë do të ketë
në vendin e Egjiptit pesë qytete që do të flasin gjuhën e Kanaanit dhe do të
betohenpërZotin eushtrive; njeri ngakëtodo tëquhet “qyteti i shkatërrimit”.
19Atë ditë do të ketë nëmes të vendit të Egjiptit një altar kushtuar Zotit, dhe
një shtyllë të ngritur për Zotin pranë kufirit të tij. 20Do të jetë një shenjë dhe
një dëshmi për Zotin e ushtrive në vendin e Egjiptit; kur ata do t’i këlthasin
Zotit për shkak të shtypësve të tyre, ai do t’u dërgojë atyre një shpëtimtar dhe
një të fuqishëm që do t’i çlirojë. 21 Zoti do t’i shfaqet Egjiptit dhe Egjiptasit
do ta njohin Zotin atë ditë; do t’i ofrojnë flijime dhe blatime ushqimore, do të
bëjnë premtime solemnepara Zotit dhe do t’imbajnë ato. 22Zoti do t’i godasë
Egjiptasit, do t’i godasë dhe do t’i shërojë; ata do t’i kthehen Zotit që do t’i
dëgjojë lutjet e tyredhedo t’i shërojë. 23Atëditëdo tëketënjë rrugëngaEgjipti
në Asiri; Asirët do të shkojnë në Egjipt, dhe Egjiptasit në Asiri, dhe Egjiptasit
do të shërbejnë bashkë me Asirët. 24 Atë ditë Izraeli, i treti me Egjiptin dhe
me Asirinë, do të jetë një bekim në mes të rruzullit. 25 Zoti i ushtrive do t’i
bekojë, duke thënë: “I bekuar qoftë Egjipti populli im, Asiria vepër e duarve
të mia dhe Izraeli trashëgimia ime!”.

20
1NëvitinqëTartani erdhinëAshdod, i dërguarngaSargoni,mbret iAsirisë,

ai luftoi kundër Ashdodit dhe e pushtoi. 2 Në atë kohë Zoti foli me anë të
Isaias, birit të Amotsit, dhe i tha: “Shko dhehiqe thesin nga ijët e tua dhehiqi
këpucëtngakëmbëte tua”. Ai veproi kështu,duke shkuar lakuriqdhezbathur.
3Pastaj Zoti tha: “Ashtu si shërbëtori im Isaia shkoi lakuriq dhe zbathur gjatë
tre vjetve si shenjë dhe paralajmërim kundër Egjiptit dhe Etiopisë, 4 kështu
mbreti iAsirisëdo t’i çojë robëriteEgjiptit dhe të internuarit eEtiopisë, të rinj
dhe pleq, lakuriq dhe të zbathur, vithezhveshur për turp të Egjiptit. 5Atëherë
ata do të trembendhedo të shushatenpër shkak të Etiopisë, shpresës së tyre,
dhe për shkak të Egjiptit, lavdisë së tyre. 6 Atë ditë banorët e kësaj krahine
bregdetare do të thonë: “Ja, çfarë u ndodhi atyre te të cilët kishimmbështetur
shpresën tonë dhe pranë të cilëve ishim strehuar për të kërkuar ndihmë, për
t’u çliruar ngambreti i Asirisë. Si do të shpëtojmë ne?”.

21
1Profecia kundër shkretëtirës së detit. Ashtu si shakullimat kalojnë me të

shpejtë nëpër Negev, kështu një pushtues vjen nga shkretëtira, nga një vend
i tmerrshëm. 2Një vegim i tmerrshëmm’u shfaq: i pabesi vepronme pabesi
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dhe shkatërruesi shkatërron. Dil, o Elam. Rrethoje, oMedi! Bëra që të pushojë
çdo rënkim të tij. 3 Për këtë arsye ijët e mia më dhëmbin shumë, më zunë
dhembjet si të prerat e një gruaje që lind; jam i tronditur nga sa dëgjova, jam
i tmerruar nga sa pashë. 4Zemra ime e ka humbur, tmerri më ka zënë; nata
që aq shumë e dëshiroja është bërë llahtarë për mua. 5 Ndërsa po shtrohet
tryeza, bëhet rojëmbi kullën vëzhgimit hahet dhe pihet. “Çohuni, o krerë, dhe
vajosni mburojat”. 6 Sepse kështumë ka thënë Zoti: “Shko, vër një roje që të
njoftojë atë që shikon”. 7Ajo pa qerre dhe çifte kalorësish, disa prej të cilëve
kishin hipur mbi gomarë dhe të tjerë mbi deve, dhe i vëzhgoime kujdes, me
shumë kujdes. 8 Pastaj bërtiti si një luan: “O Zot, ditën unë rri gjithnjë mbi
kullën e vëzhgimit, dhe çdo natë rri më këmbë te vendroja ime. 9 Dhe ja po
vijnë disa qerre dhe çifte kalorësish”. Atëherë ajo nisi të flasë përsëri: “Ra,
ra Babilonia”! Të gjitha shëmbëlltyrat e gdhendura të perëndive të saj janë
për tokë të copëtuara. 10O populli im, atë që kam shirë dhe shkelur në lëmin
tim, atë që kam dëgjuar nga Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, unë ta kam
njoftuar!”. 11 Profecia kundër Dumahut. Më bërtasin nga Seiri: “Roje, në
ç’pikë ka arritur nata? Roje, në ç’pikë ka arritur nata?”. 12 Roja përgjigjet:
“Vjen mëngjesi, pastaj edhe nata. Në rast se doni të pyesni, pyesni, pra;
kthehuni, ejani”. 13 Profecia kundër Arabisë. Do ta kaloni natën në pyjet e
Arabisë, o karvanë të Dedamitëve. 14 I dilni para të eturit duke i sjellë ujë,
o banorë të vendit të Temas; i kanë dalë përpara ikanakut me bukën e tyre.
15 Sepse ata ikin para shpatave, para shpatës së zhveshur, para harkut të
nderur, para tërbimit të betejës. 16 Sepse kështu më ka thënë Zoti: “Për një
vit, ashtu si viti i një argati me mëditje, tërë lavdia e Kedarit do të zhduket;
17 dhe ajo që do të mbetet nga numri i harkëtarëve, njerëzit trima të bijve të
Kedarit, do të jetë një gjë e vogël, sepse ka folur Zoti, Perëndia i Izraelit”.

22
1Profecia kundër Luginës së Vegimit. Çfarë ke ti tani që ke hipur e tërambi

çatitë, 2 ti që jeplotmebritma, qytet zhurmëmadh,qytet dëfrimesh? Tëvrarëte
tunuk janëvrarënga shpata as kanëvdekurnëbetejë. 3Tërëkrerët e tukanë
ikur bashkë, janë zënë robër pa hark; tërë ata që u gjetën te ti u zunë robër,
megjithëse kishin ikur larg. 4Prandaj them: “Largoni shikimin nga unë; unë
do tëqajmehidhërim. Moskërkoni tëmëngushëllonipërdëshpëriminebijës së
popullit tim”. 5Sepse është një ditë lemerie, shkatërrimi dhe ngurimi nga ana
e ZOTIT, të Zotit të ushtrive; në Luginën eVegimevemuret janë shembur dhe
britma për ndihmë arrin deri në mal. 6 Elami ka marrë kukurën me qerre
njerëzishdhe kalorësish. Kiri ka zbuluarmburojën. 7Do të ndodhë që luginat
e tua më të mira do të jenë plot me qerre dhe kalorësit do të zënë pozicion
para portave të tua. 8 Pastaj ai hoqi mbrojtjen e Judës dhe po atë ditë ti e
hodhe shikiminmbi arsenalin e pallatit të Pyllit. 9Keni parë gjithashtu sa të
shumta ishin të çaratnëmuret eqytetit tëDavidit, dhekenimbledhurujërat e
hauzit të poshtëm. 10Keninumëruar shtëpitë e Jeruzalemit dhekeni shembur
shtëpi për të fortifikuar muret. 11 Përveç kësaj keni ndërtuar një rezervuar
midis dy mureve për ujërat e hauzit të vjetër, por nuk keni parë se kush e
ka bërë këtë, as nuk keni marrë parasysh kush e ka menduar këtë prej një
kohe të gjatë. 12Atë ditë Zoti, Zoti i ushtrive, ju thirri që të qani, të mbani zi,
të rruani kokën dhe të mbështilleni me thasë. 13 Po përkundrazi ja, gëzim dhe
hare, priten qe dhe theren dele, hahet mish dhe pihet verë. “Të hamë dhe
të pimë, se nesër do të vdesim!”. 14 Por Zoti i ushtrive u ka thënë veshëve të
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mi: “Ky mëkati juaj nuk do të shlyhet deri sa ju të vdisni”, thotë Zoti, Zoti i
ushtrive. 15Kështu thotë Zoti, Zoti i ushtrive: “Shko pra te ky administrator,
te Shebna, kryekujdestar, dhe i thuaj: 16 “Çfarë zotëron ti këtu dhe cilin ke
këtu, që ke bërë të të gërmojnë këtu një varr, ashtu si ai që gërmon për vete
një vendvarrim lart dhe pret në shkëmb një varr?”. 17 Ja, Zoti po të flak me
dhunë, o njeri i fuqishëm, dhe do të të kapë mirë. 18Do të të rrukullisë mirë
e mirë dhe do të të hedhë si një top në një vend të gjerë. Aty do të vdesësh
dhe do të mbarojnë qerret e tua krenare, o turp i shtëpisë së zotit tënd. 19Do
të të dëbojë nga zyra jote dhe do të tërhiqesh poshtë nga posti yt! 20Atë ditë
do të ndodhë që të thëras shërbëtorin tim Eliakim, birin e Hilkiahut; 21 do ta
veshme tunikën tënde, do t’i vë brezin tënd dhe do ta kaloj pushtetin tënd në
duart e tij, dhe ai do të jetë një atë për banorët e Jeruzalemit dhe për shtëpinë
e Judës. 22Do të vë mbi supin e tij çelësin e shtëpisë së Davidit; kështu ai do të
hapë dhe askush nuk do tëmund tambyllë, do tambyllë dhe askush nuk do
tamund ta hapë. 23Do ta ngul si një gozhdë në një vend të sigurt, dhe ai do të
bëhetnjë fron lavdie për shtëpinë e atit të tij. 24Nga ai do të varet tërë lavdia e
shtëpisë së atit të tij, trashëgimtarët dhe degët anësorë, të gjitha enët edhe ato
më të vogla, që nga kupat e e deri te shtambët e çdo lloji. 25 “Atë ditë, thotë
Zoti i ushtrive, gozhda e ngulur në vend të sigurt do të hiqet, do të shkulet
poshtë dhe do të bjerë; dhe gjithë pesha që mbante do të shkatërrohet, sepse
Zoti ka folur”.

23
1 Profecia kundër Tiros. Rënkoni, o anije të Tarshishit, sepse Tiro është

shkatërruar, dhe nuk kanë mbetur as shtëpitë as porti. Ky lajm iu erdhi nga
vendi i Kitimit. 2Mos hapni gojën, o banorë të bregut të detit, o tregtarë të
Sidonit; ata që çajnë detet ju kanë mbushur me pasuri. 3Nëpërmjet ujërave
të mëdha gruri i Shihorit, prodhimi i lumit, ishte e ardhura e tij; dhe ai
ishte tregu i kombeve. 4Ki turp, o Sidon, sepse ka folur deti, kalaja e detit,
duke thënë: “Unë nuk kam pasur dhembje, as kam lindur fëmijë; nuk kam
ushqyer të rinj as kam rritur virgjëresha”. 5Kur lajmi do të arrijë në Egjipt,
do të hidhërohen për lajmin e Tiros. 6 Kaloni në Tarshish, vajtoni o banorë
të bregut të detit! 7 Ky qënka qyteti juaj i qejfeve, prejardhja e të cilit është
e lashtë? Këmbët e tij e çonin të banonte në toka të largëta. 8 Kush, pra, e
ka vendosur këtë kundër Tiros, dhurues kurorash, tregëtarët e të cilit ishin
princa dhe dyqanxhinjtë e të cilit ishin njerëzit e nderuar të dheut? 9 E ka
vendosur Zoti i ushtrive, për të errur krenarinë nga çfarëdo shkëlqimi, për të
ulur gjithë njerëzit e nderuar të dheut. 10Kalo nëpër vendin tënd si Nili, o bijë
e Tarshishit, nuk kamë forcë. 11Zoti ka shtrirë dorën e tijmbi detin, i ka bërë
mbretëritë të dridhen, përKanaanin kaurdhëruar t’i shkatërrohenkalatë e tij.
12Ai ka thënë: “Ti nuk do të vazhdosh të gëzohesh, o bijë e Sidonit, virgjëreshë
që ke humbur nderin”. Çohu, kalo në vendin e Kitimit; as aty nuk do të
gjesh prehje. 13 Ja vendi i Kaldeasve: ky popull nuk ekzistonte fare; Asiri
e themeloi për kafshët e shkretëtirës. Ata kanë ngritur kalatë e tyre, kanë
rrënuar pallatet e Tiros dhe e kanë katandisur në një grumbull gërmadhash.
14Rënkoni, o anije të Tarshishit, sepse kalaja juaj është shkatërruar. 15Atë ditë
do të ndodhë që Tiro të harrohet për shtatëdhjetë vjet, aq sa janë vitet e një
mbreti. Pas shtatëdhjetë vjetve do të ndodhë në Tiro ashtu siç thotë kënga e
prostitutës: 16 “Merr qesten, sillu nëpër qytet, o prostitutë e harruar; bjeri
me zotësi veglës, shumo këngët që tëmund të të kujtojnë”. 17Pas shtatëdhjetë
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vjetve do të ndodhë që Zoti do të vizitojë Tiron, që do të kthehet në pagën e
vet dhe do të kurvërohet me të gjitha mbretëritë e botës mbi faqen e dheut.
18 Por fitimi nga tregtia e tij dhe paga e tij do t’i shenjtërohen Zotit; nuk do
të mblidhet as nuk do të vihet mënjanë, sepse fitimi nga tregtia e tij do t’u
shkojë atyre që banojnë përpara Zotit, me qëllim që të hanë sa të ngopen dhe
të vishen nëmënyrë të shkëlqyeshme.

24
1 Ja, Zoti zbras tokën dhe e bën të shkretë, prish faqen e saj dhe shpërndan

banorët e saj. 2Do t’i ndodhë e njëjta gjë popullit ashtu si priftit, shërbëtorit
ashtu si padronit të tij, shërbëtores ashtu si padrones së saj, blerësit ashtu
si shitësit, ai që jep borxh ashtu si ai që merr borxh, huadhënësit ashtu si
huamarrësit. 3 Toka do të zbrazet plotësisht dhe do të plaçkitet plotësisht,
sepse Zoti ka thënë këtë fjalë. 4Toka është në zi dhe vuan, bota po ligështohet
dhe po meket, njerëzitme poste nga populli i dheut ligështohen. 5Toka është
përdhosur nga banorët e saj, sepse këta kanë shkelur ligjet, kanë ndryshuar
statutin, kanë marrë nëpër këmbë besëlidhjen e përjetshme. 6 Prandaj një
mallkim e ka përpirë tokën dhe banorët e saj janë të dëshpëruar; prandaj
banorët e tokës po digjen dhe të pakët janë burrat që kanë mbetur. 7Mushti
është në zi, vreshti po prishet dhe gjithë zemërgëzuarit psherëtijnë. 8Gëzimi
i dajreve ka marrë fund, zhurma e dëfrimtarëve ka mbaruar, gëzimi i harpës
pushoi. 9Nuk pihet më verë me këngë, pija dehëse është e hidhur për ata që
e pijnë. 10Qyteti i rrëmujës është shkatërruar; çdo shtëpi është e mbyllur që të
mos hyjë njeri në të. 11Nëpër rrugë ka ankime, sepse nuk ka verë; çdo gëzim
është zhdukur, hareja është zhdukur nga toka. 12 Në qytet nuk mbetet gjë
tjetër veç dëshpërimit, dhe porta është bërë copë-copë dhe është shkatërruar.
13Sepse nëmes të dheut,midis popujve, do të ndodhë ashtu si kur shkunden
ullinjtë, ashtu si kur mblidhen vilet e pavjela pas vjeljes. 14Ata do të ngrenë
zërin, do të lëshojnë klithma gëzimi, përmadhështinë e Zotit do të brohorasin
nga deti: 15 “Lëvdoni, pra, Zotin në krahinat e agimit, emrin e Zotit, Perëndinë
e Izraelit në ishujt e detit!”. 16 Nga skaji i tokës dëgjojmë këngë: “Lavdi të
drejtit!”. Por unë them: “Mjerë unë! Mjerë unë! Vaj medet! Të pabesët
veprojnëme pabesi, po, të pabesët veprojnëme pabesi të madhe. 17Tmerri,
gropa dhe laku të kërcënojnë, o banor i dheut. 18Dhe ka për të ndodhur që ai
që do të ikë përballë britmës së tmerrit do të bjerë në gropë, dhe kush do të
dalë nga gropa do të kapet nga laku. Sepse nga lart do të hapen ujëvara dhe
themelet e dheut do të tronditen. 19 Toka do të çahet e tëra; toka do të kriset
tërësisht, toka do të dridhet me forcë. 20 Toka do të lëkundet si një i dehur,
do të tronditet si një kasolle. Mëkati i saj rëndon mbi të, do të rrëzohet dhe
nuk do të ngrihet më. 21Atë ditë do të ndodhë që Zoti do të dënojë ushtrinë
që është atje lart, dhe poshtë mbi tokë mbretërit e dheut; 22 do të mblidhen
bashkë si të burgosur në një burg të nëndheshëm; do të mbyllen në një burg
dhe pas shumë ditësh do të ndëshkohen. 23Hënën do ta mbulojë rrëmuja dhe
diellin turpi, sepse Zoti i ushtrive do tëmbretërojëmbimalin e Sionit dhe në
Jeruzalem, dhe lavdia e tij përpara pleqve.

25
1 O Zot, ti je Perëndia im, unë do të të përlëvdoj dhe do të kremtoj emrin

tënd, sepse ke bërë gjëra të mrekullueshme, projekte të konceptuara shumë
kohë më parë, dhe të realizuara me besnikëri dhe vërtetësi. 2 Sepse e ke
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katandisur qytetin në një grumbull gurësh, qytetin e fortifikuar në një
grumbull gërmadhash; kështjella e të huajve nuk është më një qytet, nuk do të
rindërtohetkurrëmë. 3Prandaj populli i fuqishëm të lëvdon,qyteti i kombeve
të fuqishëm ka frikë nga ti, 4 sepse ti ke qenë një kështjellë për të varfërin, një
kështjellë për tëmjerin në fatkeqësinë e tij, një strehë kundër stuhisë, një hije
kundër të nxehtit, sepse fryma e tiranëve është si një furtunë kundërmurit.
5Tido tëpakësosh zhurmëne tëhuajve si tënxehtit nënjëvend të thatë; ashtu
si të nxehtit nën hijen e një reje, kështu kënga e tiranëve do të detyrohet të
heshtë. 6Zoti i ushtrive do t’u përgatisë tërë popujvembi këtëmal një banket
me gjellë të shijshme, me verëra të vjetra, me gjellë të shijshme me shumë
palcë dhe me verëra të vjetra dhe të zgjedhura. 7Do të shkatërrojë mbi këtë
mal mbulesën që mbulonte tërë popujt, po kështu edhe mbulesën e shtrirë
mbi të gjitha kombet. 8 Do të shkatërrojë përgjithnjë vdekjen; Zoti, Zoti, do
t’i thajë lotët nga çdo fytyrë, do të heqë nga tërë dheu turpin e popullit të
tij, sepse Zoti ka folur. 9 Atë ditë do të thuhet: “Ja, ky është Perëndia ynë:
tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek i cili kemi
shpresuar; të ngazëllojmë dhe të gëzohemi në shpëtimin e tij!”. 10Me qenë se
dora e Zotit do të shtrihet mbi këtë mal, ndërsa Moabi do të shkelet nën të
ashtu si shkelet kashta mbi plehun. 11Ai do të zgjasë duart e tij në mes teje,
ashtu si i shtrin notari për të notuar, dhe do të ulë krenarinë e tij bashkë me
trillimet e kurdisura nga duart e tij. 12Fortesën emureve të tua të larta, ai do
ta shkatërrojë, do ta shembë, do ta hedhë për tokë deri poshtë në pluhur.

26
1Atë ditë do të këndohet kjo këngë në vendin e Judës: “Ne kemi një qytet të

fortë; Perëndia ka vënë shpëtimin përmure dhe për bastione. 2Hapni portat
dhe le tëhyjë kombi i drejtë,që ruanbesnikërinë”. 3Mëndjesqëpushon te ti, ti
i ruannjë paqe të përsosur, sepse kjo kabesim te ti. 4Kini besim te Zoti përjetë,
sepseZoti, po, Zoti është shkëmbi i përjetshëm. 5Ai kapërulurataqë rrinin lart,
ka ulur qytetin e lartë, e kaulur deri në tokë, e kahedhur në pluhur; 6këmbët
e shkelin, pikërisht këmbët e të varfërit dhe hapat e mjeranëve. 7 Rruga e të
drejtit është e drejtë; o Perëndi i drejtë, ti sheshon shtegun e të drejtit. 8 Po,
në rrugën e gjykimeve të tua, o Zot, ne të kemi pritur. Dëshira e shpirtit tonë i
drejtohet emrit tënd dhe kujtimit tënd. 9Me shpirtin tim të dëshiroj natën, po,
me frymënqëështëbrendameje tëkërkojnëmëngjesherët; sepsekur shfaqen
gjykimet e tuambi tokë, banorët e botësmësojnë drejtësinë. 10Në rast se falet
i pabesi, ai nuk do tamësojë drejtësinë; ai do të veprojë nëmënyrë të çoroditur
nëvendin endershmërisëdhenukdo tëmund të shikojëmadhështinë eZotit.
11O Zot, dora jote është ngritur, por ata nuk e shohin. Por ata do ta shohin
zellin tënd për popullin tënd dhe do tëmbeten të hutuar; po, zjarri i armiqve
të tu do t’i përpijë. 12O Zot, ti do të vendosësh paqen për ne, sepse ti kryen
për ne çdo vepër tonën. 13O Zot, Perëndia ynë, zotër të tjerë, veç teje, na kanë
sunduar; por vetëm për ty të mbajmë mend emrin. 14 Të vdekurit nuk do
të rijetojnë më, ata që shkuan nuk do të vijnë më; prandaj ti i ke ndëshkuar,
ke shkatërruar dhe ke zhdukur çdo kujtim të tyre. 15Ti e ke rritur kombin, o
Zot, e ke rritur kombin, je përlëvduar; i ke zgjeruar tërë kufijtë e vendit. 16O
Zot, në çastet e fatkeqësisë të kanë kujtuar, kanë bërë një lutje kur ndëshkimi
yt po i godiste. 17Ashtu si një grua me barrë që është gati për të lindur dhe
përpëlitet dhe ulërin nga të prerat që ka, kështu kemi qenë ne para teje, o Zot.
18 Jemi ngjizur, kemi ndjerë dhembjet, ashtu sikur të kishim për të lindur,
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por ishte vetëm erë; nuk i kemi dhënë asnjë shpëtim vendit dhe banorët e
botës nuk kanë rënë. 19Të vdekurit e tu do të rijetojnë, bashkë me kufomën
time, do të ringjallen. Zgjohunidhegëzohuni,o juqëbanoninëpluhur! Sepse
vesa jote është si vesa e një drite që shkëlqen dhe toka do të nxjerrë në dritë
të vdekurit. 20 Shko, o populli im, hyr në dhomat e tua, mbylli portat e tua
prapa teje; fshihu për një çast, deri sa të kalojë zemërimi. 21 Sepse ja, Zoti del
nga banesa e tij për të ndëshkuar paudhësinë e banorëve të tokës; toka do të
nxjerrë në shesh gjakun e derdhur dhe nuk do të t’i fshehëmë të vrarët e saj.

27
1Atë ditë Zoti do të ndëshkojë me shpatën e tij të ashpër, të madhe dhe të

fortëLeviathanin, gjarpërin e shkathët, gjarpërinLeviathani dredha-dredha,
dhe do të vrasë përbindëshin që është në det. 2Atë ditë do të thuhet: “Vreshti
që jep verë të kuqërremtë, këndoni për të. 3Unë, Zoti, e ruaj, e vadis çdo çast,
e ruaj natën e ditënme qëllim që askush të mos e dëmtojë. 4Nuk ka zemërim
tek unë. Kush do t’i vinte në luftë kundër meje ferrat dhe gjembat? Unë do
të shkoja kundër tyre dhe do t’i digjja të gjitha tok. 5Do të ishte më mirë që
dikush të mbështetej te forca ime për të bërë paqe me mua, po, për të bërë
paqe memua”. 6Në ditët që do të vijnë Jakobi do të lëshojë rrënjë, Izraeli do
të lulëzojë dhe do të lëshojë lastarë dhe do tëmbushë faqen e dheutme fryte.
7Akagoditur Perëndia Izraelin ashtu si ka goditur ata që eqëlloninatë? Aeka
vrarë atë ashtu si ka vrarë ata që e vrisnin atë? 8Ti je grindurme tëmemasë,
duke e përzënë dhe duke e çuar larg. Ai e çoi në një vend të largëtme frymën
e tij të furishme, një ditë me erë lindore. 9Në këtë mënyrë do të shpagohet
padrejtësia e Jakobit, dhe ky do të jetë gjithë fryti i heqjes sëmëkatit të tij, kur
do t’i kthejë tërë gurët e altarit si gurë gëlqereje të thërmuar; kështuAsherimët
dhe altarët e temjanit nuk do të ngrihen më. 10Qyteti i fortifikuar do të jetë
i shkretuar, një vend i pabanuar dhe i braktisur si një shkretëtirë; aty do të
kullosë viçi, i cili do të shtrihet dhe do të hajë degët. 11Kur degët e tij do të
thahen, do të thyhen dhe do të vijnë gra për t’i djegur. Me qenë se është një
popull pa zgjuaësi, prandaj Ai që e ka bërë nuk do t’i vijë keq për të, Ai që e
ka formuar nuk do t’i japë hir. 12 Po atë ditë do të ndodhë që Zoti do të shijë
grurin nga rrjedha e lumit deri te përroi i Egjiptit, dhe ju do tëmblidheni një
nga një, o bij të Izraelit. 13Atë ditë do të ndodhë që të bjerë buria e madhe,
dhe ata që kanë humbur në vendin e Asirisë dhe ata që janë shpërndarë në
vendin e Egjiptit do të vijnë dhe do të adhurojnë Zotin mbi malin e shenjtë,
në Jeruzalem.

28
1 Mjerë kurorës së kryelartësisë të të dehurve, të Efraimit dhe lules së

fishkur të bukurisë së tij të lavdishme që ri mbi krye të luginës pjellore të
atyre që i kamposhtur vera! 2 Ja, Zoti ka një njeri të fortë dhe të fuqishëm, si
një stuhi breshëri, si një tufan shkatërrues; si një aluvion ujërash të fuqishëm
përmbytëse; ai do t’i hedhë për tokë me dorën e tij. 3 Kurora e kryelartësisë
të të dehurve të Efraimit do të shkelet; 4 dhe lulja e fishkur e bukurisë së
tij të lavdishme që rri mbi krye të luginës pjellore do të jetë si një fik i
hershëm para verës që dikush e shikon; ai e gëlltit sapo e ka në dorë. 5 Atë
ditë Zoti i ushtrive do të jetë një kurorë lavdie, një diadem i shkëlqyer për
pjesën tjetër të popullit të tij, 6 një frymë drejtësie për atë që ulet për të
gjykuar dhe forca e atyre që në betejë e sprapsin armikun deri te portat e
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tij. 7 Por edhe këta shkojnë sa djathtas aq edhe majtas për shkak të verës
dhe u merren këmbët nga pijet dehëse; prifti dhe profeti lëkunden për shkak
të pijeve dehëse, lëkunden sikur të kishin vegime, ngurrojnë në dhënien e
vendimeve. 8 Tërë tryezat janë plot me të vjellura dhe me ndyrësira, nuk
ka më një vend të pastër. 9 “Kujt dëshiron t’i mësojë diturinë? Kujt dëshiron
t’ia bëjë të kuptueshëm mesazhin? Atyre që sapo janë zvjerdhur, atyre që
sapo janë shkëputur nga sisa? 10Sepse ka një urdhërmbi urdhër, urdhërmbi
urdhër, regullmbi regull, regullmbi regull, pak këtu dhe pak atje”. 11Në fakt
do të ndodhë qëmebuzë që bëlbëzojnë dhemenjë gjuhë tjetër Zoti do t’i flasë
këtij populli. 12Ai u kishte thënë: “Ja pushimi: vëreni të lodhurin të pushojë;
këtu është fresk!”. Por ata nuk deshën ta dëgjojnë. 13Kështu fjala e Zotit u bë
për taurdhërmbiurdhër,urdhërmbiurdhër, rregullmbi rregull, rregullmbi
rregull, pak këtu, pak atje, me qëllim që ata të binin mbrapsht, të bëheshin
copë-copë, t’i zinte laku dhe të kapeshin. 14 Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit, o
tallës, që sundoni mbi këtë popull, që rri në Jeruzalem! 15 Ju thoni: “Kemi
përfunduar një besëlidhjeme vdekjen, kemi bërë një aleancë me Sheolin; kur
rebeshi përmbytës do të kalojë, nuk do të arrijë deri te ne, sepse gënjeshtrën e
kemi bërë strehën tonë dhe jemi fshehur prapa falsitetit”. 16 Prandaj kështu
thotë Zoti, Zoti: “Ja, unë vendos si themel në Sion një gur, një gur të provuar,
një kokë qosheje të çmuar, një themel të sigurt; ai që i beson atij nuk do të
ngutet. 17 Unë do të vendos të drejtën si masë dhe drejtësinë si plumbçe;
breshërido tëpastrojë strehën e gënjeshtrësdheujëratdo tëpërmbytin strehën
tuaj. 18Besëlidhja juajmevdekjendo të anulohet dhe aleanca juajmeSheolin
nuk do të qëndrojë; kur rrebeshi përmbytës do të kalojë, ju do të shkeleni prej
tij. 19Sa herë që do të kalojë, do t’ju kapë, sepse do të kalojë çdomëngjes, ditën
dhe natën, do të jetë një tmerr i vërtetë të dëgjosh vetëm të ta rrëfejnë. 20Në
fakt shtrati do të jetë i shkurtër për t’u shtrirë dhe mbulesa tepër e ngushtë
për t’umbuluarme të. 21Sepse Zoti do të ngrihet si nëmalin e Peratsimit, do
të zemërohet si në luginën e Gabaonit, për të plotësuar veprën e tij, veprën e
tij të padëgjuar, për të plotësuar punën e tij, punën e tij të pazakontë. 22Mos u
bëni, pra, tallës që lidhjet tuaja të mos përforcohen. Sepse unë kam dëgjuar
nga ana e Zotit, e Zotit të ushtrive, se është vendosur shfarosja e plotë e
gjithë vendit. 23Vini vesh dhe dëgjoni zërin tim, tregohuni të kujdesshëm dhe
dëgjoni fjalën time! 24A nuk lëron tërë ditën bujku për të mbjellë? A vazhdon
vallë, ta çajë dhe ta prashitë tokën e tij? 25Mbasi ka sheshuar sipërfaqen e saj,
a nukmbjell koprën dhe nuk përhap barin e gjumit, nuk vë grurin në brazda,
elbin në vendin e caktuar dhe grurin e fortë gjatë kufijve? 26 Perëndia i tij
i tregon rregullin që duhet të ndjekë dhe e mëson. 27 Kopra nuk shihet me
shirësen dhe nuk kalohet rrota e qerres mbi barin e gjumit; por koprën e
rrahin me shkop dhe barin e gjumit me shufër. 28 Gruri për bukë duhet të
shtypet; prandaj nuk shtypet për gjithnjë, por kalohenmbi të rrota të qerres
dhe kuajt, por pa e shtypur. 29 Edhe kjo vjen nga Zoti i ushtrive, që është i
mrekullueshëm në këshillat e tij dhe i madh për nga dituria”.

29
1 Mjerë Arieli, Arieli, qytet ku fushoi Davidi! I shtoni vit vitit, festat le

të plotësojnë ciklin e tyre. 2 Pastaj do ta hedh Arielin në ankth; do të ketë
ankim dhe rënkime dhe për mua do të jetë si një Ariel. 3 Unë do të fushoj
kundër teje rreth e qark, do të të rrethoj me një ledh dhe do të ngre bastione
kundër teje. 4 Do të ulesh, do të flasësh nga toka dhe fjala jote do të dalë e
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mbytur nga pluhuri; zëri yt do të ngjitet nga toka si ai i një mediumi dhe
fjala jote do të pëshpëritë nga pluhuri. 5 Turma e armiqve të tu do të jetë si
pluhur i hollë dhe turma e të fuqishmëve si byk i shpërndarë; dhe kjo ka për
të ndodhur papritmas, në një çast. 6 Ti do të vizitohesh nga Zoti i ushtrive
me gjëmime, tërmete dhe zhurma të mëdha, me shakullima dhe flakë zjarri
përvëlues. 7Moria e të gjitha kombeve që luftojnë kundër Arielit, e të gjitha
atyre që e luftojnë atë dhe fortesën e tij dhe e shtrëngojnë rreth e qark do të
jetë sinjëëndërr, sinjëvegimnate. 8Kapër tëndodhurashtusikurnjë iuritur
që ëndërron të hajë, por kur zgjohet e ka stomakun bosh, apo si kur një i etur
ëndërron të pijë,por kur zgjohet është i lodhurdhe eka grykën të tharë; kështu
ka për të ndodhurmemorinë e të gjitha kombeve që luftojnë kundërmalit të
Sionit. 9Ndaluni dhe habituni. Braktisjuni qejfeve dhe pastaj shikoni rreth
e rrotull të trembur. Këta janë të dehur, por jo nga vera; u merren këmbët,
por jo për pasojë të pijeve dehëse. 10Në fakt Zoti ka shpërndarë mbi ju një
frymë topitjeje; ka mbyllur sytë tuaja, profetët, ka mbuluar me vel krerët
tuaj, shikuesit. 11 Çdo vegim profetik është bërë për ju si fjalët e një libri të
vulosur që i jepet dikujt që di të lexojë; duke i thënë: “Të lutem, lexoje, këtë!”,
por ai përgjigjet: “Nukmundem, sepse është i vulosur!”. 12Ose si një libër që
i jepet dikujt që nuk di të lexojë, duke i thënë: “Të lutem, lexoje këtë!”, por
ai përgjigjet: “Nuk di të lexoj”. 13 Prandaj Zoti thotë: “Me qenë se ky popull
më afrohetmua vetëmme gojën dhemë nderonme buzët e tij, ndërsa zemra
e tij më rri larg dhe frika e tij ndaj meje është vetëm një urdhërim i mësuar
nga njerëzit, 14 prandaj, ja, unë do të vazhdoj të bëj mrekulli në mes të këtij
populli, po, mrekulli dhe çudi: dituria e njerëzve të tij të urtë do të shuhet
dhe zgjuarësia e të mënçurve të tij do të zhduket”. 15Mjerë ata që shkojnë në
vende të thella për t’ia fshehur Zotit planet e tyre, që i bëjnë veprat e tyre në
terr dhe thonë: “Kush na sheh? Kush na njeh?” 16 I keni përmbysur plotësisht
gjërat. A mund të konsiderohet poçari i barabartë me argjilën? A mundet
vepra t’i thotë atij që e ka bërë: “Nuk më ka bërë ai”?, ose gjëja e formuar t’i
thotë atij që e ka formuar: “Nuk ka zgjuarësi”? 17Brenda një kohe shumë të
shkurtër dhe Libani do të shndërrohet në një pemishte, dhe pemishtja do të
konsiderohet si një pyll. 18 Të shurdhët do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit
dhe, të çliruar nga errësira dhe terri, sytë e të verbërve kanë për të parë. 19Të
përulurit do të mund të gëzojnë akoma te Zoti dhe të varfërit e njerëzimit do
të ngazëllohen tek i Shenjti i Izraelit. 20 Sepse tirani do të jetë zhdukur, tallësi
do të jetë shkatërruar, dhe do të jenë shfarosur tërë ata që kurdisin paudhësi,
21qëdënojnënjënjeri përnjë fjalë,që i kurdisinkurtheatij qëgjykon teporta,
që prishin të drejtën e të drejtit për asgjë. 22Prandaj kështu i thotë shtëpisë së
Jakobit Zoti që shpengoiAbrahamin: “Tani e tutje Jakobinukdo të turpërohet
më dhe fytyra e tij nuk do të zverdhet më; 23 por kur do të shohë bijtë e tij,
veprën e duarve të mia në mes të tij, ata do të shenjtërojnë emrin tim, do të
shenjtërojnë të Shenjtin e Jakobit dhe do të kenë frikë nga Perëndia i Izraelit.
24Ata që kanë frymë të përdalë do të arrijnë të kenë gjykimdhemurmuruesit
do të mësojnë doktrinën e shëndoshë”.

30
1 “Mjerë bijtë rebelë, thotë Zoti, që bëjnë projekte që nuk vijnë nga unë, që

lidhin aleanca, por pa Frymën time, për të grumbulluar mëkatembi mëkate;
2 që shkojnë poshtë në Egjipt pa konsultuar më parë gojën time, për t’u
përforcuar në forcën e Faraonit dhe për të kërkuar strehë në hijen e Egjiptit!
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3 Por forca e Faraonit do të jetë turpi juaj dhe streha në hije të Egjiptit
fatkeqësia juaj. 4 Sepse princat e tij kanë shkuar në Tsoan dhe ambasadorët
e tij kanë arritur në Hanes. 5 Por do të turpërohen të gjithë nga një popull
që nuk do t’u hyjë fare në punë, që nuk do t’iu japë asnjë ndihmë o përfitim,
por vetëm turp dhe poshtërim. 6 Një profeci kundër kafshëve të Neghevit:
nëpërmjet një vendi të mjeruar dhe plot ankthe, prej të cilit vijnë luanesha
dhe luani, nepërka dhe gjarpëri i zjarrtë që fluturon, ata mbartin pasuritë
e tyre mbi kurrizin e gomarëve dhe thesaret e tyre mbi kurrizin e deveve
një populli prej të cilit nuk kanë për të përfituar asgjë. 7 Sepse ndihma e
Egjiptit është e kotë dhe e padobishme, prandaj unë e quaj: “Rahab-Hem-
Shebeth”. 8 Tani eja, shkruaje këtë mbi një rrasë të vogël dhe shkruaje në
një libër, që të mbetet për ditët e ardhshme, për gjithnjë, përjetë. 9 Sepse ky
është një popull rebel, janë bij gënjeshtarë, bij që nuk duan të dëgjojnë ligjin
e Zotit, 10 që u thonë shikuesve: “Mos kini vegime”, dhe profetëve: “Mos na
profetizoni gjëra të vërteta, na tregoni gjëra të këndshme, na profetizoni gjëra
mashtruese. 11Dilni jashtë rruge, braktisni shtegunedrejtë, largoni nga sytë
tona të Shenjtin e Izraelit!””. 12 Prandaj kështu thotë i Shenjti i Izraelit: “Me
qenë se ju e përçmoni këtë fjalë dhe keni besim te shtypja dhe te ligësia, dhe
mbështeteni mbi to, 13 kjo paudhësi do të jetë për ju si e çarë që rrezikon të
rrëzohet, një dalje te një mur i lartë, rrëzimi i të cilit ndodh papritmas, në
një çast, 14 dhe thyhet si një enë prej balte të pjekur, që dikush copëton pa
mëshirë duke mos mundur të gjejë në copat e tij qoftë edhe një copë për të
marrë zjarr në vatër ose për të marrë ujë nga sterna”. 15 Sepse kështu thotë
Zoti, Zoti, i Shenjti i Izraelit: “Duke u kthyer tek unë dhe duke pushuar tek
unë, do të shpëtoni; forca juaj qëndron në qetësinë dhe në besimin tuaj. Por
ju nuk keni dashur, 16madje keni thënë: “Jo, ne do të ikim me kuajt tanë!”.
Prandaj ju do të ikni. Dhe: “Do të shkojmë me kuaj të shpejtë!”. Prandaj ata
që do t’ju ndjekin do të jenë edhe më të shpejtë. 17Një mijë prej jush do të
ikin nën kërcënimin e një të vetmi; nën kërcënimin e pesë vetave do të iknime
vrap, deri sa të rrini si një hu mbi majën e një mali, si një flamur mbi një
kodër”. 18Prandaj Zoti do të presë për t’ju dhënë hir, pastaj ai do të lartësohet,
sepse i erdhi keq për ju, sepse Zoti është një Perëndi i drejtësisë. Lum të gjithë
ata që kanë shpresë tek ai! 19O popull i Sionit që banon në Jeruzalem, ti nuk
do të qash më. Ai do të të bëj nder me siguri; duke dëgjuar zërin e britmës
sate; sapo të të dëgjojë, do të përgjigjet. 20 Edhe sikur Zoti t’ju japë bukën e
ankthit dhe ujin e shtypjes, megjithatë ata që të mësojnë nuk do të duhet të
fshihen, dhe sytë e ty do të shohin mësuesit e tu. 21Kur do të shkoni djathtas
ose kur do të shkoni majtas, veshët e tu do të dëgjojnë prapa teje një fjalë
që do të thotë: “Kjo është rruga, ecni në të!”. 22Konsiderojini si të papastra
shëmbëlltyrat tuaja të gdhendura të veshura me argjend dhe shëmbëlltyrat
tuaja prej metali të derdhur të veshura me ar; do t’i flakni tutje si një gjë e
papastër, “Jashtë!”, do t’u thoni atyre. 23Atëherë ai do t’i japë shiun për farën
tënde që do të kesh mbjellë në tokë; dhe buka që toka do të prodhojë do të
jetë e shijshme dhe e bollshme; atë ditë bagëtia jote do të kullosë në kullota
të gjera. 24Qetë dhe gomarët që punojnë tokën do të hanë forazhinme kripë,
të ajrosur me lopatën e drithit. 25Mbi çdo mal të lartë dhe mbi çdo kodër të
lartë do të ketë rrëke dhe rrjedha uji ditën e masakrës së madhe, kur do të
rrëzohen kullat. 26Drita e hënës do të jetë si drita e diellit, dhe drita e diellit
do të jetë shtatë herë më e fortë, si drita e shtatë ditëve, ditën kur Zoti do të
lidhë plagën e popullit të tij dhe do të shërojë plagën e shkaktuar nga goditjet
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e tij. 27 Ja, emri i Zotit vjen nga larg; zemërimi i tij është i zjarrtë dhe barra
e tij e rëndë; buzët e tij janë plot indinjatë dhe gjuha e tij si një zjarr që të
përpin; 28 fryma e tij është si një përrua që vërshon dhe që arrin deri në qafë
për të shoshiturkombetmeshoshëne shkatërrimitdhepër të vënënënofullat
e popujve një fre që t’i bëjë të përdalin. 29Atëherë do t’ia merrni një këngë si
natën kur kremtoni një festë; dhe do të keni gëzim në zemër, ashtu si ai që
shkon me zërin e fyellit në malin e Zotit, në kështjellën e Izraelit. 30 Pastaj
Zoti do të bëjë të dëgjohet zëri i tij madhështor dhe do të tregojë si godet me
krahun e tij kur tërbohet zemërimi i tij, në flakën e një zjarri gllabërues, në
mes shpërthimesh të furishme, uraganësh dhe breshëri gurësh. 31Me qenë se
Asiria do të goditet nga frika e zërit të Zotit, që do ta rrahë me shufër; 32dhe
çdo goditje që do të jepetme shkopin të cilin Zoti do të bëjë t’i bjerëmbi të, do
të shoqërohetnga tingujt e dajrevedhe të qesteve. Ai do të luftojë kundërasaj
duke tundurdorënnëmënyrëkërcënuese. 33Tofeti ështëpërgatiturprej shumë
kohe, ai është gati edhe përmbretin; ky e ka bërë të thellë dhe të gjerë; mbi
turrën e druve për ta djegur ka zjarr dhe dru me shumicë; fryma e Zotit, si
një rrymë squfuri, do ta ndezë.

31
1Mjerë ata që zbresinnëEgjipt në kërkim të ndihmësdheubesojnë kuajve,

kanëbesim teqerret, sepse janë të shumtadhe te kalorësit, sepse janë shumë
të fuqishëm, por nuk shikojnë të Shenjtin e Izraelit dhe nuk kërkojnë Zotin.
2Megjithatë edhe ai është i urtë dhe do të sjellë gjëmën; ai nuk do t’i tërheqë
fjalët e tij, por do të ngrihet kundër shtëpisë së njerëzve të këqij dhe kundër
ndihmës së atyre që bëjnë paudhësi. 3 Por Egjiptasit janë njerëz dhe jo
Perëndi, kuajt e tyre janëmishdhe jo frymë. KurZoti do të shtrijë dorën e vet,
mbrojtësit do t’imerren këmbët dhe imbrojturi do të rrëzohet, do të vdesin të
gjithë bashkë. 4 Sepse kështumë ka thënë Zoti: “Ashtu si luani apo luanesha
vrumbullinmbiprenëevet (kurkundër tij ështëmbledhurnjënumër imadh
barinjsh dhe ai nuk ka frikë nga britmat e tyre dhe as trëmbet nga zhurma
e tyre), kështu do të zbresë Zoti i ushtrive për të luftuar në malin e Sionit
dhe në kodrën e tij. 5Ashtu si zogjtë fluturojnë mbi të vegjëlit e tyre, kështu
Zoti i ushtrive do tëmbrojë Jeruzalemin, do tambrojë dhe do ta çlirojë, do ta
kursejë dhe do ta shpëtojë”. 6Kthehuni tek ai nga i cili jeni larguar shumë, o
bij të Izraelit! 7Atë ditë secili do të flakë idhujt e tij prej argjendi dhe idhujt
e tij prej ari, që duart tuaja kanë bërë dukemëkatuar për ju. 8 “Atëherë Asiria
do të bjerë nga një shpatë jo prej njeriu, dhe një shpatë jo prej njeriu do ta
përpijë; do t’iambathë para shpatës dhe të rinjtë e tij do t’i nënshtrohen punës
së detyruar. 9Nga frika do të kalojë përtej kështjellës dhe princat e saj do të
tmerrohen për shkak të flamurit”, thotë Zoti, që ka zjarrin e tij në Sion dhe
furrën e tij në Jeruzalem.

32
1 Ja, një mbret do të mbretërojëme drejtësi dhe princat do të qeverisinme

paanësi. 2 Secili prej tyre do të jetë si një mbrojtje nga era dhe një strehë
kundër uraganit, si rrëke uji në një vend të thatë, si hija e një shkëmbi të
madh në një tokë të zhuritur. 3 Sytë e atyre që shohin nuk do t’u erren më
dhe veshët e atyre që dëgjojnë do të jenë të vëmendshëm. 4Zemra e njerëzve të
pamend do të fitojë njohuri dhe gjuha e atyre që belbëzojnë do të flasë shpejt
dheqartë. 5Njeriu ipërçmuarnukdo të thirretmëfisnik, as i pandershminuk
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do të thirret ipavlerë. 6Sepsenjeriu ipërçmuar thotëgjëra tëneveritshmedhe
zemra e tij jepet pas paudhësisë, për të kryer pabesi dhe për të thënë gjëra
pa respekt kundër Zotit, për ta lënë bosh stomakun e të uriturit dhe për ta
lënë thatë atë që vuan nga etja. 7Armët e të pandershmit janë të poshtra; ai
kurdis plane të këqija për të shkatërruar të mjerin me fjalë gënjeshtare, edhe
kuri mjeri pohon të drejtën. 8 Por njeriu fisnik mendon plane fisnike dhe i
vë vetes qëllime fisnike. 9 Çohuni, o gra që jetoni në bollëk, dhe dëgjoni zërin
tim; o bija pa mend, ia vini veshin fjalës sime! 10 Brenda një viti dhe disa
ditëve ju do të dridheni, o gra pamend, sepse vjelja e rrushit do të shkojë keq
dhe korrje nuk do të ketë. 11 Fërgëlloni, o gra që jetoni në bollëk, dridhuni
o ju gra pa mend. Hiqni veshjet tuaja, zhvishuni dhe vini një grethore në
ijët, 12duke i rënë gjoksit nëpër arat e mira dhe nëpër vreshtat prodhimtare.
13Mbi tokën e popullit tim do të rriten gjemba dhe ferra; po, mbi të gjitha
shtëpitë e gëzimit të qytetit të qejfeve. 14 Sepse pallati do të braktiset, qyteti i
zhurmshëm do të shkretohet, Ofeli dhe kulla do të bëhen për gjithnjë shpella
gëzimi për gomarët e egër dhe kullotë për kopetë. 15deri sambi ne të përhapet
Fryma nga lart, shkretëtira të bëhet pemishte dhe pemishtja të konsiderohet
si një pyll. 16 Atëherë i drejti do të banojë në shkretëtirë dhe drejtësia do të
banojë në pemishte. 17Pasojë e drejtësisë do të jetë paqja, rezultat i drejtësisë
qetësia dhe siguria përjetë. 18Populli im do të banojë në një vend paqeje, në
banesa të sigurtadhenëvende tëqetapushimi, 19edhe sikur tëbintebreshër
mbi pyllin dhe qyteti të ulej shumë. 20Lum ju që mbillni në breg të të gjithë
ujërave dhe që lini të shkojë e lirë këmba e kaut dhe e gomarit.

33
1Mjerë ti që shkreton edhe sikur të mos kesh qenë i shkretuar, që vepron

me pabesi edhe sikur të mos jetë vepruar me pabesi kundër teje! Kur të
keshmbaruar së shkatërruari do të shkatërrohesh edhe 2O Zot, ki mëshirë për
ne, që kemi shpresë te ti. Bëhu krahu ynë çdo mëngjes dhe shpëtimi ynë në
kohë fatkeqësie. 3Nga zhurma e një turme, popujt ikin, kur ti çohesh kombet
shpërndahen. 4Plaçka juaj e luftës do të mblidhet ashtu siç mblidhen vemjet;
ashtu si turren karkalecat kështu do të turren mbi të. 5 Zoti është lartësuar
sepse banon lart; ai e mbush Sionin me barazi dhe drejtësi, 6 dhe do të jetë
siguria e ditëve të tua, forca e shpëtimit, dituria dhe njohja; frika e Zotit do
të jetë thesari i tij. 7 Ja, heronjtë e tyre bërtasin nga jashtë, lajmëtarët e paqes
qajnë me hidhërim. 8 Rrugët janë të shkreta, nuk ka as edhe një kalimtar
nëpër to. Ai e ka prishur besëlidhjenme ta, i përbuz qytetet, nuk kujdeset për
njeri. 9Vendi është në zi dhe vuan; Libani është plot me turp dhe i dobësuar;
Sharoni është si një shkretëtirë,Bashani dheKarmeli tronditenme tëmadhe.
10 “Tani do të çohem”, thotë Zoti, “tani do të lartësohem, tani do të ngrihem.
11 Ju keni mbarsur bykun, por do të pillni kashtë; fryma juaj do të jetë një
zjarr që do t’ju gllabërojë. 12 Popujt do të jenë si furra të gëlqeres, ata do të
digjen në zjarr si ferrishte të prera. 13O ju që jeni larg, dëgjoni atë që kam
bërë; dhe ju që jeni afër, njihni fuqinë time”. 14Në Sion mëkatarët i ka kapur
frika, një drithërimë ka pushtuar të pabesët: “Kush prej nesh do të mund të
banojëmezjarringllabërrues? Kushprejneshdo tëmund tëbanojëmeflakët
e përjetshme?”. 15Ai që ecënmedrejtësi dhe flet drejt, ai që i përçmonfitimet e
shtrëmbëra, që lëviz duart për të mos pranuar dhurata, që i mbyll veshët për
të mos dëgjuar të flitet për gjak dhe sytë për të mos parë të keqen, 16 ai do të
banojë në vënde të larta, shkëmbenjtë e fortifikuar do të jenë streha e tij, buka
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e tij do t’i jepet, uji i tij do t’i sigurohet. 17 Sytë e tu do të sodisin bukurinë e
mbretit tënd, do të shohin një vend që ndodhet shumë larg. 18Zemra jote do
të bjerë nëmendime të thellambi tmerret e kaluara: “Ku është shkruesi? Ku
është ai që peshon? Ku është ai që numëron kullat?”. 19 Ti nuk do ta shikosh
mëatë popullmizor, atë popullmenjë të folur të errëtdhe të pakuptueshme,
që belbëzon një gjuhë që askush nuk e kupton. 20 Sodit Sionin, qytetin e
madhështive tona! Sytë e tu do të shohin Jeruzalemin, vendbanim i qetë,
çadër që nuk do të lëvizet më nga vendi, hunjtë e së cilës nuk do të shkulen
dhe asnjë nga litarët e saj nuk do të hiqet. 21Por aty Zoti nëmadhështinë e tij
do të jetë për ne një vend lumenjsh dhe rrjedhash të gjera uji, ku nuk arrin
asnjë anije me lopata dhe nuk kalon asnjë anije e fuqishme. 22Me qenë se
Zoti është gjykatësi ynë, Zoti është ligjvënësi ynë, Zoti është mbreti ynë; ai do
të na shpëtojë. 23 Litarët e tu janë liruar, nuk e mbajnë mirë dyrekun dhe
nuk vënë në veprim velat. Atëherë do të ndahet preja e një plaçke të pasur;
edhe çalamanët do tëmarrin pjesë në plaçkitje. 24Asnjë banor i qytetit nuk do
të thotë: “Unë jam i sëmurë”. Populli që banon aty do të përfitojë faljen për
paudhësinë e tij.

34
1Afrohuni, o kombe, për të dëgjuar; o popuj, kini kujdes. Le të dëgjojë toka

dhe gjithçka që është në të, bota dhe gjithçka që ajo prodhon. 2 Sepse Zoti
është zemëruar me të gjitha kombet, është indinjuar me të gjitha ushtritë e
tyre; ai ka vendosur shkatërrimin e tyre, i braktis në masakër. 3 Të vrarët e
tyre do të hidhen tutje, kufomat e tyre do të qelben dhemalet do të shkrihen
me gjakun e tyre. 4Tërë ushtria e qiellit do të zhduket, qiejtë do tëmblidhen
rrotull si një libër, por tërë ushtria e tyre do të bjerë, ashtu si bie gjethi nga
hardhia, si bie një fryt i fishkurngafiku. 5Meqenë se shpata imeështëdehur
në qiell, ja ajo po gatitet të bjerëmbi Edomin,mbi popullin që kamvendosur
të shfaroset, për të vënënëvenddrejtësinë. 6Shpata eZotit ështëplotmegjak,
është ngopur me dhjamë, me gjakun e qengjave dhe të cjepve, me dhjamin
e veshkave të deshve; sepse Zoti bën një flijim në Botsrah dhe një kërdi të
madhe në vendin e Edomit. 7Bashkëme ta bien buaj, mëzetër tokme dema;
toka e tyre është vaditur me gjak, pluhuri i tyre është ngopur me dhjamë.
8 Sepse është dita e hakmarrjes të Zotit, viti i shpërblimit për çështjen e Sionit.
9 Përrenjtë do të kthehen në katran, pluhuri i vet në squfur, toka e vet do të
bëhet rrëshirë e zjarrtë. 10Nuk do të shuhet as ditën as natën, tymi i tij do të
ngjitet përjetë; do tëmbetet e shkretë brez pas brezi, askush nuk do të kalojë
mbi të. 11 Zotër të tij do të bëhen pelikani dhe iriqi dhe do të banojnë aty
kukuvajka dhe korbi. Zoti do të shtrijëmbi të litarin e dëshpërimit, plumbçen
e boshllëkut. 12 Do t’i thërrasin fisnikët në mbretëri, por nuk do ketë asnjë
prej tyre, dhe tërë princat janë katandisur në hiç. 13 Në pallatet e tij do të
rriten gjemba, në fortesat e tij hithra dhe carangtha; do të bëhet banesë për
çakejtë,një vend i rrethuar për strucat. 14Kafshët e shkretëtirësdo të takohen
me kafshët që ulërijnë, cjeptë do të thërrasin njeri tjetrin; do të vendosen aty
edhe kukuvajkat dhe do të gjejnë një vend pushimi. 15 Do të bëjë folenë e
vet gjarpëri-shigjetë, do të lëshojë aty vezët, do t’i çelë dhe do t’i mbledhë në
hijen e tij të vegjëlit e vet, aty do të mblidhen edhe hutat, secili me shokun e
vet. 16Kërkoni në librin e Zotit dhe lexoni: asnjë prej tyre nuk do tëmungojë,
askujt nuk do t’i mungojë shoku i vet, sepse e ka urdhëruar goja e tij dhe e ka
mbledhur Fryma e tij. 17Ai vetë e ka hedhur shortin për ta, dhe dora e tij e ka
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ndarëmidis tyreme vijën ematjes; do ta zotërojnë për gjithnjë; do të banojnë
aty brez pas brezi.

35
1 Shkretëtira dhe toka e thatë do të gëzohen, vetmia do të gëzohet dhe do

të lulëzojë si trëndafili; 2 do të lulëzojë shumë dhe do të ngazëllojë me hare
dhe britma gëzimi. Do t’u jepet lavdia e Libanit, madhështia e Karmelit dhe
e Sharonit. Ata do të shohin lavdinë e Zotit, madhështinë e Perëndisë tonë.
3 Forconi duart e dobësuara, bëjini të qëndrueshëm gjunjët e pasigurt! 4 U
thoni atyre që e kanë humbur zemrën: “Bëhuni të fortë,mos kini frikë!”. Ja,
Perëndia juaj do të vijë me hakmarrjen dhe me shpërblimin e Perëndisë; do
të vijë ai vetë për t’ju shpëtuar. 5Atëherë do të hapen sytë e të verbërve dhe
veshët e të shurdhëve; 6 atëherë çalamani do të kërcejë si një dre dhe gjuha e
memecit do të bërtasë nga gëzimi, sepse do të dalin ujëra në shkretëtirë dhe
përrenj në vendin e vetmuar. 7Vendi i thatë do të bëhet pellg dhe toka e etur
për ujë burim ujërash; në vendet ku shtriheshin çakejtë do të ketë bar me
kallamishte dhe xunkth. 8Aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që do të
quhet “rruga e shenjtë”; asnjë i papastër nuk do të kalojë nëpër të; ajo do të
jetë vetëm për ata që e ndjekin; edhe mendjeshkurtërit nuk do të mund të
humbasin. 9 Luani nuk do të jetë më, as edhe ndonjë bishë e egër nuk do të
dalë aty ose nukdo të duket, por do të ecin të çliruarit. 10Të shpëtuaritnga Zoti
do të kthehen, do të vijnë në Sionme britma gëzimi dhe një hare e përjetshme
do të kurorëzojë kokën e tyre; do të kenë gëzim dhe lumturi, dhe dhembja e
rënkimi do të ikin.

36
1Në vitin e katërmbëdhjetë tëmbretit Ezekia ndodhi që Senakeribi, mbret i

Asirisë, doli kundër qyteteve të fortifikuara të Judës dhe i pushtoi. 2Mbreti i
Asirisë dërgoi Rabshakehun nga Lakishi në Jeruzalem, te mbreti Ezekia, me
një ushtri të madhe; ai u ndal pranë ujësjellësit të hauzit të sipërm, në rrugën
e arës së larësit. 3Atëherë Eliakimi, bir i Hilkiahut, prefekt i pallatit, Shebna,
sekretari, dhe Joahu, bir i Asafit, arkivisti, shkuan tek ai. 4 Rabshakehu u
tha atyre: “I thoni Ezekias: Kështu thotë mbreti i madh, mbreti i Asirisë: ku
mbështetet besimi që ke? 5Unë them se këshillë dhe forcë për të bërë luftën
nuk janë vetëm fjalë goje; tani që je rebeluar kundërmeje te kush ke besim
ti? 6 Ja, ti ke besim në përkrahjen e këtij kallami të thyer, që është Egjipti,
që pret dorën e atij që mbështetet mbi të dhe e shpon. I tillë është pikërisht
Faraoni, mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim tek ai. 7Në rast se pastaj
më thuaj: “Ne kemi besim tek Zoti, Perëndia ynë”, a nuk është vallë po ai
që Ezekia ka hequr nga vendet e larta dhe nga altarët, duke u thënë Judës
dhe Jeruzalemit: “Ju do të adhuroni vetëm para këtij altari”? 8Tani, pra, vër
një bast me zotin tim, mbretin e Asirisë; unë do të të jap dy mijë kuaj, në
qoftë se ti je në gjendje të sigurosh kalorësit që i hipin. 9 Si do të mundje të
sprapsësh një kapiten të vetëm midis shërbëtorëve më të vegjël të zotit tim?
Por ti ke besim se Egjipti do të të japë qerre dhe kalorës. 10Dhe tani a kam
ardhur vallë kundër këtij vendi pa vullnetin e Zotit për ta shkatërruar? Zoti
më ka thënë: “Dil kundër këtij vendi dhe shkatërroje””. 11 Atëherë Eliakimi,
Shebna dhe Joahu i thanë Rabshakehut: “Foli, pra, shërbëtorëve të tu në
gjuhën aramaike, sepse ne e kuptojmë, por mos na fol në gjuhën hebraike,
në mënyrë që ta dëgjojë populli që është mbi muret”. 12 Por Rabshakehu u
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përgjigj: “Zoti im, vallë,më ka dërguar t’i them këto fjalë zotit tënd dhe ty, dhe
jopikërishtnjerëzveqëndodhenmbimuret, të katandisur tëhanë jashtëqitjet
e tyredhe tëpinëurinëne tyrebashkëme ju?”. 13AtëherëRabshakehuungrit
më këmbë dhe bërtitime zë të lartë në gjuhën hebraike, duke thënë: “Dëgjoni
fjalët e mbretit të madh, të mbretit të Asirisë! 14 Kështu thotë mbreti: “Të
mos jumashtrojë Ezekia, sepse ai nukmund t’ju çlirojë nga duart emia; 15as
tij bëjë Ezekia që të vendosni besimin tuaj te Zoti, duke thënë: “Me siguri
Zoti do të na çlirojë; ky qytet nuk do të jepet në duart e mbretit të Asirisë”.
16Mos dëgjoniEzekian, sepse kështu thotëmbreti i Asirisë: bënipaqememua
dhe dorëzohuni, dhe secili prej jush do të mund të hajë frytet e vreshtit të tij
dhe të fikut të tij, dhe secili do të mund të pijë ujin e sternës së tij, 17 deri
sa të vijë unë për t’ju çuar në një vend të ngjashëm me tuajin, në një vend
gruri dhe mushti, në një vend buke dhe vreshtash. 18 Të mos ju mashtroj
Ezekia duke thënë: “Zoti do të na çlirojë”. A kamundur ndonjë prej perëndive
të kombeve të çlirojë vendin e tij nga duart e mbretit të Asirisë? 19 Ku janë
perënditë e Hamathit dhe të Arpadit? Ku janë perënditë e Sefarvaimit? A e
kanë çliruar vallë Samarinë nga duart e mia? 20 Kush prej tërë perëndive të
këtyre vendeve ka çliruar vendin e vet nga duart e mia, që Zoti të mund të
çlirojë Jeruzalemin nga duart emia?”. 21Por ata heshtën dhe nuk u përgjigjën
me asnjë fjalë, sepse urdhëri i mbretit ishte: “Mos iu përgjigjni”. 22 Atëherë
Eliakimi, bir i Hilkiahut, prefekt i pallatit, Shebna sekretari, dhe Joahu, bir i
Asafit, arkivisti, erdhën tek Ezekiame rroba të grisura dhe i njoftuan fjalët e
Rabshakehut.

37
1Kurmbreti Ezekia dëgjoi këtë, grisi rrobat, umbuluamenjë thes dhe hyri

në shtëpinë e Zotit. 2 Pastaj dërgoi Eliakimin, prefektin e pallatit, Shebnaun,
sekretarin, dhe priftërinjtëmë të vjetër të mbuluar me thasë te profeti Isaia,
bir i Amotsit, 3 të cilët i thanë: “Kështu thotë Ezekia: Kjo ditë është një ditë
ankthi, ndëshkimi dhe turpi, sepse fëmijët janë duke lindur, por nuk ka forcë
për t’i pjellë. 4 Ndofta Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar fjalët e Rabshakehut, që
mbreti i Asirisë, zoti i tij, ka dërguar për të fyer Perëndinë e gjallë, dhe do ta
ndëshkojë për shkak të fjalëve që Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar. Larto, pra, një
lutje për kusurin që mbetet akoma”. 5 Kështu shërbëtorët e mbretit Ezekia
shkuan te Isaia. 6Dhe Isaia u tha atyre: “Këtë do t’i thoni zotit tuaj: Kështu
thotë Zoti: Mos ki frikëpër shkak të fjalëveqëdëgjove,me të cilat shërbëtorët e
mbretit të Asirisëmë kanë fyer. 7 Ja, unë do të dërgoj përmbi të një frymë dhe,
sa të dëgjojë një lajm, do të kthehet në vendin e tij dhe në vendin e tij do ta
rrëzojme shpatë”. 8Kështu Rabshakehu u kthye dhe e gjeti mbretin e Asirisë
që po rrethonte Libnahun, sepse kishte mësuar që mbreti ishte nisur nga
Lakishi. 9Atëherë mbreti i Asirisë dëgjoi të thuhet për Tirhakahun, mbretin
e Etiopisë: “Ka dalë për të luftuar kundër teje”. Sa dëgjoi këtë, ai i dërgoi
lajmëtarët Ezekias, duke i thënë: 10 “Do t’i thoni kështu Ezekias, mbretit të
Judës: Mos lër që Perëndia yt të cilit i beson të të mashtrojë duke të thënë:
“Jeruzalemi nuk do jepet në duart e mbretit të Asirisë”. 11 Ja, ti dëgjove
ato që mbreti i Asirisë u ka bërë gjithë vendeve të tjera, duke vendosur
shkatërrimin e tyre. A do të mund të shpëtoje vetëm ti? 12A kanë çliruar vallë
mbretërit e kombeve ato që etërit e mi kanë shkatërruar: Gozanin, Haranin,
Retsefin dhe bijtë e Edenit që ishin në Telasar? 13Ku janëmbreti i Hamathit,
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mbreti i Arpadit dhembreti i qytetit të Sefarvaimit, tëHenas dhe të Ivahut?”.
14 Ezekia e mori letrën nga duart e lajmëtarëve dhe e lexoi; pastaj u ngjit në
shtëpinë e Zotit dhe e shpalosi para Zotit. 15 Pastaj Ezekia iu lut Zotit, duke
thënë: 16 “O Zot i ushtrive, Perëndi i Izraelit që ulesh midis kerubinëve, ti je
Perëndia, ti vetëm, i të gjitha mbretërive të tokës; ti ke bërë qiejtë dhe tokën.
17Vër veshin, o Zot, dhe dëgjo; hap sytë, o Zot, dhe shiko. Dëgjo tërë fjalët që
Senakeribi ka dërguar të thotë për të fyer Perëndinë e gjallë. 18Në të vërtetë, o
Zot, mbretërit e Asirisë kanë shkatërruar të gjitha kombet dhe vendet e tyre,
19 dhe kanë hedhur në zjarr perënditë e tyre, sepse këto nuk ishin perëndi,
por vepër e duarve të njeriut, dru e gur; për këtë arsye i kanë shkatërruar.
20 Por tani, o Zot, Perëndia ynë, na çliro nga duart e tij, me qëllim që të gjitha
mbretëritë e tokës të njohin që ti vetëm je Zoti”. 21Atëherë Isaia, bir i Amotsit,
i çoi fjalë Ezekias: “Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: Me qenë se ti më je
lutur përsa i përket Senakeribit, mbretit të Asirisë, 22kjo është fjala që Zoti ka
shqiptuar kundër tij: Virgjëresha, bijë e Sionit, të përçmon dhe tallet me ty;
e bija e Jeruzalemit tund kokën prapa teje. 23 Cilin ke poshtëruar dhe fyer?
Kundër kujt ke ngritur zërin dhe në mënyrë arrogante sytë e tu? Kundër të
Shenjtit të Izraelit. 24Me anë të shërbëtorëve të tu ke poshtëruar Zotin dhe ke
thënë: “Me morinë e qerreve të mia u ngjita në majë të maleve, në skajet e
Libanit. Do të rrëzoj kedrat e tijmë të lartë dhe qiparisat e tijmë të bukur; do
të arrij lartësinë e tij më të largët, pyllin e tij më të harlisur. 25Kam gërmuar
dhe kam pirë ujë;me tabanin e këmbëve të mia kam tharë të gjitha lumenjtë
e Egjiptit”. 26A nuk ke dëgjuar vallë se prej shumë kohe e kam përgatitur këtë
gjë, planin e kam përgatitur qysh nga kohët e vjetra? Tani kam bërë që të
ndodhëkjo: që ti t’i ktheshnënjë grumbull gërmadhashqytetet e fortifikuara.
27Prandaj banorëte tyre, të cilët s’kanë forca, ishin të tremburdhe tëhutuar;
ishin si bari i fushave, si bari i vogël jeshil, si bari i çative, i cili digjet para se të
rritet. 28 Por unë e njoh banesën tënde, hyrjen dhe daljen tënde,madje edhe
zemërimin tënd të madh kundër meje. 29 Duke qenë se je zemëruar shumë
kundër meje dhe paturpësia jote ka arritur te veshët e mi, do të vë unazën
time në flegrat e hundëve, frerin tim në gojë dhe do të të kthej në rrugën nga
ke ardhur. 30Dhe kjo do të jetë shenja për ty; sivjet do të hani atë që rritet
vetvetiu, vitin e dytë atë që rritet po nga ky burim; por vitin e tretë do të
mbillni dhe do të korrni, do të mbillni vreshta dhe do të hani frytin e tyre.
31Dhe pjesa që mbetet e shtëpisë së Judës që do të shpëtojë do të vazhdojë të
vërë rrënjë poshtë dhe të bëjë fryte lart. 32 Sepse nga Jeruzalemi do të dalë
mbetje dhe nga mali i Sionit ata që kanë shpëtuar. Zelli i Zotit të ushtrive do
ta bëjë këtë”. 33 Prandaj kështu thotë Zoti kundërmbretit të Asirisë: “Ai nuk
do të hyjë në këtë qytet as ka për të hedhur ndonjë shigjetë, nuk do t’i dalë
përpara me mburoja as ka për të ndërtuar ndonjë ledh kundër tij. 34 Ai do
të kthehet nëpër atë rrugë nga ka ardhur dhe nuk do të hyjë në këtë qytet”,
thotë Zoti. 35 “Sepse unë do ta mbroj këtë qytet për ta shpëtuar, për hirin tim
dhe për hir të Davidit, shërbëtorit tim”. 36Pastaj engjëlli i Zotit doli dhe goditi
në kampin e Asirëve njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë njerëz; dhe kur njerëzit
u çuan në mëngjes, ja, të gjithë ishin kufoma. 37Atëherë Senakeribi, mbret i
Asirisë, ngriti çadrat, u nis dhe u kthye në shtëpi dhe mbeti në Niniv. 38Dhe
ndodhi që, ndërsa ai po adhuronte në tempullin e perëndisë së tij Nisrok,
bijtë e tij Adramalek dhe Sharetser e vranë me shpatë; pastaj u strehuan në
vendin e Araratit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Esarhadoni.
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38
1Në atë kohë Ezekia u sëmur nga një sëmundje vdekjeprurëse. Profeti Isaia,

bir i Amotsit, shkoi tek ai dhe i tha: “Kështu flet Zoti. Rregullo shtëpinë tënde,
sepse kepër të vdekurdhe jopër t’u shëruar”. 2AtëherëEzekia e ktheu fytyrën
ngamuri dhe iu lut Zotit: 3“Të lutemshumë, oZot, kujto si kamecurpara teje
mebesnikëri,mezemër tëpastër,dhekambërëatëqëështëmirënë sytë e tu”.
Pastaj Ezekia qaume të madhe. 4Atëherë fjala e Zotit iu drejtua Isaias, duke
thënë: 5 “Shko dhe i thuaj Ezekias: Kështu thotë Zoti, Perëndia i Davidit, ati
yt: E dëgjova lutjen tënde, i pashë lotët e tua; ja, do t’u shtoj pesëmbëdhjetë vjet
ditëve të tua; 6do të të çliroj tydhekëtëqytetngaduart embretit tëAsirisëdhe
do tambroj këtë qytet. 7Kjo është për ty shenja nga ana e Zotit, Zoti do ta çojë
në vend fjalën që ka thënë: 8 ja, unë do të bëj që të sprapset dhjetë shkallare
hija që për efekt të diellit është zgjatur mbi shkallarët e Ashazit. Dhe dielli u
spraps dhjetë shkallare prej shkallareve nga kishte zbritur”. 9 I shkruar nga
Ezekia, mbret i Judës, kur ra i sëmurë dhe u shërua nga sëmundja e tij. 10Unë
thoja: “Në kulmin e ditëve të mia do të shkoj në portat e Sheolit; jam privuar
ngambetjaeviteve tëmia”. 11Thoja: “Nukdo ta shohmëZotin, po, Zotin,mbi
dheun e të gjallëve,midis banorëve të botës të të vdekurve nuk do të shohmë
asnjë njeri. 12 Banesa ime tokësore është shkulur dhe u çua larg meje, si një
çadër barinjsh. E kam mbështjellur jetën time si një endës. Ai më këputi nga
vegja; nga dita në natë do t’i japësh fund jetës sime. 13 E qetësova veten deri
në mëngjes; si një luan, ai i thyen tërë kockat e mia; me kalimin nga dita në
natë do t’i japësh fund jetës sime. 14Krakëllija si një lejlek apo një dallëndyshe,
rënkoja si një pëllumbeshë; sytë e mi ishin të lodhur, duke shikuar lart. O Zot,
jam i shtypur; bëhu ti garanti im. 15Çfarë të them? Aimëka folur dheai vetë e
ka bërë këtë gjë. Unë do të eci ngadalë gjatë tërë viteve të mia, në hidhërimin
e shpirtit tim. 16O Zot, me këto gjëra ne jetojmë, dhe në të gjitha këto gjëra
qëndron jeta e frymës sime; prandaj më shëro dhe më kthe jetën! 17 Ja, është
përpaqen timeqëkamprovuarhidhërim tëmadh; pornëdashurinë tëndeke
çliruar shpirtin timnga gropa e korruptimit, sepse i ke hedhur prapa krahëve
të tua të tëramëkatet emia. 18Sepse Sheoli nukmund të të lëvdojë, vdekjanuk
mund të të kremtojë; ata që zbresin në gropë nukmund të shpresojnëmë në
besnikërinë tënde. 19 I gjalli, i gjalli është ai që të lëvdon, siç po bëj unë sot; ati
do t’u njoftojë bijve besnikërinë tënde. 20Zoti do të më shpëtojë; dhe ne do të
këndojmë kantikët e mi me vegla me tela tërë ditët e jetës sonë në shtëpinë e
Zotit”. 21 Por Isaia kishte thënë: “Merrni një jaki prej fiqsh, vendoseni mbi
ulçer dhe i sëmuri do të shërohet”. 22 Ezekia kishte thënë: “Cila është shenja
me të cilën do të ngjitem në shtëpinë e Zotit”?

39
1 Në atë kohë Merodak-Baladani, bir i Baladanit, mbre ti Babilonisë, i

dërgoi letra dhe një dhuratë Ezekias, sepse kishte dëgjuar që ai kishte qenë
i sëmurë dhe ishte shëruar. 2Ezekia u gëzua dhe u tregoi të dërguarve shtëpinë
e thesaret të tij, argjendin, arin, aromat, melhemin e çmuar, tërë arsenalin
e tij dhe të gjitha ato që ndodheshin në thesaret e tij; nuk mbeti asgjë nga
pallati i tij dhe nga e gjithëmbretëria që Ezekia nuk ua tregoi atyre. 3Atëherë
profeti Isaia erdhi tembreti Ezekia dhe i tha: “Çfarë thanë ata njerëz dhe nga
kanë ardhur te ti?”. Ezekia u përgjigj: “Kanë ardhur tek unë nga një vend
i largët, nga Babilonia”. 4 Isaia pyeti akoma: “Çfarë panë në pallatin tënd?”.
Ezekia u përgjigj: “Panë gjithçka që ndodhet në pallatin tim; nukmbeti asgjë
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nga thesaret e mia që nuk ua tregova atyre. 5 Atëherë Isaia i tha Ezekias:
“Dëgjo fjalën e Zotit të ushtrive: 6 Ja, do të vijnë ditë në të cilat gjithçka që
ndodhet në pallatin tënd dhe ato që etërit e tu kanë grumbulluar deri më sot
do të mbarten në Babiloni; nuk do tëmbetet asgjë, thotë Zoti. 7Do tëmarrin
gjithashtu bijtë që kanë dalë prej teje dhe që janë lindur nga ti, do t’i bëjnë
eunukënëpallatin embretit tëBabilonisë”. 8Ezekia i thapastaj Isaias: “Fjala
e Zotit që ti shqiptove është e mirë”. Pastaj shtoi: “Do të ketë të paktën paqe
dhe siguri gjatë jetës sime”.

40
1 “Ngushëlloni, ngushëlloni popullin tim, thotë Perëndia juaj. 2 I flisni

zemrës së Jeruzalemit dhe i shpallni që koha e tij e luftës ka mbaruar, që
paudhësia e tij është shlyer, sepse ka marrë nga duart e Zotit dyfishin për të
gjitha mëkatet e tij”. 3 Zëri i dikujt që bërtet në shkretëtirë: “Shtroni udhën
e Zotit, hapni në shkretëtirë një rrugë për Perëndinë tonë. 4 Çdo luginë të
jetë e mbushur, çdomal dhe kodër të jenë sheshuar; vendet dredha-dredha
të drejtuar dhe vëndet e vështira të sheshuar. 5 Atëherë lavdia e Zotit do të
zbulohet dhe çdo qenie do ta shohë, sepse goja e Zotit ka folur”. 6 Një zë
thotë: “Bërtit!”, dhe përgjigja që merr është: “Çfarë të bërtas?”. “Bërtit që çdo
qenie është si bari, dhe që tërë hiri i tij është si lulja e fushës 7 Bari thahet,
lulja fishket, kur Fryma e Zotit frynmbi të;me siguri populli nuk është veçse
bar. 8 Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndisë tonë mbetet përjetë”.
9O Sion, ti që sjell lajmin e mirë, ngjitu mbi një mal të lartë! O Jeruzalem,
ti që sjell lajmin e mirë, ngrije zërin me forcë! Ngrije zërin, mos ki frikë!
Thuaju qyteteve të Judës: “Ky është Perëndia juaj!”. 10 Ja, Perëndia, Zoti, vjen
i fuqishëm dhe krahu i tij sundon për të. Ja, e ka shpërblimin me vete, dhe
shpërblimi i tij e pararend. 11 Ai do të kullosë kopenë e tij si një bari, do
t’i mbledhë qengjat me krahun e tij dhe do t’i mbajë në gji të tij, dhe do të
udhëheqë me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të vegjëlit e tyre. 12Kush i ka
matur ujëatme gropën e dorës, kush kamarrë përmasat e qiellit me pëllëmbë,
kush ka mbledhur pluhurin e tokës në një masë apo ka peshuar malet me
një peshore dhe kodrat e tyre me një kandar? 13 Kush i ka marrë përmasat
e Frymës së Zotit, ose si këshilltari i tij i ka dhënë mësime? 14 Me kë është
konsultuar, që t’i jepte mend, t’i mësonte shtegun e drejtësisë, t’i jepte dituri
dhe t’i tregonte rrugën e arsyes? 15 Ja, kombet janë si një pikë ujë nënjë kovë,
konsiderohen si pluhuri i një peshoreje; ja, ai i ngre ishujt si të ishin një send
shumë i vogël. 16 Libani nuk do të mjaftonte për të siguruar lëndën djegëse
që i duhet zjarrit, as kafshët e tij nuk do të mjaftonin për olokaustin. 17 Të
gjitha kombet janë si një hiç para tij dhe konsiderohen prej tij si një hiç dhe
një kotësi. 18 Kujt dëshironi t’i përngjajë Perëndia dhe çfarë figure do t’i vinit
përballë? 19Një artist shkrin një shëmbëlltyrë të gdhendur dhe argjendari e
vesh me ar dhe shkrin zinxhirë të vegjël prej argjendi. 20Ai që është tepër i
varfër për një ofertë të tillë zgjedh një dru që nuk kalbet dhe gjen një artizan
të shkathët, që i përgatit një shëmbëlltyrë të gdhendur që nuk lëviz. 21Por nuk
e dini, nuk e keni dëgjuar? A nuk ju është njoftuar që në fillim? Nuk e keni
kuptuar nga themelet e tokës? 22Ai është ai që rri ulur mbi rruzullin e tokës,
banorët e së cilës janë si karkaleca; ai i shpalos qiejtë si një velo dhe i hap si
një çadër ku mund të banosh. 23 Ai i katandis princat në një hiç dhe i bën
të panevojshëm gjykatësit e tokës. 24 Sapo janë mbjellë, sapo janë hedhur
në tokë sapo kërcelli i tyre ka lëshuar rrënjë, ai fryn mbi ta dhe ata thahen;
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uragani i merrme vete si kashtë. 25 “Me kë kërkoni, pra, të më ngjasoni, që të
jem baras me të?”, thotë i Shenjti. 26Ngrini sytë tuaja përpjetë dhe shikoni:
Kush i krijoi këto gjëra? Ai që e nxjerr ushtrinë e tyreme shumicë dhe thërret
gjithçka me emër; për madhështinë e fuqisë së tij dhe forcën e tij, asnjë nuk
mungon. 27Pse thua, o Jakob, dhe ti, Izrael, shpall: “Rruga ime i është fshehur
Zotit dhe për të drejtën time nuk kujdeset Perëndia im? 28Nuk e di ti, vallë,
nuk e ke dëgjuar? Perëndia i përjetësisë, Zoti, krijuesi i kufijve të tokës, nuk
mundohetdhenuk lodhet, zgjuarësiae tij ështëepanjohshme. 29Ai i jep forcë
të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit. 30Të rinjtëmundohendhe lodhen, të
rinjtë e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen, 31por ata që shpresojnë
te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krahë si shqiponja, vrapojnë pa u
lodhur dhe ecin pa u lodhur.

41
1 Ishuj, mbani heshtje! Le të marrin forca të reja popujt; le të afrohen dhe

pastaj të flasin. Të mblidhemi bashkë për të gjykuar! 2 “Kush e ka nxitur një
nga lindja, duke e thirrur në këmbët e tij në drejtësi? Kush i dorëzoi kombet
dhe i nënshtroi mbretërit? Ai ia jep si pluhur shpatës së tij dhe si kashtë e
shpërndarë harkut të tij. 3 Ai i përndjek dhe ecën i sigurtë nëpër një rrugë
mbi të cilën këmbët e tij nuk kanë shkelur kurrë. 4Kush ka vepruar dhe ka
kryer këtë, duke thirrur brezat që nga fillimi? Unë Zoti, jam i pari dhe, me
ata të fundit, do të jem po ai”. 5 Ishujt e shohin dhe i ka zënë frika, skajet
e tokës dridhen; po afrohen, po arrijnë. 6 Secili ndihmon shokun e tij dhe i
thotë vëllait të tij: “Kurajo”. 7Farkëtari i jep zemër argjendarit dhe ai që i jep
dorën e fundit punësme çekiç i jep zemër atij që i bie kudhrës dhe thotë për
saldaturën: “Mirë është” dhe e përforconme gozhda që tëmos lëvizë. 8 “Por ti,
Izrael, shërbëtori im, Jakob që kam zgjedhur, pasardhës i Abrahamit, mikut
tim, 9 ty që tëmora nga skajet e tokës, që kam thirrur nga cepatmë të largëta
të saj dhe të kam thënë: “Ti je shërbëtori im, të kam zgjedhur dhe nuk të kam
hedhur poshtë”. 10 Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse
unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj
me dorën e djathtë të drejtësisë sime. 11 Ja, tërë ata që janë zemëruar kundër
teje do të turpërohen dhe do të shushaten; ata që luftojnë kundër teje do të
katandisen në hiç dhe do të zhduken. 12Ti do t’i kërkosh, por nuk do t’i gjesh
më ata që të kundërshtonin; ata që të bënin luftë do të jenë asgjë, si një gjë
që nuk ekziston më. 13 Sepse unë, Zoti, Perëndia yt, të zë nga dora e djathtë
dhe të them: “Mos u frikëso, unë të ndihmoj”. 14 “Mos u frikëso, o krimb i
Jakobit, o njerëz të Izraelit! Unë të ndihmoj”, thotë Zoti; “Shpëtimtari yt është
i Shenjti i Izraelit. 15 Ja, unë të bëj një shirëse të re me dhëmbë të mprehura;
ti do të shish malet dhe do t’i katandisësh në pluhur, dhe do t’i bësh kodrat
si byk. 16 Ti do t’i frysh, era do t’i çojë larg dhe shakullima do t’i shpërndajë;
por ti do të gëzohesh te Zoti dhe do të përlëvdohesh tek i Shenjti i Izraelit. 17Të
mjerët dhe të varfërit kërkojnë ujë, por mungon; gjuha e tyre u është tharë
nga etja; unë, Zoti do t’ua plotësoj dëshirën; unë, Perëndia i Izraelit, nuk do t’i
braktis. 18Do të bëj që të dalin lumenj mbi kodrat e zhveshura dhe burime
në mes të luginave; do ta bëjë shkretëtirën një liqen uji dhe tokën e thatë
burim ujërash. 19Do të mbjell në shkretëtirë kedrin, akacien, mërsinën dhe
ullirin, do të mbjellë në Arabah qiparisin, vidhin dhe bredhin, 20me qëllim
që ta shohin, ta dinë, ta konsiderojnë dhe ta kuptojnë të gjithë tok se dora e
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Zotit e ka bërë këtë gjë dhe i Shenjti i Izraelit e ka krijuar. 21Paraqitni çështjen
tuaj, thotë Zoti, parashtroni arsyetimet tuaja, thotë Mbreti i Jakobit. 22Le t’i
parashtrojnë dhe të na njoftojnë ç’ka për të ndodhur. Le të deklarojnë cilat
ishin gjërat e kaluara, në mënyrë që të mund t’i shqyrtojmë dhe të njohim
kryerjen e tyre; ose na njoftoni ç’ka për të ndodhur. 23Na njoftoni ç’ka për të
ndodhur në të ardhmen, dhe kështu do tëmësojmë se jeni perëndi; po, na bëni
të mirë apo të keqe në mënyrë që të mbetemi të habitur duke i parë bashkë.
24 Ja, ju jeni një hiç dhe vepra juaj nuk vlen asgjë; ai që ju zgjedh kryen një
gjë të neveritshme. 25Unë thirra dikë nga veriu, dhe ai ka për të ardhur, nga
lindja ai do të përmëndë emrin tim; do t’i shkelë princat sikur të ishin prej
argjile, ashtu siç vepronpoçariqë e ngjesh baltën. 26Kush e shpalli këtë që në
kryeme qëllim që ta dinim, shumëmë parë që tëmund të thonim: “A është e
drejtë”? Por nuk kanjeri që ta ketë njoftuar këtë gjë,njeri që ta ketë shpallur,
njeri që të ketë dëgjuar fjalët tuaja. 27E shpalla i pari në Sion: “Shikoni, ja ku
janë!”, dhe në Jeruzalem dërgova një lajmëtar me lajme të mira. 28 Shikova,
por nuk kishte asnjë, vërtetë asnjë midis tyre që të dinte të jepte një këshillë,
apo, i pyetur, mund të më jepte një përgjigje. 29 Ja, të gjithë këta janë kot;
veprat e tyre janë një hiç dhe shtatoret e tyre janë erë dhe gjëra pa kurrfarë
vlere”.

42
1 “Ja shërbëtori im, që unë përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq shpirtin.

Kam vënë Frymën time mbi të; ai do t’ju sjellë drejtësinë kombeve. 2 Nuk
do të bërtasë, nuk do ta ngrerë zërin, nuk do të bëjë të dëgjohet zëri i tij
nëpër rrugë. 3 Nuk do ta copëtojë kallamin e thyer dhe nuk do ta shuajë
kandilin që bën tym; do ta paraqesë drejtësinë sipas së vërtetës. 4Ai nuk do të
ligështohet dhe nuk do të dekurajohet; deri sa të vendosë drejtësinëmbi tokë;
dhe ishujt do të presin ligjin e tij”. 5Kështu thotë Perëndia, Zoti, që ka krijuar
qiejtë dhe i ka shpalosur, që ka shtruar tokën dhe gjërat që ajo prodhon, që
i jep frymëmarrje popullit dhe jetë atyre që ecin në të: 6 “Unë, Zoti, të kam
thirrur sipas drejtësisë dhe do të të zë për dore, do të të ruaj dhe do të bëj
aleancën e popullit dhe dritën e kombeve, 7 për t’u hapur sytë të verbërve,
për të nxjerrë nga burgu të burgosurit dhe ata që dergjen në terr. 8Unë jam
Zoti, ky është emri im; nuk do t’i jap lavdinë time asnjë tjetri, as lavdërimet e
mia shëmbëlltyrave të gdhendura. 9 Ja, gjërat emëparshme kanë ndodhur, dhe
tani po ju njoftoj gjëra të reja; unë jua bëj të njohura para se të mbijnë”. 10 I
këndoni Zotit një kantik të ri, lëvdimin e tij nga skajet e tokës, o ju që zbrisni
në det, dhe atë që ai përmban, ishujt dhe banorët e tyre. 11 Shkretëtira dhe
qytetet e tij të lartojnë zërin e tyre, bashkëme fshatrat në të cilat banojnë ata
të Kedarit. Le të ngazëllojnë banorët e Selas, le të lëshojnë britma nga maja e
maleve. 12Le t’i japin lavdi Zotit, le ta shpallin lëvdimin e tij në ishuj. 13Zoti do
të shkojë përpara si një hero, do të nxisë dëshirën e tij të zjarrtë si një luftëtar,
do të lëshojë një klithmë, po një klithmë therëse; do të triumfojëmbi armiqtë
e tij. 14 “Për një kohë të gjatë kam qëndruar në heshtje, nuk kam folur, e kam
përmbajtur veten; por tani do të bërtas si një grua që heq të prerat e lindjes,
do tëmarr frymëme vështirësi dhe njëkohësisht do të shfryj. 15Do të shkretoj
malet dhekodrat dhedo të t’i thaj tërëbimët eblerta; do t’i katandis lumenjtë
në ishuj dhe do të thaj pellgjet. 16Do t’i bëj të verbërit të ecin nëpër një rrugë
që ata nuk e njihnin dhe do t’i çoj nëpër shtigje të panjohura; do të ndryshoj
para tyre terrin në dritë dhe vendet dredha-dredha në fushë. Këto gjëra do
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të bëj për ta dhe nuk do t’i braktis. 17 Do të kthejnë kurrizin plot me turp
ata që kanë besim në shëmbëlltyrat e gdhendua dhe u thonë shëmbëlltyrave
të derdhura: “Ju jeni perënditë tona!”. 18O të shurdhër, dëgjoni; o të verbër,
shikoni dhe keni për të parë! 19Kush është i verbër, në mos shërbëtori im, o
i shurdhër si lajmëtari im që po dërgoj? Kush është i verbër si ai që është në
paqe me mua, i verbër si shërbëtori i Zotit? 20Ke parë shumë gjëra, por pa u
kushtuar kujdesin e duhur; veshët e tu ishin të hapur, por nukdëgjove asgjë”.
21 Zoti u gëzua për hir të drejtësisë së tij; do ta bëjë ligjin e tij të madh dhe të
mrekullueshëm. 22 Por ky është një popull që e kanë vjedhur dhe zhveshur;
janë zënë të gjithë nga leqe në burgjet e nëndheshme dhe janë mbyllur në
burgje. Janë bërë objekt plaçkitjeje, por askush nuk i ka çliruar; të zhveshur,
poraskushnukka thënë: “Ktheji!”. 23Kushprej jushdo t’i kushtojë vemendje
kësaj gjëje? Kush prej jush do t’i kushtojë vemendje dhe do të dëgjojë në të
ardhmen? 24Kush e ka braktisur Jakobin në duart e plaçkitësve dhe Izraelin
në ato të grabitësve? A nuk ka qenë vallë Zoti kundër të cilit kemi mëkatuar?
Ata në fakt nuk kanë dashur të ecin në rrugët e tij dhe nuk i janë bindur ligjit
të tij. 25Prandaj ai hodhi mbi të afshin e zemërimit të tij dhe dhunën e luftës,
që e mbështolli rreth e qark në flakë pa e vënë re ai; e shkriu atë, por ai nuk
pati gajle.

43
1 Por tani kështu thotë Zoti, që të ka krijuar, o Jakob, që të ka formuar, o

Izrael: “Mos ki frikë, sepse unë të kam çliruar, të kam thirrur me emër; ti më
përketmua. 2Kur do të kalosh përmes ujërave unë do të jem me ty, ose do të
kalosh lumenjtë, nuk do të të mbytin; kur do të ecësh nëpër zjarr, nuk do të
digjesh dhe flaka nuk do të të konsumojë. 3 Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, i
Shenjti i Izraelit, Shpëtimtari yt. Kam dhënë Egjiptin si çmim për shpengimin
tënd,Etiopinë dhe Sebanpër ty. 4Sepse ti je i çmuarnë sytë emi dhe i nderuar,
dhe unë të dua, unë jap njerëz për ty dhe popuj në këmbim të jetës sate. 5Mos
ki frikë, sepse unë jam me ty; do të t’i sjell pasardhësit e tu nga lindja dhe
do të grumbulloj nga perëndimi. 6 Do t’i them veriut: “Ktheji”, dhe jugut:
“Mos i mbaj. Bëj që të vijnë bijtë e mi nga larg dhe bijat e mia nga skajet e
tokës, 7 tërë ata që quhenme emrin tim, që kam krijuar për lavdinë time, që
kam formuar dhe bërë gjithashtu”. 8Nxirr popullin e verbër që megjithatë
ka sy, dhe të shurdhër që megjithatë kanë vesh. 9 Le të mblidhen bashkë
tërë kombet, të grumbullohen popujt! Kush prej tyre mund të njoftojë këtë
gjë dhe të na bëjë të dëgjojmë gjërat e kaluara? Le të paraqesin dëshmitarët
e tyre për t’u justifikuar; ose le të dëgjojnë dhe të thonë: “Éshtë e vërtetë!”.
10Dëshmitarët emi jeni ju, thotë Zoti, bashkëme shërbëtorinqë kamzgjedhur,
me qëllim që ju të më njihni dhe të keni besim tek unë, si dhe të merrni vesh
që unë jam. Para meje asnjë Perëndi nuk u formua dhe pas meje nuk do të
ketëasnjë tjetër. 11Unë,unë jamZotidhepërveçmejenukkaShpëtimtar tjetër.
12Unë kam shpallur, kam shpëtuar dhe kam njoftuar; dhe nuk kishte asnjë
perëndi të huaj midis jush; prandaj ju jeni dëshmitarët e mi, thotë Zoti, dhe
unë jam Perëndi. 13 Para fillimit të kohës unë jam gjithnjë po ai dhe askush
nuk mund të çlirojë njeri nga dora ime; kur unë veproj, kush mund të më
pengojë?”. 14 Kështu thotë Zoti, Çliruesi juaj, i Shenjti i Izraelit: “Për hirin
tuaj unë po dërgoj dikë kundër Babilonisë, dhe do të bëj që të ikin të gjithë;
kështu Kaldeasit do të ikin me anije duke bërtitur nga dhembja. 15Unë jam
Zoti, i Shenjti juaj, krijuesi i Izraelit, mbreti juaj”. 16 Kështu thotë Zoti që
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hapi një rrugë në det dhe një shteg midis ujërave të fuqishme, 17 që nxorri
qerre, kuaj dhe një ushtri të fuqishme; ata dergjen të gjithë së bashku dhe
nuk do të ngrihen më; janë asgjësuar dhe janë shuar si një kandil. 18 “Mos
kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat e lashta. 19 Ja, unë po
bëj një gjë të re; ajo do të lëshojë degë; nuk do ta njihni ju? Po, do të hap
një rrugë nëpër shkretëtirë, do të bëj që lumenjtë të rrjedhin në vendet e
vetmuara. 20 Kafshët e fushave, çakajtë dhe strucat do të më përlëvdojnë,
sepse do t’i jap ujë shkretëtirës dhe lumenj vendit të vetmuar për t’i dhënë
të pijë popullit tim, të zgjedhurit tim. 21Populli që kam formuar për vetë do
të shpallë lëvdimet e mia. 22 Por ti nuk më ke kërkuar, o Jakob, përkundrazi je
lodhurmemua, o Izrael! 23Nukmëke sjellë qengjin e olokausteve të tua dhe
nukmë ke nderuarmeflijimet e tua; nuk të kamdetyruar tëmë shërbeshme
oferta ushqimesh, as nuk të kam lodhur duke kërkuar temjan. 24Nuk më ke
blerëmepara kanellën dhe nukmë ke ngopurmedhjamin e flijimeve të tua.
Përkundrazi më ke rënduar me mëkatet e tua, më ke lodhur me paudhësitë e
tua. 25 Unë, pikërisht unë, jam ai që për hir të vetuetes fshij shkeljet e tua
dhe nuk do t’i mbaj mendmëkatet e tua. 26Bëj që të kujtohem, ta diskutojmë
bashkëkëtë rast, folë, ti vetëpër t’u justifikuar. 27Ati yt i parëkamëkatuardhe
mësuesit e tu kanë ngritur krye kundërmeje. 28Prandaj kamndotur krerët e
shenjtërores, kam vendosur shfarosjen e Jakobit dhe turpërimin Izraelit”.

44
1 “Tani dëgjo, o Jakob, shërbëtori im, o Izrael, që unë kamzgjedhur! 2Kështu

thotë Zoti që të ka bërë dhe të ka formuar që në barkun e nënës, ai që
të ndihmon: Mos ki frikë, o Jakob, shërbëtori im, o Jeshurun që unë kam
zgjedhur! 3 Sepse unë do të derdh ujë mbi atë që ka etje dhe rrëke mbi
tokën e thatë; do të derdh Frymën time mbi pasardhësit e tu dhe bekimin
timmbi trashëgimtarët e tu. 4Ata do të rriten në mes të barit, si shelgje gjatë
rrjedhave ujore. 5Njeri do të thotë: “Unë jam i Zotit”; tjetri do të quhet me
emrin e Jakobit, dhe një tjetër do të shkruajë mbi dorën e tij: “I Zotit”, dhe
do ta ketë për nder të mbajë emrin e Izraelit”. 6 Kështu thotë Zoti, mbreti
i Izraelit dhe Çliruesi i tij, Zoti i ushtrive: “Unë jam i pari dhe jam i fundit,
dhe përveç meje nuk ka Perëndi. 7 Kush është si unë? Le ta shpallë, pra, ta
deklarojë dhe të japë prova para meje që kur kam vendosur këtë popull të
lashtë. Le t’u njoftojnë gjërat që do të ndodhin dhe ngjarjet që do të kryhen.
8Mos u trembni, mos kini frikë! A nuk ta kam shpallur, vallë, dhe nuk ta
kam deklaruar prej kohe? Ju jeni dëshmitarë të mi. A ka vallë një Perëndi
përveçmeje? Nuk ka Shkëmb tjetër,nuknjoh tjetër të tillë. 9Ata që prodhojnë
shëmbëlltyra të gdhendura janë krejt kotësi; gjërat e tyre më të çmuara nuk
hyjnë fare në punë; dëshmitarët e tyre nuk shohin dhe as nuk kuptojnë gjë,
prandaj do të mbulohen me turp. 10 Kush prodhon një zot apo shkrin një
shëmbëlltyrë të gdhendur pa patur fare dobi? 11 Ja, të gjithë shokët e këtij
personido të shushaten; vetë artizanëtnuk janëveçsenjerëz. Le tëmblidhen
të gjithë dhe le të paraqiten. Do të trembendhe do të turpërohennjëkohësisht.
12 Kovaçi me darë punon hekurin mbi prush, i jep formë me çekiç dhe e
përpunonmekrahun e tij të fuqishëm; vuanngauria dhe forca e tij pakësohet;
nuk pi ujë dhe lodhet. 13 Zdrukthëtari shtrin vizorin, vizaton idhullin me
laps, e punon me sqepar, e mat me kompas dhe e bën një fytyrë njerëzore,
një formë të bukur njeriu, në mënyrë që të mbetet në një shtëpi. 14 Ai pret



Isaia 44:15 694 Isaia 45:8

për vete disa kedra, merr një selvi apo një lis që i lë të rriten të fuqishëm
midis drurëve të pyllit; ai mbjell një frashër që shiu e bën të rritet. 15 Ky i
shërbennjeriut për të djegur; aimerr një pjesë të tij për t’u ngrohur dhe ndez
zjarrin për të pjekur bukën; bën gjithashtu një perëndi dhe e adhuron, bën
një shëmbëlltyrë të gdhendur para së cilës bie përmbys. 16Djeg gjysmën e tij
në zjarr, me gjysmën tjetër përgatitmishin, pjekmishin dhe ngopet. Ngrohet
gjithashtu dhe thotë: “Ah, po ngrohem, kënaqem me zjarrin”. 17Me atë që
mbetet prej tij sajon një perëndi, shëmbëlltyrën e saj të gdhendur, bie përmbys
përpara saj, e adhuron, e lut dhe i thotë: “Shpëtomë, sepse ti je perëndia im”.
18Nuk dinë dhe nuk kuptojnë asgjë, sepse i kanë zënë sytë e tyre që të mos
shohin dhe zemrat e tyre që të mos kuptojnë. 19 Askush nuk vjen në vete
dhe as ka dituri dhe mend për të thënë: “Dogja një pjesë në zjarr, po, mbi
prushin e tij poqa bukën, poqa mishin dhe e hëngra. Me atë që mbetet do
të bëj një gjë të neveritshme dhe do të bie përmbys përpara një cope druri?”.
20Një person i tillë ushqehet me hi, zemra e tij e mashtruar e çon në rrugë
të keqe. Ai nuk mund të çlirojë shpirtin e tij dhe të thotë: “A nuk është vallë
një gënjeshtër ajo që mbaj në dorën time të djathtë?”. 21 “Mbaji mend këto
gjëra, o Jakob, o Izrael, sepse ti je shërbëtori im; unë të kam formuar, ti je
shërbëtori im; o Izrael, nuk do të të harroj. 22 I fshiva shkeljet e tua si një re
e dendur, dhe mëkatet e tua si një mjegullinë; kthehu tek unë, sepse unë të
kam çliruar”. 23Ngazëlloni, o qiej, sepse Zoti ka vepruar. Gëzohuni, o thellësi
të tokës. Shpërtheni në britma gëzimi, o male, o pyje, me gjithë drurët tuaj!
Sepse Zoti ka çliruar Jakobin dhe ka shfaqur lavdinë e tij në Izrael. 24Kështu
thotë Zoti, Çliruesiyt, ai që të ka formuarqënëbark tënënës: “Unë jamZoti që
kam bërë tërë gjërat, që i vetëm, kam shpalosur qiejtë dhe kam shtrirë tokën;
kush ishte me mua? 25 Unë i bëj të kota parashikimet e gënjeshtarëve dhe
i bëj shortarët pa mend; unë bëj që të sprapsen njerëzit e urtë dhe e kthej
dijen e tyre në marrëzi. 26 Vërtetoj fjalën e shërbëtorit tim dhe i jap sukses
këshillës së lajmëtarëve të mi; unë i them Jeruzalemit: “Do të kesh banorë”,
dhe qyteteve të Judës: “Do t’ju rindërtojnë”, dhe unë do të rindërtoj gërmadhat
e tyre. 27Unë i them humnerës: “Thahu!”; dhe unë do të thaj lumenjtë e tu.
28 Them për Kirin: “Ai është bariu im!” dhe do të çojë në vend tërë dëshirat
e mia, duke i thënë Jeruzalemit: “Do të rindërtohesh!”, dhe tempullit: “Do të
jesh i qëndrueshëm!””.

45
1 “Kështu i thotë Zoti të vajosurit të tij, Kirit, që unë e mora me dorën e

djathtë, që të hedh poshtë para tij kombet: Po, unë do të zgjidh brezat që
mbretërit mbajnë në ijë, për të hapur para tij 2 Unë do të ec para teje dhe
do të sheshoj vendet e ngritura, do të bëj copë-copë portat prej bronzi dhe
do të thyej shufrat prej hekuri. 3 Do të të jap thesaret e territ dhe pasuritë
e fshehura në vende të fshehta, me qëllim që ti të njohësh që unë jam Zoti,
Perëndia i Izraelit, që të thërret me emër. 4 Për hir të Jakobit, shërbëtorit
im, dhe për hir të Izraelit, të zgjedhurit tim, unë të thirra me emër dhe të
dhashë një titull nderi megjithëse ti nuk më njihje. 5Unë jam Zoti dhe nuk
ka asnjë tjetër; jashtë meje nuk ka Perëndi. Të kam rrethuar, ndonëse ti nuk
më njihje, 6me qëllim që nga lindja në perëndim të pranohet që nuk ka asnjë
Perëndipërveçmeje. Unë jamZoti dhenukkaasnjë tjetër. 7Unë formoj dritën
dhe krijoj terrin, sjell mirëqënien dhe krijoj fatkeqësinë. Unë, Zoti, i bëj të
gjitha këto gjëra”. 8 Pikëloni, o qiej, nga lart dhe retë le të bëjnë të bjerë si
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shi drejtësia. Le të hapet toka, të prodhojë shpëtimin dhe të bëjë të mbijë
njëkohësishtdrejtësia. Unë,Zoti, e kamkrijuarkëtë. 9Mjerëai që i kundërvihet
atij që e ka formuar, një fragment enësh balteme fragmente të tjera të enëve
prej balte. A do t’i thotë argjila atij që i jep formë: “Ç’po bën?”, a do të thotë
vepra jote: “Nuk ka duar?”. 10Mjerë ai që i thotë të atit: “Çfarë po lind?”. dhe
nënës së tij: “Çfarë po pjell?”. 11Kështu thotë Zoti, i Shenjti i Izraelit dhe ai që
e ka formuar: “Përsa u përket gjërave të së ardhmesmë bëni pyetje rreth bijve
të mi dhe më jepni urdhëra rreth veprës së duarve të mia? 12 Por unë kam
bërë tokën dhe kam krijuar njeriun mbi të; me duart e mia kam shpalosur
qiejtë dhe komandoj tërë ushtrinë e tyre. 13 Unë e ngjalla atë në drejtësinë
time dhe do të sheshoj tërë rrugët e tij; ai do të rindërtojë qytetin tim dhe do
t’i kthejë të lirë të mërguarit e mi pa paguar shpengim dhe pa bërë dhurata”,
thotë Zoti i ushtrive. 14Kështu thotë Zoti: “Fryti i mundimeve të Egjiptit dhe
mallrat e Etiopisë dhe të Sabejve, njerëz me shtat të lartë, do të të kalojnë
ty dhe do të të përkasin ty; ata do të ecin pas teje, të lidhur me zinxhirë;
do të bien përmbys para teje dhe do të të luten fort, duke thënë: “Me siguri
Perëndia është te ti dhe nuk ka asnjë tjetër; nuk ka Perëndi tjetër””. 15Në të
vërtetë ti je një Perëndi që fshihesh, o Perëndi i Izraelit, o Shpëtimtar. 16Do të
mbeten të gjithë të turpëruar dhe të hutuar, po, do të ikin të gjithë bashkë, të
mbuluar me turp, sajuesit e idhujve. 17 Por Izraeli do të shpëtohet nga Zoti
me një shpëtim të përjetshëm; ju nuk do të turpëroheni ose të hutoheni kurrë
më përjetë. 18 Sepse kështu thotë Zoti që ka krijuar qiejtë, ai, Perëndia që ka
formuar tokën dhe e ka bërë; ai e ka vendosur, nuk e ka krijuar pa trajtë, por
e ka formuar që të banohej: “Unë jamZoti dhenuk ka asnjë tjetër. 19Unënuk
kam folur fshehtas nënjë cep të errët të dheut; nukukam thënë pasardhësve
të Jakobit: “Mëkërkoni kot”. Unë, Zoti, thematë që është e drejtë dhe deklaroj
gjërat që janë të vërteta. 20Mblidhuni dhe ejani, afrohuni bashkë, ju që keni
shpëtuar nga kombet! Nuk kanë mend ata që mbajnë një shëmbëlltyrë prej
drurit të gdhendur prej tyre dhe i luten një perëndi që nukmund të shpëtojë.
21Shpalleni dhe paraqitni arsyetimet tuaja, po, le të këshillohen edhe bashkë.
Kush e ka shpallur këtë që në kohët e lashta dhe e ka parashikuar prej një
kohe të gjatë? Vallë, nuk jam unë, Zoti? Nuk ka Perëndi tjetër veç meje, një
Perëndi i drejtë, një Shpëtimtar; nuk ka asnjë veç meje. 22Kthehuni nga unë
dhe do të shpëtoni, ju mbarë skaje të tokës. Sepse unë jam Perëndia dhe nuk
ka asnjë tjetër. 23 Jam betuar në veten time, nga goja ime ka dalë një fjalë
drejtësie dhe nuk do ta tërheq; çdo gju do të përkulet para meje dhe çdo gjuhë
do të betohet përmua. 24Do të thuhet përmua: “Vetëm tek Zoti kam drejtësi
dhe forcë””. Tek ai do të vijnë tërë ata që ishin të ndezurme zemërim kundër
tij dhe do të turpërohen. 25Në Zoti do të shfajesohen dhe do të përlëvdohen
gjithë pasardhësit e Izraelit.

46
1Beli ka rënë, Nebo është rrëzuar; idhujt e tyre i kanë çuar tutje me kafshë

barre dheme pela; gjërat që ju transportonit janë ngarkuar si pesha të rënda
për kafshët e lodhura. 2 Janë shembur, kanë rënë bashkë; nuk kanëmundur
të shpëtojnë ngarkesën, por ata vetë kanë shkuar në robëri. 3 “Dëgjomëni, o
shtëpi e Jakobit, dhe tërëmbetja e shtëpisë së Izraelit, që ju kam përkrahur që
kur keni lindur, që jeni mbajtur nga unë qysh në bark të nënës; 4 “Deri në
pleqërinë tuaj unë do të mbetem po ai, unë do t’ju mbaj deri sa të thinjeni.
Unë ju kam bërë dhe unë do t’ju përkrah; po, do t’jumbaj dhe do t’ju shpëtoj”.
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5Me cilin doni të më barazoni, me cilin doni të më krahasoni që mund të
jemi të njëllojtë? 6Këta harxhojnë arin e çantës dhe peshojnë argjendin me
peshore, paguajnë një argjendar që me to të sajojë një perëndi; pastaj bien
përmbys para tij dhe e adhurojnë. 7 E ngarkojnë mbi kurriz dhe e mbartin,
e vënë në vendin e tij dhe mbetet atje; nga vendi i tij nuk lëvizet më. Edhe
sikur dikush t’i thërrasë atij, ai nuk i përgjigjet as e shpëtonnga fatkeqësia e tij.
8Kujtoni këtë dhe tregohuni burra! Silleni atë ndërmend, o shkelës. 9Kujtoni
gjërat e kaluara të kohëve shumë të vjetra, sepse unë jamPerëndiadhenukka
asnjë tjetër; jam Perëndia dhe askush nuk më ngjet mua, 10që shpall fundin
që në fillim, dhe shumë kohë më parë gjërat që ende nuk janë bërë, duke
thënë: “Plani im do të realizohet dhe do të bëj gjithçka më pëlqen”, 11 duke
thirrur nga lindja një zog grabitqar dhe nga një tokë e largëtnjeriun që do të
zbatojë planin tim. Po, kam folur dhedo të bëjqë tëndodhë; kambërëplanin
dhe do ta realizoj. 12Dëgjomëni, e zemërkryeneçë, që i jeni larguar drejtësisë.
13Po e afroj drejtësinë time, ajo nuk është larg; shpëtimi im nuk do të vonojë.
Do ta vë shpëtimin te Sioni dhe do t’i tregoj lavdinë time Izraelit”.

47
1 “Zbrit dhe ulu në pluhur, o e virgjër bijë e Babilonisë. Ulu në tokë, pa

fron, o bijë e Kaldeasve, sepse nuk do të quajnë më të brishtë dhe të njomë.
2 Vër dorën mbi mokrën dhe bluaj miellin; lëvize velin tënd, ngrije bishtin e
fustanit, zbulo këmbën dhe kalo lumenjtë. 3 Lakuriqësia jote do të zbulohet
dhe do të shihet gjithashtu turpi yt; do të hakmerrem dhe asnjeri nuk do të
ndërhyjë”. 4Shpëtimtari ynë, emri i të cilit është Zoti i ushtrive, është i Shenjti
i Izraelit. 5 “Ulu në heshtje dhe shko në terr, o bijë e Kaldeasve, sepse nuk
do të të quajnëmë zonjë tëmbretërive. 6 Jam zemëruarme popullin tim, kam
përdhosur trashëgiminë time dhe i kam dhënë në pushtetin tënd, por ti nuk
ke perdorur për ta kurrfarëmëshire; zgjedhën tënde e ushtrove sidomosmbi
të moshuarit, 7dhe the: “Unë do të jem zonjë përjetë”, dhe kështu nuk i vure
këto gjëra në zemër dhe nuk more parasysh fundin e gjithë kësaj ngjarjeje.
8 Por tani dëgjo, o epshndjellëse, që banon në një vend të sigurt dhe thua në
zemrën tënde: “Unë, dhe asnjë tjetër! Nukdo tëmbetemkurrë e ve dhe s’kam
për të njohur humbjen e fëmijëve”. 9 Por këto dy gjëra do të të ndodhin në
një çast, në po atë ditë: humbja e fëmijëve dhe vejëria; do të të bien plotësisht
mbi kurriz, për shkak të numrit të madh të magjive të tua dhe përmorinë e
yshtjeve të tua. 10Ti kishe besim në djallëzinë tënde dhe thoje: “Askush nuk
më sheh”. Dituria jote dhe njohuritë e tua të kanëmashtruar, dhe ti thoje në
zemrën tënde: 11 “Unë dhe askush tjetër”. Prandaj do të të vijë një fatkeqësi
dhe nuk do të dish se nga të vjen; do të bjerë një fatkeqësi, që nuk do të jesh
në gjendje ta shmangëshmeasnjë lloj shlyerje; do të bjerë papritmas në trup
një shkatërrim, që nuk e ke parashikuar. 12Rri tani me yshtjet e tua dhe me
morinë e magjive të tua me të cilat je lodhur që në rininë tënde. Ndofta do
të nxjerrësh prej tyre ndonjë përfitim, ndofta do të arrish të ndjellësh frikë.
13 Je lodhur me turmën e këshilltarëve të tu; le të ngrihen, pra, astrologët,
ata që studiojnë yjet dhe bëjnë parashikime çdo muaj dhe le të të shpëtojnë
nga gjërat që do të bien në kurriz. 14 Ja, ato do të jenë si kashta; zjarri do t’i
harrxhojë. Nuk do të shpëtojnë veten e tyre nga fuqia e flakës; nuk do të ketë
prush për t’u ngrohur, as zjarr para të cilit të ulesh. 15Kështu do të jenë ata
me të cilët je munduar dhe ke dhënë e ke marrë që në rininë tënde. Secili do
të rravgojë për llogari të vet, dhe askush nuk do të të shpëtojë”.
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48
1Dëgjoni këtë, o shtëpi e Jakobit, ju që ju thërrasinme emrin e Izraelit dhe

që keni dalë nga burimet e Judës, ju që betoheni për emrin e Zotit dhe që
përmendni Perëndinë e Izraelit, por jo me të vërtetë dhe me drejtësi. 2 Duke
qenë se quhen me emrin e qytetit të shenjtë dhe mbështeten mbi Perëndinë
e Izraelit, emri i të cilit është Zoti i ushtrive; 3 “Unë i shpalla gjërat e kaluara
që në fillim; kishin dalë nga goja ime dhe kisha bërë që t’i dëgjonin; pastaj
veprova papritmas dhe ato ndodhën. 4 Sepse e dija që ishe kokëfortë, që
qafa jote ishte një brez i hekurt dhe balli yt prej bronzi, 5 t’i kam njoftuar
që në fillim, bëra që t’i dëgjosh para se të ndodhnin, që të mos kishe për të
thënë: “I ka bërë idhulli im, i ka urdhëruar shëmbëlltyra ime e gdhendur dhe
shëmbëlltyra ime e shkrirë”. 6 Ti e ke dëgjuar dhe e ke parë tërë këtë gjë. A
nuk do ta shpallni? Që tani bëj që të dëgjosh gjëra të reja, gjëra të fshehta që ti
nuk i njihje. 7Ato janë krijuar tashti dhe jo që në fillim; para ditës së sotme
nuk i kishe dëgjuar dhe kështu nukmund të thuash: “Ja, unë i dija”. 8 Jo, ti as
nuk i ke dëgjuar as nuk i ke ditur, as veshi yt nuk ishte i hapur atëherë, sepse
e dija që ti do të veproje me pabesi dhe që do të quheshe “rebel” që në bark
të nënës. 9 Për hir të emrit tim do ta shtyj për më vonë zemërimin tim, dhe
për hir të lavdisë sime do ta frenoj që të mos të të shfaros. 10 Ja, unë të kam
rafinuar, por jo si argjendi; të kam provuar në poçen e pikëllimit. 11 Për hir
të vetvetes, për hir të vetvetes e bëj këtë; si mund të lë, pra, që të përdhoset
emri im? Nuk do t’ia jap lavdinë time asnjë tjetri”. 12 “Dëgjomë, o Jakob, dhe
Izrael, që unë kam thirrur. Unë jam ai që është; unë jam i pari dhe jam i
fundit gjithashtu. 13 Dora ime ka themeluar tokën dhe dora ime e djathtë
ka shpalosur qiejtë; kur unë i thërras, paraqiten bashkë. 14Mblidhuni, ju të
gjithë, dhe dëgjoni! Kush prej tyre ka shpallur këto gjëra? Ai që Zoti dashuron
do të kryejë vullnetin e tij kundër Babilonisë dhe do të ngrerë krahun e tij
kundër Kaldeasve. 15Unë, unë i fola, po, unë e thirra, e bëra të vijë dhe do të
bëj që veprimi i tij të shkojë mbarë. 16Afrohuni tek unë, dëgjoni këtë: “Qysh
në fillim nuk fola në fshehtësi; kur këto fakte ndodhnin, unë isha atje. Dhe
tani Zoti, Zoti, dhe Fryma e tij më kanë dërguar””. 17Kështu thotë Zoti, Çliruesi
yt, i Shenjti i Izraelit: “Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të mëson për të mirën
tënde, që të udhëheq nëpër rrugën që duhet të ndjekësh. 18Ah, sikur t’u kishe
kushtuar kujdes urdhërimeve të mia! Paqja jote do të ishte si një lumë dhe
drejtësia jote si valët e detit. 19 Trashëgimia jote do të ishte si rëra dhe ata
që kanë lindur nga të përbrëndëshmet e tua do të ishin të pallogaritshëm si
kokrrizat e saj; emri i tij nuk do të fshihej as do të shkatërrohej para meje”.
20 Dilni nga Babilonia, ikni nga Kaldeasit! Me një zë të gëzuar kumtojeni,
shpalleni këtë gjë, përhapeni deri në skajet e tokës. Thoni: “Zoti ka çliruar
shërbëtorin e tij Jakob”. 21Atanukpatën etje kur i çoinëpër shkretëtirë. Aibëri
që të burojë për ta ujë nga shkëmbi; e çau shkëmbin dhe dolën ujërat. 22 “Nuk
ka paqe për të pabesët”, thotë Zoti.

49
1 Ishuj, dëgjomëni, dhe kushtojini kujdes, o popuj të largët. Zoti më ka

thirrur që kur isha në bark të nënës, ka përmendur emrin tim që kur isha
në të përbrëndëshmet e nënës sime. 2Ma bëri gojën si një shpatë të mprehtë,
më ka fshehur në hijen e dorës së tij, më ka dhënë një shigjetë me majë,më
ka futur në kukurën e tij. 3Më ka thënë: “Ti je shërbëtori im, Izrael, në të
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cilin do të përlëvdohem”. 4 Por unë thoja: “Më kot jam lodhur; për hiç gjë
dhe pa dobi kam harxhuar forcën time; por me siguri e drejta ime është
pranë Zotit dhe shpërblimi im pranë Perëndisë tim”. 5 Dhe tani thotë Zoti
që më ka formuar që në bark të nënës që të jem shërbëtori i tij, që t’i sjell
atij përsëri Jakobin dhe që të mbledh rreth tij Izraelin (unë jam i nderuar
në sytë e Zotit dhe Perëndia im është forca ime). 6 Ai thotë: “Éshtë tepër
pak që ti të jesh shërbëtori im për të lartuar përsëri fiset e Jakobit dhe për
të kthyer ata që kanë shpëtuar nga Izraeli. Të kam vendosur si dritën e
kombeve, me qëllim që të jesh Shpëtimi im deri në skajet e tokës”. 7 Kështu
i thotë Zoti, Çliruesi i Izraelit, i Shenjti i tij, atij që përbuzet nga njerëzit, që
urrehet nga kombi, shërbëtorit të sundimtarëve: “Mbretërit do të shohin dhe
do të ngrihen, princat do të 8Kështu thotë Zoti: “Në kohën e hirit unë ta kam
plotësuar dëshirën dhe në ditën e shpëtimit të kam ndihmuar; do të të ruaj
dhe do të të bëj aleancën e popullit, për ta ringjallur vendin, për të të shtënë
në dorë trashëgimitë e shkatërruara, 9për t’u thënë robërve: “Dilni”, dhe atyre
që janë në terr: “Shfaquni”. Ata do të kullosin gjatë rrugëve dhe në të gjitha
lartësitë e braktisura do të kenë kullotat e tyre. 10Nuk do të kenë as uri as
etje, nuk do të goditen më as nga vapa as nga dielli, sepse ai që ka mëshirë
për ta do t’i udhëheqë dhe do t’i çojë te burimet e ujit. 11Do t’i ndryshoj tërë
malet e mia në rrugë, dhe rrugët e mia kryesore do të ngrihen. 12 Ja, këta
vijnë nga larg; ja, ata nga veriu dhe nga lindja, dhe ata nga vendi i Sinimit”.
13Ngazëlloni, o qiej, gëzohu, o tokë, dhe lëshoni britma gëzimi, o male, sepse
Zoti ngushëllon popullin e tij dhe i vjen keq për të pikëlluarit e tij. 14Por Sioni
ka thënë: “Zotimëkabraktisur, Zotimëkaharruar”. 15“Amundet një grua të
harrojë foshnjene gjirit dhe tëmos i vijë keqpër fëmijën ebarkut të saj? Edhe
sikur ato të të harrojnë,unënukdo të harroj. 16 Ja, unë të kamgdhendurmbi
pëllëmbët e duarve të mia; muret e tua më rrinë gjithnjë para syve. 17 Bijtë
e tu do të shpejtojnë, shkatërruesit e tu dhe rrënuesit e tu do të largohen prej
teje. 18Ngrej sytë e tu rreth e qark dhe shiko. Të tërë ata po mblidhen dhe
po të vijnë. Ashtu siç është e vërtetë që unë jetoj, thotë Zoti, do të vishesh
me tërë ata si me një ornament dhe do t’i lidhësh mbi veten tënde, ashtu si
bën nusja. 19Prandaj vendet e tua të shkreta dhe të pikëlluara dhe vendi yt i
goditur një herë nga shkatërrimi do të jenë tani tepër të ngushtë për banorët,
ndërsa ata që të gllabëronin do të jenë mjaft larg. 20Fëmijët që do të kesh pas
atyre që ke humbur, do të të thonë në vesh: “Ky vend është tepër i ngushtë
për mua; bëmë më tepër vend që të mund të vendosem”. 21Atëherë ti do të
thuashnë zemrën tënde: “Kush i ka pjellë këta? Unënë fakt isha i privuar nga
fëmijët emi, isha shterpë emërguardhe e dëbuar sa këtejdhe andej. Këta kush
i rriti? Ja, unë kisha mbetur vetëm, dhe këta ku ishin?””. 22Kështu thotë Zoti,
Zoti: “Ja, unë do të ngre dorën timembi kombet, do të ngre flamurin timmbi
popujt; atëherë do t’i sjellin bijtë e tu në krahë dhe vajzat e tua do t’i sjellin
mbi supe. 23Mbretërit do të jenë baballarët tuaj birësues dhe mbretëreshat e
tyre do të jenë tajat tuaja; ata do të bien përmbys para tejeme fytyrën përtokë
dhe do të lëpijnë pluhurin e këmbëve të tua; kështu do të mësosh që unë jam
Zoti dhe ata që shpresojnë tek unë nuk do të turpërohen. 24A do të mund t’i
shkëputetvallëpreja të fuqishmit apo të çlirohet i burgosuriqëështë idrejtë?”.
25Po, kështu thotë Zoti: “Edhe i burgosuri do të çohet tutje dhe preja e tiranit
do të shpëtohet. Unë vetë do të luftoj me atë që luftonme ty dhe do të shpëtoj
bijtë e tu. 26Do të bëj që shtypësit e tu të hanë mishin e vet, dhe do të dehen
me gjakun e vet si të ishtemusht. Atëherë çdomishdo të pranojë që unë, Zoti,
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jam Shpëtimtari yt, Çliruesi yt, i Fuqishmi i Jakobit”.

50
1Kështu thotë Zoti: “Ku është letra e shkurorëzimit e nënës tuaj me të cilën

unë e ndava? Ose te cili nga huadhënësit e mi ju shita? Ja, ju jeni shitur për
shkak të paudhësive tuaja dhe nënën tuaj është ndarë për shkak të shkeljeve
tuaja. 2Kur erdha, pse s’kishte njeri? Pse, kur thirra, askush nuk u përgjigj?
Éshtëme të vërtetë dora ime tepër e shkurtër për të shpëtuar apo nuk paskam
forcën për të çliruar? Ja, me kërcënimin tim po thaj detin dhe i kthej lumenjtë
në shkretëtirë; peshku i tyre po qelbet për mungesë uji dhe po ngordh nga
etja. 3Unë i vesh qiejtëme të zeza dhe u jap atyre një grathore përmbulesë”.
4 Zoti, Zoti, më ka dhënë gjuhën e dishepujve që të mund ta mbaj me fjalë
të lodhurin; ai më zgjon çdo mëngjes; zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si
veprojnë dishepujt. 5 Zoti, Zoti, më ka hapur veshin dhe unë nuk kam qenë
rebel, as jam tërhequr prapa. 6 I paraqita kurrizin tim atij që më rrihte dhe
faqet emiaatij qëmëshkultemjekrën;nuk ia fsheha fytyrën timeposhtërimit
dhe të pështyrave. 7 Por Zoti, Zoti, më ka ndihmuar, prandaj nuk qeshë
hutuar; për këtë arsye e bëra fytyrën time si një strall dhe e di që nuk do të
turpërohem. 8Éshtë afër ai qëmë justifikon; kushdo tëmëkundërshtojëmua?
Le të paraqitemi bashkë. Kush është kundërshtari im? Le të më afrohet mua.
9 Ja, Zoti, Zoti, do të më ndihmojë; kush është ai që do të më dënojë? Ja, të
gjithë ata do të konsumohen si një palë rroba, tenja do t’i brejë”. 10Kush prej
jush ka frikë nga Zoti dhe dëgjon zërin e shërbëtorit të tij? Kush ecën në terr
pa asnjë dritë, le të ketë besim në emrin e Zotit dhe tëmbështehet te Perëndia
i tij! 11 Ja, ju të gjithë që ndizni një zjarr, që rrethoheni me ura zjarri, shkoni
në flakët e zjarrit tuaj dhe midis urave që keni ndezur! Nga dora ime do të
keni këtë: ju do të lëngoni në vuajtje.

51
1 Dëgjomëni, ju që ndiqni drejtësinë dhe kërkoni Zotin! Shikoni shkëmbin

nga i cili jeni prerë dhe zgafellën e minierës prej së cilës keni dalë. 2 Shikoni
Abrahamin, atin tuaj, dhe Sarën që ju ka lindur, sepse e thirra kur ishte
vetëm. E bekova dhe e shumova. 3Në fakt Zoti do të ngushëllojë Sionin, do
ta ngushëllojë për të gjitha shkatërrimet e tij, do ta bëjë shkretëtirën e tij si
Edenin dhe vetminë e tij si kopshtin e Zotit. Do të gjejnë në të gëzimdhehare,
falenderim dhe tinguj këngësh. 4Kushtomë kujdes, o populli im, dëgjomë, o
kombi im, sepse nga unë do të vijë ligji dhe unë do të vendos të drejtën time
si dritë e popujve. 5Drejtësia ime është e afërt, shpëtimi im do të shfaqet dhe
krahët emi do të gjykojnë popujt; ishujt do të kenë shpresë tek unë dhe do të
kenë besim në krahun tim. 6 Çoni sytë tuaj drejt qiellit dhe shikoni tokën që
ndodhet poshtë, sepse qiejtë do të davariten si tym, toka do të konsumohet
si një rrobe dhe po kështu banorët e saj do të vdesin; por shpëtimi im do të
vazhdojë përjetë dhe drejtësia ime nuk do të mungojë kurrë. 7Dëgjomëni, o
ju që e njihni drejtësinë, o popull, që ka në zemër ligjin tim. Mos kini frikë
turpërimin nga njerëzit, as mos u trembni nga fyerjet e tyre të rënda. 8 Sepse
tenja do t’i hajë si një rrobe dhe mola do t’i brejë si leshin, por drejtësia ime
do të jetë përjetë dhe shpëtimi im brez pas brezi. 9 Zgjohu, zgjohu, vishu me
forcë,okrah i Zotit, zgjohu sinëditëte lashta, ashtu si nëbrezatqë shkuan! A
nuk je ti ai që e kebërë copë-copëRahabin, që keprerë kuçedrën? 10Anuk je ti
ai që ke tharë detin, ujërat e humnerës sëmadhe, që i ke bërë rrugë thellësitë
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edetit,meqëllimqë të çliruarit të kalonin? 11Kështu të shpenguarit ngaZoti do
të kthehen, do të vijnë në Sion me klithma gëzimi dhe një hare e përjetshme
do të kurorëzojë kokën e tyre; do të marrin gëzim dhe hare, e dhembja dhe
rënkimi do të zhduken. 12Unë, unë vetë, jam ai që ju ngushëllon; kush je ti që
i trembesh njeriut që po vdes dhe birit të njeriut të caktuar të jetë si bari?
13 Ti ke harruar Zotin që të ka bërë, që ka shpalosur qiejt dhe ka hedhur
themelet e tokës. Ti kishe gjithnjë frikë, tërëditënpërpara tërbimit të shtypësit;
kur ai përgatitej të të shkatërronte. Por ku është tani tërbimi i shtypësit? 14 I
mërguari në robëri do të çlirohet së shpejti, nuk do të vdesë në gropë as nuk
do t’i mungojë buka. 15 Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, që tund detin dhe
bën të gjëmojnë valët; emri i tij është Zoti i ushtrive. 16Unë i vura fjalët e mia
në gojën tënde dhe të mbulova me hijen e dorës sime për të vendosur qiejtë
dhe për të hedhur themelet e tokës, dhe për t’i thënë Sionit: “Ti je populli im”.
17Rizgjohu, rizgjohu, çohu, o Jeruzalem, që ke pirë nga dora e Zotit kupën e
zemërimit të tij, që ke pirë llumin e kupës së hutimit deri sa e kullove krejt.
18Midis gjithë bijve që ka pjellë nuk ka asnjë që ta udhëheqë; midis gjithë
bijve që ka rritur nuk ka asnjë që tamarrë prej dore. 19Këto dy gjëra të kanë
ndodhur, kujt do t’i vijë keq për ty? Pikëllim dhe shkatërrim, uri dhe shpatë,
kush do të ngushëllojë? 20 Djemtë e tu ligështoheshin, qëndronin në krye të
të gjitha rrugëve si një antilopë e zënë në rrjetë, plot me zemërimin e Zotit,
me kërcënimin e Perëndisë tënd. 21 Prandaj tani dëgjo këtë, o e pikëlluar dhe
e dehur, por jo nga vera. 22Kështu thotë Zoti yt, Zoti, Perëndia yt, që mbron
çështjen e popullit të tij: “Ja, unë po të heq nga dora kupën e hutimit, llumin e
kupës së zemërimit tim; ti nuk do ta pishmë. 23Do ta vë përkundrazi në duart
e atyre që të hidhëronin dhe të thonin: “Shtrihu për tokë, që të kalojmë mbi
ty”, dhe ti e bëje kurrizin tënd një vend, një rrugë për kalimtarët”.

52
1 Rizgjohu, rizgjohu, rivishu me forcën tënde, o Sion; vish rrobat e tua të

mrekullueshme, o Jeruzalem, qytet i shenjtë! Sepse nuk do të hyjnë më te
ti i parrethpreri dhe i papastri. 2 Shkunde pluhurin që ke në kurriz, çohu
dhe ulu ndenjur, o Jeruzalem; zgjidhi zinxhirët që ke në qafë, o bijë e Sionit,
që je në robëri! 3 Sepse kështu thotë Zoti: “Ju kanë shitur për asgjë dhe do
të shpengoheni pa para”. 4 Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: “Populli im zbriti
së lashti në Egjipt për të banuar; pastaj Asiri e shtypi pa shkak. 5 Dhe tani
çfarë po bëj unë këtu?”, thotë Zoti, “ndërsa popullin tim e kanë hequr larg për
asgjë? Ata që e sundojnë, bëjnë që ai të rënkojë”, thotë Zoti, “dhe emri im
shahet vazhdimisht tërë ditën. 6 Prandaj populli im do të njohë emrin tim,
prandaj do të kuptojë atë ditë që jam unë që kam folur: “Ja ku jam!””. 7 Sa të
bukura janë mbi malet këmbët e lajmëtarit që sjell lajme të mira që njofton
paqen, që sjell lajme të bukura mbi gjëra të mira, që shpall shpëtimin, që i
thotë Sionit: “Perëndia yt mbretëron!”. 8Dëgjo! Rojet e tua ngrenë zërin dhe
lëshojnëbashkëbritmagëzimi, sepse shohinmesytëe tyreZotinqëkthehetnë
Sion. 9Shpërthenibashkënëbritmagëzimi,orrënoja të Jeruzalemit, sepseZoti
ngushëllon popullin e tij dhe çliron Jeruzalemin. 10 Zoti ka zhveshur krahun
e tij të shenjtë para syve të të gjitha kombeve; të gjitha skajet e tokës do të
shohin shpëtimin e Perëndisë tonë. 11 Ikni, ikni, dilni andej, mos prekni asgjë
të papastër! Dilni nga ambienti i saj, pastrohuni, ju që mbani vazot e Zotit!
12Sepse junukdo tënisenimenxitimdhenukdo të shkonime turr, sepseZoti
do të ecëpara jush, Perëndia i Izraelit do të jetëpraparoja juaj. 13 Ja, shërbëtori
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im do të begatohet, do të ngrihet dhe do të lartësohet shumë. 14Duke qenë
se shumë veta u çuditënme ty, sepse pamja e tij ishte e shfytyruar më tepër
se e çdo njeriu tjetër dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriut,
15 kështu ai do të spërkasë shumë kombe; mbretërit do të mbyllin gojën para
tij, sepsedo të shohin çfarënuku ishte treguarkurrëatyredhedo tëkuptojnë
ato që nuk kishin dëgjuar.

53
1Kush i kabesuarpredikimit tonëdhekujt iu shfaqkrahu iZotit? 2Aierdhi

lart para tij si një degëz, si një rrënjë nga një tokë e thatë. Nuk kishte figurë
as bukuri për të tërhequr shikimin tonë, as paraqitje që ne ta dëshironim.
3 I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i
vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar, dhe
ne nuk e çmuam aspak. 4 Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte
marrë përsipër dhembjet tona; por ne e konsideronim të goditur, të rrahur
nga Perëndia dhe të përulur. 5Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u
shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të,
dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar. 6 Ne të gjithë endeshim
si dele; secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të
paudhësia e ne të gjithëve. 7 I keqtrajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojën. Si
një qengj që e çojnë në thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që i qethin
nuk e hapi gojën. 8U çua larg nga shtypja dhe nga gjykimi; dhe nga brezi i
tij kush mendoi se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur
për shkak të shkeljeve të popullit tim? 9Kishin caktuar ta varrosnin bashkë
me tëpabesët,pokurvdiq evunëme tëpasurin, sepsenukkishte kryer asnjë
dhunëdhenukkishtepasur asnjëmashtrimnëgojën e tij. 10Por i pëlqeuZotit
ta rrihte dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën e tij si flijim përmëkatin,
ai do të shikojë pasardhës, do të zgjasë ditët e tij, dhe vullneti i Zotit do të
ketë mbarësi në duart e tij. 11Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit
të tij dhe do të jetë i kënaqur; me anë të diturisë së tij, i drejti, shërbëtori im,
do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre.
12Prandaj do t’i jap pjesën e tij midis tëmëdhenjve, dhe ai do ta ndajë plaçkën
me të fuqishmit, sepse e ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje dhe u përfshi
midis keqbërësve; ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në
favor të shkelësve.

54
1 Ngazëllo, o shterpë, që nuk lindje; shpërthe në britma të larta gëzimi, ti

që nuk provoje dhembjet e lindjes! Sepse fëmijët e së shkretës do të jenë
më të shumtë se fëmijët e gruas së martuar, thotë Zoti. 2 Zgjero vendin e
çadrës sate dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen pa kursim; zgjati litarët
e tu dhe përforco kunjat e tu, 3 sepse do të shtrihesh në të djathtë dhe në të
majtë; pasardhësit e tu do të zotërojnë kombet dhe do të popullojnë qytetet e
shkretuara. 4Mos u frikëso, sepse nuk do të ngatërrohesh;mos ki turp, sepse
nuk do të skuqesh; do të harrosh madje turpin e rinisë sate dhe nuk do ta
kujtoshmë çnderimin e vejërisë sate. 5 Sepse krijuesi yt është dhëndri yt; emri
i tij është Zoti i ushtrive; Çliruesi yt është i Shenjti i Izraelit, i quajtur Perëndi
i tërë tokës. 6 Sepse Zoti të ka thirrur si një grua të braktisur dhe të pikëlluar
në frymën e saj, si nusja e rinisë që është përzënë, thotë Perëndia yt. 7 Të
kam braktisur për një çast të shkurtër, por me dhembshuri të pamasë do të
të mbledh. 8Në një shpërthim zemërimi të kam fshehur për një çast fytyrën
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time, por me një dashuri të përjetshme do të kem dhembshuri për ty, thotë
Zoti, Çliruesi yt. 9 Për mua ky do të jetë një fakt si ujërat e Noeut; ashtu siç u
betova që ujërat e Noeut nuk do të mbulonin më tokën, kështu betohem që
nuk do të zëmërohem më me ty dhe nuk do të të kërcënoj më. 10 Edhe sikur
malet të zhvendoseshin dhe kodrat të luanin nga vendi, dashuria ime nuk
do të largohet prej teje as besëlidhja e paqes nuk do të hiqet, thotë Zoti, që
ka dhëmbshuri për ty. 11 O e pikëlluar, e rrahur nga stuhia, e pangushëlluar,
unë do të ngallmoj gurët e tu të çmuar në antimon dhe do të të themeloj mbi
safirët. 12 Do t’i bëjë bedenat e tu prej rubinësh, portat e tua prej xhevairi
dhe tërë rrethimin tënd prej gurësh të çmuar. 13 Tërë bijtë e tu do të mësohen
nga Zoti dhe emadhe ka për të qenë paqja e bijve të tu. 14Ti do të vendosesh
ngultas në drejtësi; do të jesh larg nga shtypja, sepse nuk duhet të trëmbesh
më edhe nga tmerri, sepse nuk do të të afrohet më ty. 15 Ja, edhe mund të
mblidhen kundër teje, por kjo nuk do të jetë nga ana ime. Cilido që do të
mblidhet kundër teje, do të rrëzohet para teje. 16 Ja, unë kam krijuar kovaçin
që i fryn prushit të zjarrit dhe nxjerr prej tij një vegël për punën e tij, dhe
kam krijuar shkatërruesin për të prishur. 17Asnjë armë e sajuar kundër teje
nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti
do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre
vjen nga unë”, thotë Zoti.

55
1 “O ju të gjithë që keni etje, ejani tek ujërat, dhe ju që nuk keni para ejani,

blini dhe hani! Ejani, blini pa para dhe pa paguar verë dhe qumësht! 2 Pse
shpenzoni para për atë që nuk është bukë dhe fryt i mundit tuaj, për atë që
nuk të ngop? Dëgjomëni me kujdes dhe do të hani atë që është e mirë, dhe
shpirti juaj do të shijojë ushqime të shijshme. 3 Vini veshin dhe ejani tek
unë, dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetojë; dhe unë do të bëjme ju një besëlidhje
të përjetshme, sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit. 4 Ja, unë ia
dhashë si dëshmitar popujve, si princ dhe komandant të popujve. 5 Ja, ti do të
thërrasëshnjë kombqë nuk e njeh, dhe një kombqë nuk të njeh do të vrapojë
te ti, për shkak të Zotit, Perëndisë tënd, dhe të Shenjtit të Izraelit, sepse ai të
ka përlëvduar”. 6Kërkoni Zotin ndërsamund të gjendet, e thirrni ndërsa është
afër. 7 I pabesi le ta lërë rrugën e tij dhe njeriu i padrejtë mendimet e tij, dhe
le të kthehet tek Zoti që të ketë dhembshuri për të, tek Perëndia ynë që fal
bujarisht. 8 “Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe
as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia”, thotë Zoti. 9 “Ashtu si qiejtë janë më
të lartë se toka, kështu edhe rrugët emia janëmë të larta se rrugët tuaja dhe
mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. 10 Ashtu si shiu dhe
bora zbresin nga qielli dhe nuk kthehen prapa pa vaditur tokën, pa e bërë
pjellore, pa bërë që të mbij në mënyrë që ai që do të mbjellëtë marrë farën
dhe të sigurojë bukën për të ngrënë, 11Kështu do të jetë fjala ime e dalë nga
goja ime; ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe
pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. 12 Sepse ju do të niseni me
gëzim dhe do t’ju kthejnë në paqe. Malet dhe kodrat do të shpërthejnë në
britmagëzimipërpara jushdhe tërëdrurët e fushavedo tëduartrokasin. 13Në
vend të ferrave do të rritet selvia, në vend të hithrave do të rritet mersina;
kjo do të jetë për Zotin një titull lavdie, një shenjë e përjetshme që nuk do të
shkatërrohet”.
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56
1 Kështu thotë Zoti: “Respektoni të drejtën dhe zbatoni drejtësinë, sepse

shpëtimi im është duke ardhur dhe drejtësia ime do të shfaqet. 2Lum njeriu
që vepron kështu dhe biri i njeriut që i përmbahet kësaj, që respekton të
shtunën pa e përdhosur dhe që e përmban dorën e tij nga kryerja e çfarëdo
veprimi të keq”. 3 Të mos thotë biri i të huajit që është bashkuar me
Zotin: “Zoti me siguri më ka përjashtuar nga populli i tij”. Dhe të mos thotë
eunuku: “Ja, unë jam një dru i thatë”. 4 Sepse kështu thotë Zoti: “Eunukët
që respektojnë të shtunat e mia, që zgjedhin atë që më pëlqen mua dhe që
i përmbahen me vendosmëri besëlidhjes sime, 5 do t’u jap atyre në shtëpinë
time dhe brenda mureve të mia një vend dhe një emër, që do të vlejë më
tepër nga ai i bijve dhe i bijave; do t’u jap atyre një emër të përjetshëm që
nuk do të fshihet kurrë. 6Bijtë e të huajve që janë bashkuar me Zotin për t’i
shërbyer, për të dashur emrin e Zotit dhe për të qenë shërbëtorë të tij, tërë ata
që respektojnë të shtunën pa e përdhosur dhe që i përmbahenme vendosmëri
besëlidhjes sime, 7 do t’i çoj në malin tim të shenjtë dhe do t’i mbush me
gëzim në shtëpinë time të lutjes; olokaustet e tyre dhe flijimet e tyre do të
pëlqehen mbi altarin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje për të
gjithë popujt”. 8 Zoti, Zoti, që i mbledh të shpërndarit e Izraelit, thotë: “Unë
do të mbledh rreth tij edhe të tjerë, përveç atyre që kam mbledhur”. 9O ju
mbarë, kafshë të fushave, ejani për të ngrënë; ejani, jumbarëkafshë të pyllit!
10 Rojtarët e tyre janë të verbër, janë të gjithë të paditur, janë të gjithë qen
memecë, të paaftë të lehin; shohin ëndrra, rrinë shtrirë, u pëlqen të dremitin.
11 Janë qen llupës, që nuk ngopen kurrë, janë barinj që nuk kuptojnë asgjë;
ndjekin të gjithë rrugën e tyre, secili shikon interesin e vet, për llogari të vet.
12 “Ejani”, thonë, “do tëmarr verë dhe do të dehemime pije dehëse; nesër do
të jetë si sot, madje shumëmëmirë.

57
1 I drejti vdes, por askush nuk kujdeset për të; njerëzit e devotshëm çohen

tutje, dhe askush nukmendon që i drejti është çuar larg përpara së keqes. 2Ai
hyn në paqe; ata që kanë ecur në ndershmëri pushojnë në shtretërit e tyre.
3 Por afrohuni këtu, ju bij të magjistares, pasardhës të shkelësit të kurorës
dhe të prostitutes. 4Me kë po talleni? Kundër kujt e hapni gojën dhe nxirrni
jashtë gjuhën? A nuk jeni ju bij të rebelimit, pasardhës të gënjeshtrës, 5 ju,
që ndizeni midis lisave poshtë çdo druri të blertë, therni bijtë në luginat,
në të çarat e shkëmbinjve? 6 Pjesa jote është midis gurëve të lëmuar të përroit;
ata, pikërisht ata janë pjesa jote; mbi ta ke derdhur libacione dhe ke sjellë
blatime ushqimesh. A do të mund të gjeja përdëllim në këto gjëra? 7 Ti e ke
vënë shtratin tëndmbi një mal të lartë dhe të ngritur, edhe aty ke hipur për
të ofruar flijime. 8 I ke vënë simbolet e tu idhujtarë prapa portave dhe pas
shtalkave. Larg meje je zbuluar dhe je ngjitur tek ata; ke zgjeruar shtratin
tënd dhe ke bërë një besëlidhjeme ta, ke pëlqyer shtratin e tyre, duke synuar
pushtetin e tyre. 9 Ke shkuar te mbreti me vaj, duke i shumuar parfumet
e tua; i dërgove larg lajmëtarët e tu dhe u ule deri në Sheol. 10 Nga shkaku
i udhëtimeve të tua të shumta je lodhur, por nuk ke thënë: “Éshtë e kotë”.
Ke gjetur akoma fuqi në dorën tënde, prandaj nuk e ndjen veten të kapitur.
11Nga kush ke pasur frikë, nga kush je trembur për të gënjyer, për të mosmë
kujtuar mua dhe për të mos menduar më përmua? A nuk kam qëndruar në
heshtje për një kohë të gjatë? Prandaj nuk ke më frikë nga unë. 12Unë do të
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shpall drejtësinë tënde dhe veprat e tua, që nuk do të hyjnë aspak në punë.
13Kur do të bërtasësh, le të vijë të të shpëtojë turma e idhujve të tu. Era do t’i
përlajë të tërë, një frymë do t’i çojë tutje. Por ai që gjen strehë tek unë do të
zotërojë vendin dhe do të trashëgojëmalin tim të shenjtë. 14Dhedo të thuhet:
“Sheshoni, sheshoni, shtroni rrugën, hiqni pengesat nga rruga e popullit
tim!”. 15 Sepse kështu thotë i Larti dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë
dheemri i të cilit është i “Shenjti”: “Unëbanoj nëvendin e lartë dhe të shenjtë
dhe bashkëme atë që është i penduar dhe i përulur nga fryma, për të ngjallur
frymën e të përulurve,për të ngjallur frymën e të penduarve. 16Sepseunënuk
dua të kundërshtoj gjithnjë dhe as të jem i zemëruar përjetë, përndryshe para
meje do të ligështoheshin fryma dhe shpirtërat që kam bërë. 17 Për shkak të
paudhësisë së lakmisë së tij u zemërova dhe e godita; u fsheha, u indinjova,
por ai u largua duke ndjekur rrugën e zemrës së tij. 18 I pashë rrugët e tij, por
unë do ta shëroj, do ta udhëheq dhe do t’i jap përsëri ngushëllimet e mia atij
dhe të tijve që janë të pikëlluar. 19Unë krijoj frytin e buzëve. Paqe, paqe atij
që është larg dhe atij që është afër”, thotë Zoti. “Unë do ta shëroj”. 20 Por të
pabesët janë si deti i trazuar, që nuk mund të qetësohet dhe ujërat e të cilit
vjellin llucë dhe baltë. 21 “Nuk ka paqe për të pabesët”, thotë Perëndia im.

58
1 “Bërtit sa tëmundësh,mosu kurse; ngrije zërin tënd si një bori dhe shpalli

popullit timshkeljet e tij dhe shtëpisë së Jakobitmëkatet e tij. 2Mëkërkojnë çdo
ditë dhe dëshirojnë të njohin rrugët e mia, si një komb që zbaton drejtësinë
dhe nuk braktis ligjin e Perëndisë të tij; më kërkojnë gjykime të drejta dhe
dëshirojnë t’i afrohen Perëndisë. 3Ata thonë: “Pse kemi agjëruar, dhe ti nuk e
keparë? Psekemihidhëruar shpirtërat tonadhe ti nukekevënë re?”. Ja, ditën
e agjërimit tuaj ju bëniatë që jupëlqendhe i detyroni punëtorët tuaj të kryejnë
një punë të rëndë. 4 Ja, ju agjëroni për grindje dhe mosmarrëveshje dhe për
të goditur pabesisht me grusht. Duke agjëruar ashtu si bëni sot, nuk bëni që
zëri juaj të dëgjohet lart. 5A është ky agjërimi të cilin e pëlqej, dita në të cilën
njeriu pikëllon shpirtin e tij? Të përkulësh kokën si xunkthi dhe të shtrihesh
mbi një shtrat prej thesi dhe hiri? A e quan këtë vallë agjërim dhe ditë që i
pëlqenZotit? 6Agjërimiqëmëpëlqenanukështëvallë ky: të thyeshzinxhirëte
ligësisë, të zgjidhësh verigat e zgjedhës, t’i lësh të lirë të shtypurit, të dërmosh
çdo zgjedhë? 7 A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka
uri, në sjelljen në shtëpinë tënde të të varfërit pa strehë, në të veshurit e atij
që është lakuriq, pa lënë pas dore ata që janë nga gjaku yt? 8 Atëherë drita
jote do të shpërthejë si agimi dhe shërimi yt do të mbijë menjëherë, drejtësia
jote do të të pararendë dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote. 9Atëherë
do të thërrasësh dhe Zoti do të të përgjigjet, do të bërtasësh dhe ai do të thotë:
“Ja ku jam!”. Në rast se ti heq dorë nga zgjedha, tregimi me gisht dhe të
foluritmbrapsht, 10në rast se plotësonnevojat e të uriturit dhe ngop shpirtin
e pikëlluar, atëherë drita jote do të lindë nga terri dhe terri yt do të jetë si
mesdita. 11 Zoti do të të udhëheqë vazhdimisht, do të ngopë shpirtin tënd në
vendet e thata dhe do t’u japë forcë kockave të tua; ti do të jesh si një kopsht
i vaditur dhe si një burimuji, ujërat e të cilit nuk shterojnë. 12Njerëzit e tu do
të rindërtojnë rrënojat e lashta, dhe ti do të ngresh përsëri themelet e shumë
brezave të shkuara; kështu do të quhesh riparuesi i të çarave, restauruesi i
shtigjeve për të banuar në vend. 13Në rast se e përmban këmbën që të mos
dhunosh të shtunën, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës sime të
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shenjtë, në rast se e quan të shtunën kënaqësi, ditën e shenjtë të Zotit, që
meriton 14 do të gjesh kënaqësinë tënde tek Zoti, dhe unë do të të bëjë që të
kalëroshmbi lartësitë e tokës dhe do të të jap të hash trashëgiminë e Jakobit,
atit tënd, sepse goja e Zotit ka folur”.

59
1 Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i tij nuk

është tepër i rënduar për të dëgjuar. 2Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një
ndarje midis jush dhe Perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet
fytyra e tij prej jush, që të mos ju dëgjojëmë. 3 Sepse duart tuaja janë ndotur
me gjak dhe gishtërinjtë tuajmepaudhësi; buzët tuaja thonë gënjeshtra, gjuha
juaj pëshpërit çoroditje. 4Askushnuk çelpadimedrejtësi, askushnukembron
me të vërtetën; kanë besim te fjalëtboshe dhe thonë gënjeshtrën,mendojnë të
keqen dhe pjellin paudhësinë. 5Bëjnë që të çelin vezët e nepërkës dhe tjerrin
rrjeta merimangash; ai që ha nga vezët e tyre vdes, dhe nga veza e shtypur
del jashtë një nepërkë. 6 Rrjetat e tyre nuk do të bëhen rroba, as nuk do
të mbulohen me atë që kanë bërë. Veprat e tyre janë vepra paudhësie dhe
në duart e tyre ka veprime dhune. 7 Këmbët e tyre vrapojnë drejt së keqes
dhe shpejtojnë të derdhin gjak të pafaj; mendimet e tyre janë mendime
paudhësie; në shtigjet e tyre ka pikëllim dhe shkatërrim. 8Rrugën e paqes nuk
e njohin dhe nuk ka ndershmëri në rrugët e tyre; i bëjnë dredharake shtigjet
e tyre dhe secili që ecën nëpër to nuk njeh paqe. 9Prandaj ndershmëria është
larg nesh dhe drejtësia nuk arrin deri te ne; prisnim dritën, por ja që erdhi
errësira, prisnim shkëlqimin, por ja që ecim në errësirë. 10 Prekim murin si
të verbërit, ecim verbazi sikur të ishim pa sy; pengohemi në mesditë sikur
të ishte mugëtirë; në vende të shkretuara jemi si të vdekur. 11 Ne të gjithë
ulërijmë si arinj dhe vazhdojmë të rënkojmë si pëllumbesha, presim të vijë
ndershmëria, por ajo nuk vjen; shpëtimin, por ai është larg nesh. 12 Sepse
shkeljet tona janë shumuar para teje dhe mëkatet tona dëshmojnë kundër
nesh, sepse shkeljet tona na rrinë përpara dhe fajet tona i njohim: 13 duke
u rebeluar dhe duke mohuar Zotin, duke mos e ndjekur më Perëndinë tonë,
duke folur për shtypje dhe kryengritje, duke i dhënë dhe duke murmuritur
nëzemër fjalë të rreme. 14Ndershmëriaështë larguardhedrejtësiakambetur
larg, sepse e vërtetanukndodhetmënë sheshdhepaanësianukmund tëhyjë
në të. 15Kështu e vërteta është zhdukur, dhe ai që tërhiqetnga e keqja bëhetnjë
pre e lehtë. Zoti e pa këtë dhe i erdhi keq që nuk ka më ndershmëri. 16Ai e
pa që nuk kishte më asnjë dhe u habit që askush nuk ndërhynte; atëherë i
erdhi në ndihmë krahu i tij dhe drejtësia e tij e ka mbajtur, 17 ai u veshi me
drejtësinë simenjë parzmore dhe vurimbi kryet e tij përkrenaren e shpëtimit,
veshi rrobat e hakmarrjes dhe u mbulua me xhelozi si me një mantel. 18Ai
do t’i japë secilit sipas veprave të tij; tërbimin kundërshtarëve të tij, shpagimin
armiqve të tij; ishujve do t’u japë shpërblim të plotë. 19 Kështu do të kenë
frikë nga emri i Zotit ata nga perëndimi prej lavdisë së tij ata nga lindja; kur
kundërshtarido tëvijë si një lum i furishëm,FrymaeZotit do të lartojë kundër
tij një flamur. 20 “Një çlirues do të vijë në Sion dhe për ata të kthyerit nga
rebelimi i tyre te Jakobi”, thotë Zoti. 21 “Sa përmua, kjo është besëlidhja ime
me ata”, thotë Zoti: “Fryma ime ështëmbi ty dhe fjalët emia që vura në gojën
tëndenukdo të largohenkurrëngagoja joteasngagojaepasardhësve të tu, as
nga goja e pasardhësve të pasardhësve të tu”, thotë Zoti, “tani e përgjithmonë”.
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60
1 “Çohu, shkëlqe, sepse drita jote ka ardhur, dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi

ty. 2 Sepse ja, terri mbulon tokën dhe një errësirë e dëndur mbulon popujt;
por mbi ty ngrihet Zoti dhe lavdia e tij duket mbi ty. 3Kombet do të ecin në
dritën tënde dhe mbretërit në shkëlqimin e daljes sate. 4Ngrej sytë e tu rreth
e qark dhe shiko; mblidhen të gjithë dhe vijnë te ti; bijtë e tu do të vijnë nga
larg dhe bijat e tua do t’i sjellin në krahë. 5Atëherë do të shikosh dhe do të
jesh i kënaqur, zemra jote do të rrahë fort dhe do të hapet sepse bollëku i detit
do të vijë te ti, pasuria e kombeve do të vije tek ti. 6Një mori devesh do të
të mbulojë, dromedarë të Madianit dhe të Efahut, ato të Shebas do të vijnë
të gjitha, duke sjellë ar dhe temjan dhe do të shpallin lëvdimet e Zotit. 7 Të
tëra kopetë e Kedarit do të mblidhen pranë teje, deshtë e Nebajothit do të
jenë në shërbimin tënd, do të ngjiten mbi altarin tim si një ofertë e pëlqyer,
dhe unë do ta bëj të lavdishëm tempullin e lavdisë sime. 8Kush janë këta që
fluturojnë si një re dhe si pëllumba në drejtim të foleve të tyre? 9 Po, ishujt
do të kenë shpresa tek unë, me anijet e Tarshishit në radhë të parë, për të
sjellë nga larg bijtë e tume argjendin e tyre dhe arin e tyre, për emrin e Zotit,
Perëndisë tënd, dhe të Shenjtit 10Bijtë e të huajit do të rindërtojnëmuret e tua
dhembretërit e tyre do të vihen në shërbimin tënd, sepse në zemërimin tim të
godita, por në dashamirësinë time kisha dhembshuri për ty. 11 Portat e tua
do të jenë gjithnjë të hapura, nuk do tëmbyllen as ditën as natën, që tëmund
të futin te ti pasurinë e kombevemembretërit e tyre në krye. 12Sepse kombi
dhe mbretëria që nuk do të të shërbejnë do të zhduken, dhe ato kombe do të
shkatërrohen plotësisht. 13Lavdia e Libanit do të vijë te ti, bashkëme selvinë,
larshindhebredhin, për të zbukuruarvendine shenjtërores sime, dheunëdo
të bëj të lavdishëm vendin ku shkelin këmbët emia. 14Edhe bijtë e shtypësve
të tudo tëvijnëdukeupërkulurpara teje, dhe të gjithëataqë tëkanëpërçmuar
do të bien përmbys në këmbët e tua dhe do të thërrasin: “qyteti i Zotit”, “Sioni
i të Shenjtit të Izraelit”. 15Në vend që ty të të braktisin dhe të të urrejnë, aq
sa askush nuk kalonte më nga ti, unë do të të bëj një shkëlqim të përjetshëm,
gëzimin e shumë brezave. 16 Ti do të thithësh qumështin e kombeve, do të
thithësh gjitë e mbretërve dhe do të pranosh që unë, Zoti, jam Shpëtimtari
yt dhe Çliruesi yt, i Fuqishmi i Jakobit. 17 Në vend të bronzit do të sjell ar,
në vend të hekurit do të sjell argjend, në vend të drurit bronz, në vend të
gurëve hekur; do të vendos si gjukatësin tënd paqen dhe si kujdestarin tënd
drejtësinë. 18 Nuk do të dëgjohet të flitet më për dhunë në vendin tënd, as
për shkatërrime dhe rrënoja brenda kufijve të tu; por do t’i quash muret e
tua “Shpëtim” dhe portat e tua “Lavdërim”. 19Dielli nuk do të jetë më drita
jote gjatë ditës, as hëna nuk do të të ndriçojëmëme vezullimin e saj; por Zoti
do të jetë drita jote e përjetshme dhe Perëndia yt lavdia jote. 20Dielli yt nuk
do të perëndojë më dhe hëna jote nuk do të tërhiqet më, sepse Zoti do të jetë
drita jote e përjetshme dhe ditët e tua të zisë do të marrin fund. 21 Tërë ata
të popullit tënd do të jenë të drejtë; ata do të zotërojnë vendin përjetë, farën
që unë mbolla, veprën e duarve të mia, për të shfaqur lavdinë time. 22Më i
vogli do të bëhetnjëmijëshe,minimumi një komb i fuqishëm. Unë, Zoti, do t’i
shpejtoj gjërat në kohën e tyre.

61
1Fryma e Zotit, Zoti ështëmbimua, sepse Zoti më ka vajosur për t’u dhënë

një lajm të mirë të përulurve; më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë
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zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre 2 të shpall vitin e hirit të Zotit dhe
ditën e hakmarrjes të Perëndisë tonë, për të ngushëlluar tërë ata që pikëllohen,
3 për t’u dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për t’u dhënë atyre një
diademënëvend tëhirit, vajin e gëzimitnëvend të zisë,mantelin e lavdërimit
në vend të një fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësisë
mbjellja e Zotit, për të paraqitur lavdinë e tij. 4Ata do të rindërtojnë rrënojat
e vjetra, do të rimëkëmbin vendet që janë shkretuar në të kaluarën, do të
restaurojnë qytetet e shkretuara dhe të shkatërruara prej shumë brezash.
5 Të huajtë do të vijnë të kullosin kopetë tuaja, bijtë e të huajit do të jenë
bujq tuaj dhe vreshtarë tuaj. 6Por ju do të quheni “priftërinj të Zotit” dhe do
të quheni “ministra të Perëndisë tonë”. Ju do të gëzoni pasuritë e kombeve,
dhe lavdia e tyre do të kalojë te ju. 7 Në vend të turpit tuaj do të keni një
nderim të dyfishtë; në vend të hutimit do të ngazëllojnë në trashëgiminë e
tyre. Prandaj në vendin e tyre do të zotërojnë dyfishin dhe do të kenë një
ngazëllim të përjetshëm. 8 Sepse unë, Zoti, e dua drejtësinë, urrej vjedhjennë
olokaust: unë do t’u jap atyre me besnikmëri shpërblimin dhe do të bëj me
ta një besëlidhje të përjetshme. 9 Pasardhësit e tyre do të jenë të njohur ndër
kombet dhe brezi i tyre ndër popuj; tërë ata që do t’i shohin do t’i njohin,
sepse ata janë një fis i bekuar nga Zoti. 10Unë do të gëzohem shumë tek Zoti,
shpirti im do të kremtojë Perëndinë tim, sepse më ka veshur me rrobat e
shpëtimit, më ka mbuluar me mantelin e drejtësisë, ashtu si një dhëndër që
vë një diademë, si një nuse që zbukurohet me xhevahiret e saj. 11 Prandaj,
ashtu si toka bën që të rritet bimësia e saj dhe kopshti bën që të mbijë atë që
është mbjellë, po kështu Zoti, Zoti, do të bëjë që të mbijë drejtësia dhe lëvdimi
përpara tërë kombeve.

62
1 Për hir të Sionit unë nuk do të hesht dhe për hir të Jeruzalemit nuk do

të gjej prehje deri sa drejtësia e saj të mos dalë si agimi dhe shpëtimi i saj
si një pishtar flakërues. 2 Atëherë kombet do të shohin drejtësinë tënde dhe
tërëmbretërit lavdinë tënde; do të thirreshme një emër të ri, që do ta tregojë
goja e Zotit. 3Do të jesh një kurorë e shkëlqyer në dorën e Zotit, një diademë
mbretërorenë dorë të Perëndisë tënd. 4Nuk do të quheshmë “E braktisur”, as
toka jote nuk do të quhet më “E shkretë”, por do të të quajnë “Kënaqësia ime
është tek ajo” dhe toka jote “E Martuar”, sepse Zoti gjen kënaqësi te ti, dhe
toka jote do të ketë një dhëndër. 5 Prandaj, ashtu si një i ri martohet me një
të virgjër, bijtë e tu do tëmartohenme ty; dhe ashtu si i martuari gëzohetme
nusen, kështu Perëndia do të gëzohet për ty. 6Mbi muret e tua, o Jeruzalem,
kam vënë roje që nuk do të heshtin kurrë, as ditën as natën. Ju që i kujtoni
Zotit premtimet e tij, mos rrini në heshtje, 7 dhe mos e lini të pushojë, deri
sa ta ketë rivendosur Jeruzalemin dhe ta bëjë atë lëvdimin e të gjithë tokës.
8Zoti është betuar për krahun e tij të djathtë dhe për krahun e tij të fuqishëm:
“Nuk do t’u jap më grurin tënd si ushqim armiqve të tu dhe bijtë e të huajit
nuk do të pinë më mushtin tënd për të cilin je munduar. 9 Por ata që do ta
kenë mbledhur grurin do të hanë dhe do të lëvdojnë Zotin, dhe ata që do të
kenë vjelur, do të pinë mushtin në oborret e shenjtërores sime”. 10 Kaloni,
kaloni nëpër porta! Përgatitni rrugën për popullin! Shtroni, shtroni udhën,
hiqni gurët,ngrini një flamurparapopujve! 11 Ja, Zoti shpalli deri në skajin e
tokës: “I thonibijës së Sionit: Ja, shpëtimiytpovjen; ja, kamevete shpërblimin
e saj dhe shpërblimi i saj e pararend. 12Do t’i quajnë “Populli i shenjtë”, “Të
çliruarit e Zotit”, dhe ti do të quhesh “E kërkuara”, “Qyteti i pabraktisur””.
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63
1Kush është ai që vjen nga Edomi, nga Botsrahu, me rrobat e ngjyrosura

me bojë të kuqe flakë? Ky, i veshur shkëlqyeshëm, që ecën në madhështinë e
forcës së tij? “Jamunë që flasme drejtësi dhe jam i fuqishëm për të shpëtuar”.
2Pse veshja jote është e kuqe dhe rrobat e tua si ata që shtrydhin rrushin në
gaviç? 3 “Gaviçin e shtypa vetëm dhe asnjë nga popujt nuk ishte me mua. I
shtypa në zemërimin tim dhe i shkela në tërbimin tim. Gjaku i tyre spërkati
rrobat e mia dhe njollosa tërë veshjet e mia. 4 Sepse dita e hakmarrjes
ishte në zemrën time dhe viti i çlirimit tim ka ardhur. 5 Shikova, por nuk
kishteasnjeri që tëmëndihmonte; shtangaqëaskushnukpomëndihmonte.
Atëherë vetë krahu im më ka shpëtuar dhe tërbimi im më ka ndihmuar. 6 I
shkelame këmbë popujt në zemërimin tim, i deha në tërbimin tim dhe bëra që
të derdhet gjaku i tyrembi tokë”. 7Unë do të kujtoj mirësitë e Zotit, lavdimet
e Zotit për gjithçka që na ka dhënë si dhe mirësinë e madhe që i ka siguruar
shtëpisë së Izraelit sipas dhembshurive të tij dhe sipas dashamirësisë së tij
të madhe. 8 Ai në fakt kishte thënë: “Ata me të vërtetë janë populli im, bij
që nuk do të veprojnë në mënyrë të rreme”. Kështu ai u bë Shpëtimtari i tyre.
9Në çdo hidhërim të tyre ai u hidhërua, dhe Engjëlli i pranisë së tij i shpëtoi;
me dashurinë dhe dhembshurinë e tij i çliroi, i lartoi dhe u solli tërë ditët e
së kaluarës. 10 Por ata u rebeluan dhe e trishtuan Frymën e tij të shenjtë;
prandaj ai u bë armiku i tyre dhe luftoi kundër tyre. 11Atëherë populli i tij
kujtoi ditët e lashta të Moisiut. Ku është ai që i nxori nga deti me bariun e
kopesë së tij? Ku është ai që vinte në mes tyre Frymën e tij të shenjtë, 12 që i
drejtonte nëpërmjet të djathtës së Moisiut me krahun e tij të lavdishëm, që
i ndau ujërat para tyre për të bërë një emër të përjetshëm, 13 që i çoi nëpër
humnera, si një kalë në shkretëtirë, që të mos pengoheshin? 14 Ashtu si
zbret bagëtia në luginë, Fryma e Zotit i bëri të pushojnë. Kështu ti e udhëhoqe
popullin tënd për të bërë një emër të lavdishëm. 15 Shiko nga qielli dhe shiko
nga banesa jote e shenjtë dhe e lavdishme. Ku është zelli yt dhe fuqia jote?
Drithërima e të përbrendëshmeve të tua dhe dhembshuritë e tua të thella ndaj
mejemos vallë janë shtypur? 16Sepse ti je ati ynë,megjithëseAbrahami nuk
na njihte dhe Izraeli nuk e di se ekzistojmë. Ti, o Zot, je ati ynë, Çliruesi ynë,
emri yt vazhdon ngaherë. 17 O Zot, pse na bën që të endemi larg rrugëve
të tua dhe pse fortëson zemrën tonë që të mos ketë frikë nga ti? Për hir të
shërbëtorëve të tu, kthehu në fiset e trashëgimisë sate. 18 Brenda një kohe të
shkurtër populli yt i shenjtë ka shtënë në dorë vendin; armiqtë tanë kanë
shkelur shenjtëroren tënde. 19Ne u bëmë si ata mbi të cilët nuk ke qeverisur
kurrë,mbi të cilët emri yt nuk ishte thirrur kurrë.

64
1Oh, sikur t’i shqyeje qiejtë dhe të zbrisje! Para teje do të tundeshinmalet.

2 Ashtu si zjarri djeg degët e thata, ashtu si zjarri e bën ujin të valojë, zbrit
për t’ua bërë të njohur emrin tënd kundërshtarëve të tu dhe t’i bësh kombet të
dridhen para teje. 3Kur bëre gjëra të tmerrshme që nuk i prisnim, ti zbrite
dhemalet u tundën në praninë tënde. 4Nga kohët e lashta askush nuk kishte
dëgjuar kurrë, asnjë vesh nuk kishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk kishte parë
ndonjë Perëndi tjetër veç teje, që vepron për atë që ka shpresë tek ai. 5 Ti i
del para atij që kënaqet në zbatimin e drejtësisë dhe kujtohet për ty në rrugët
e tua. Ja, ti je zemëruar sepse ne kemimëkatuar; në këtë kemi vazhduar gjatë
dhe kemi nevojë të shpëtohemi. 6 Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe
të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobe e ndotur; po fishkemi të
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gjithë si një gjethe dhe paudhësitë tona na çojnë larg si era. 7 Nuk ka më
njeri që të thërrasë emrin tënd, që lëviz për t’u kapur pas teje, sepse ti na e
ke fshehur fytyrën tënde dhe na lë të tretemi në pushtetin e paudhësive tona.
8Megjithatë, o Zot, ti je ati ynë; ne jemi argjila dhe ti je ai që na formon; ne të
gjithë jemi vepra e duarve të tua. 9Mosu zemëro tepër, o Zot, dhemos e kujto
paudhësinë përjetë. Ja, shiko, të lutemi; ne të gjithë jemi populli yt. 10Qytetet
e tua të shenjta janë bërë një shkretëtirë. Sioni është bërë një shkretëtirë,
Jeruzalemi një shkretim. 11 I shenjti dhe i madherishmi tempulli ynë, ku
etërit tanë të kremtuan, është bërë pre e zjarrit dhe të gjitha gjërat tonamë të
dashura janë shkatërruar. 12Para këtyre gjërave do ta përmbash veten akoma,
o Zot, do të heshtësh dhe do të na pikëllosh akoma shumë?

65
1Më kanë kërkuar ata që nuk pyesnin për mua, më gjetën ata që nuk më

kërkonin. Dhe thashë: “Ja ku jam, ja ku jam”një kombi që nuk thërriste emrin
tim. 2 I shtriva tërë ditën duart e mia në drejtim të një populli rebel, që
ecën nëpër një rrugë jo të mirë, duke ndjekur mendimet e tij; 3 një popull
që vazhdimisht provokon zemërimin tim me pafytyrësi, që ofron flijime në
kopshte dhe djeg temjan mbi altarë prej tullash, 4 që rri midis varreve dhe
kalon netët në vende sekrete, që ha mish derri dhe ka në enët e tij supa
gjërash të neveritshme, 5 që thotë: “Rri për llogari tënde, mos u afro, sepse
jam më i shenjtë se ti”. Këto gjëra janë për mua një tym në hundë, një zjarr
që digjet tërë ditën. 6 “Ja, e tërë kjo është shkruar para meje; unë nuk do të
hesht, por do të shpaguaj, po, do të shpaguaj në gji të tyre 7paudhësitë tuaja
dhe paudhësitë e etërve tuaj të gjitha së bashku”, thotë Zoti. “Ata kanë djegur
temjanmbimale dhemë kanë fyermbi kodra; prandaj shpërblimin e sjelljes
së tyre të kaluar do ta llogaris në gji të tyre”. 8 Kështu thotë Zoti: “Ashtu si
thuhet kur gjendet lëng në vilën e rrushit: “Mos e prishni, sepse në të ka
një bekim”, kështu do të bëj unë për hir të shërbëtorëve të mi dhe nuk do të
shkatërroj çdo gjë. 9Unë do të nxjerr nga Jakobi pasardhës dhe nga Juda një
trashëgimtar të maleve të mia; të zgjedhurit e mi do të zotërojnë vendin dhe
shërbëtorët e mi do të banojnë aty. 10 Sharoni do të bëhet një vathë kopesh
dhe lugina e Akorit një vend për çlodhjen e bagëtisë së trashë, për popullin
tim që do të më kërkojë. 11 Por ju që braktisni Zotin, që harroni malin tim
të shenjtë, që përgatitni një sofër për Gadin dhe mbushni kupën e verës së
droguar përMenin, 12 ju caktoj shpatës; do të rrëzoheni të gjithëngamasakra,
sepse kur ju thirra nuk dhatë përgjigje, kur ju fola nuk dëgjuat, por keni bërë
atë që është e keqe në sytë e mi dhe keni zgjedhur atë që nuk më pëlqen”.
13Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, shërbëtorët emi do të hanë, por ju do të
keni uri; ja, shërbëtorët e mi do të pinë, por ju do të keni etje; ja, shërbëtorët
e mi do të gëzohen, por ju do të jeni të shushatur; 14 ja, shërbëtorët e mi do
të këndojnë për gëzimin e zemrës së tyre, por ju do të bërtisni për ankthin e
zemrës dhe do të ulërini për vuajtjen e frymës. 15 Ju do ta lini emrin tuaj si
mallkim të zgjedhurve të mi. Zoti, Zoti, do të bëjë që ti të vdesësh, por do
t’u japë shërbëtorëve të tij një emër tjetër. 16Kështu që ai që do të kërkojë për
vete një bekim në vend, do ta bëjë për Perëndinë e së vërtetës, dhe ai që do të
betohet në vend do të betohet për Perëndinë e së vërtetës, sepse fatkeqësitë
e kaluara do të harrohen dhe do t’u fshihen syve të mi”. 17 “Sepse ja, unë
krijoj qiej të rinj dhenjë tokë të re, dhe gjërat emëparshmenukdo të kujtohen
më dhe nuk do të vijnë më në mëndje. 18 Por ju gëzohuni dhe ngazëllohuni
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përjetë për atë që krijoj; sepse, ja, unë krijoj Jeruzalemin për kënaqësinë dhe
popullin e tij për gëzimin. 19Do të kënaqemme Jeruzalemin dhe do të gëzohem
me popullin tim; në të nuk do të dëgjohet më asnjë zë vaji ose zë klithme.
20Nuk do të ketë më në të asnjë fëmijë që të jetojë vetëm pak ditë, as plak që
nuk plotëson ditët e tij; sepse i riu do të vdesë njëqind vjeç dhe mëkatari që
nuk arrin të njëqind vjetët, do të quhet i mallkuar. 21Do të ndërtojnë shtëpi
dhe do të banojnë në to, do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytin. 22Nuk
do të ndërtojnëmëqë të banojë një tjetër,nuk do tëmbjellinmëqë të hajë një
tjetër; sepse ditët e popullit tim do të jenë si ditët e drurëve; dhe të zgjedhurit
e mi do të gëzojnë për një kohë të gjatë veprën e duarve të tyre. 23Nuk do të
lodhen më kot dhe nuk do të lindin fëmijë për të përballuar një shkatërrim të
papritur, sepsedo të jenëpasardhësit e të bekuarve të Zotit dhe trashëgimarët
e tyrebashkëmeata. 24Dhedo tëndodhëqë,para se tëmëkërkojnë,unëdo të
përgjigjem; do të jenë akoma duke folur, dhe unë do t’ua plotësoj. 25Ujku dhe
qengji do të kullosin bashkë, luani do të hajë kashtën porsi kau dhe gjarpëri
do të ushqehetme pluhur. Nuk do të bëjnëmë asnjë dëm apo shkatërrimmbi
tërëmalin tim të shenjtë”, thotë Zoti.

66
1 Kështu thotë Zoti: “Qielli është froni im dhe toka është mbështetësja e

këmbëve të mia. Ku është, pra, shtëpia që mund të më ndërtoni dhe ku është
vendi i çlodhjes sime? 2 Tërë këto gjëra i ka bërë dora ime dhe të gjitha kanë
ardhur në ekzistencë, thotë Zoti. Mbi kë, pra, do të kthej shikimin tim?
Mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet nga fjala ime.
3 Kush flijon një ka është si të vriste një njeri, kush flijon një qengj është
si t’i thyente qafën një qeni, kush paraqet një blatim ushqimor është si të
ofronte gjak derri, kush djeg temjan është si të bekonte një idhull. Ashtu si
këta kanë zgjedhur rrugët e tyre dhe shpirti i tyre kënaqet në veprimet e tyre
të neveritshme, 4 kështu edhe unë do të zgjedh fatkeqësinë e tyre dhe do të
bëj që të bjerë mbi ta ajo të cilën ata druajnë; sepse, kur thirra, askush nuk
u përgjigj, kur fola, ata nuk më dëgjuan; përkundrazi bënë atë që është e keqe
në sytë e mi dhe parapëlqyen atë që nuk më pëlqen mua. 5 Dëgjoni fjalën e
Zotit, ju që dridheni nga fjala e tij. Vëllezërit tuaj, që ju urrejnë dhe ju dëbojnë
për shkak të emrit tim, kanë thënë: “Le të tregojë Zoti lavdinë e tij me qëllim
që ne të mund 6Një zë, një zhurmë del nga qyteti, një zë vjen nga tempulli;
është zëri i Zotit që u jep hakun armiqve të tij. 7Para se të provojë dhembjet e
pjelljes, ajo kapjellë;para se t’i vinindhembjet, ajo lindinjëmashkull. 8Kush
vallë ka dëgjuarnjë gjë të tillë, kush vallë ka parë gjëra si këto? A lind vallë një
vend brenda një dite të vetme apo një komb vjen vallë në dritë brenda një
çasti? Por Sioni, me të ndjerë dhembjet, lindi fëmijët e saj. 9 “Do të çoj vallë
në çastin e lindjes pa e bërë të pjellë?”, thotë Zoti. “Unë që bëj të lindin a do ta
mbyllja vallë barkunenënës?”, thotë Perëndiayt. 10Gëzohunime Jeruzalemin
dhe ngazëlloni me të, ju të gjithë që e doni. Gëzohuni me të madhe me të, ju
të gjithë që mbani zi për të, 11me qëllim që të pini qumësht dhe të ngopeni
në gjirin e përdëllimeve të tij, me qëllim që të pini me bollëk dhe të kënaqeni
membushullimin e lavdisë së tij. 12Sepse kështu thotë Zoti: “Ja, unë do të bëj
që paqja t’i arrijë si një lumë dhe pasuria e kombeve si një përrua që vërshon,
dhe ju do të pini qumësht, do t’ju mbajnë në ijët e tij dhe do t’ju përkëdhelin
mbi gjunjët e tij. 13Ashtu si një nënë e gëzon fëmijën e saj, kështu unë do t’ju
gëzoj dhe do të ngushëlloheninë Jeruzalem. 14 Ju do ta shihni këtë, dhe zemra
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juaj do të gëzohet,kockat tuajado tëmarrinpërsëri fuqi si bari i njomë. Dorae
Zotit do t’ubëhet enjohur shërbëtorëve të tij dhedo të zemërohetme tëmadhe
kundër armiqve të tij. 15Sepse ja, Zoti do të vijëme zjarrin dhe qerret e tij do
të jenë si një uragan për të hedhur zemërimin e tij me tërbim dhe kërcënimin
e tij me flakë zjarri. 16 Sepse Zoti do të ushtrojë drejtësinë me zjarrin dhe
shpatën e tij kundër çdo mishi; dhe të vrarët nga Zoti do të jenë të shumtë.
17 “Ata që shenjtërohen dhe pastrohen për të vajtur në kopshtet, prapa një
idhulli që gjendet në mes, ata që hanë mish derri, gjëra të neveritshme dhe
minj, do të konsumohen të gjithë”, thotë Zoti. 18 Unë i njoh veprat e tyre
dhe mendimet e tyre; është duke ardhur koha në të cilën do të mbledh tërë
kombetdhe tërëgjuhët; atodo tëvijnëdhedo të shikojnë lavdinë time. 19Unë
do të vë në një shenjë nëmes tyre dhe do të dërgoj disa nga ata qëmbijetuan
prej tyre te kombet; në Tarshish, në Pul dhe në Lud që përdorin harkun, në
Tubal dhe në Javan, në ishujt e largët që nuk kanë dëgjuar famën time dhe
nuk kanë parë lavdinë time; këta do të shpallin lavdinë time ndër kombet,
20dhe do t’i kthejnë tërë vëllezërit tuaj nga të gjitha kombet si një ofertë Zotit,
mbi kuaj, mbi qerre, mbi bartina, mbi mushkë dhe mbi dromidarë te mali
im i shenjtë i Jeruzalemit”, thotë Zoti, “ashtu si bijtë e Izraelit çojnë një ofertë
nënjë enë tëpastërnë shtëpinëeZotit. 21Do tëmarrë gjithashtudisaprej tyre
si priftërinj dhe si Levitë”, tha Zoti. 22 “Sepse ashtu si qiejtë e rinj dhe toka e
re qëunëdo të bëjdo të jenë të qëndrueshëmparameje”, thotë Zoti, “kështudo
të jenë pasardhësit tuaj dhe emri juaj. 23Dhe do të ndodhë që nga një hënë
e re në tjetrën dhe nga një e shtunë në tjetrën çdomish do të vijë të bjerë në
gjunë para meje, thotë Zoti. 24 “Kur ata do të dalin, do të shikojnë kufomat e
njerëzve që rebeluan kundër meje; sepse krimbi i tyre nuk do të vdesë dhe
zjarri i tyre nuk do të shuhet, dhe do të neveriten nga çdomish”.
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Jeremia
1 Fjalët e Jeremias, birit të Hilkiahut, një nga priftërinjtë që ishin në

Anathoth, në vendin e Beniaminit. 2Fjala e Zotit iu drejtua në kohën e Josias,
birit të Amonit, mbret i Judës, në vitin e trembëdhjetë të mbetërimit të tij;
3 iu drejtua gjithashtu në kohën e Jehojakimit, birit të Josias, mbret i Judës,
deri në fund të vitit të njëmbëdhjetë të Sedekias, birit të Josias, mbret i Judës,
domethënë deri në robërimin e Jeruzalemit, që ndodhi në muajin e pestë.
4 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke më thënë: 5 “Para se unë të të formoja në
barkun e nënës sate, të kam njohur; para se ti të dilje nga barku i saj, të
kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve”. 6 Unë u përgjigja:
“Mjerisht, o Zot, Zot, unë nuk di të flas, sepse jam një djalosh””. 7Por Zoti më
tha: “Mos thuaj: “Jam një djalosh”, sepse ti do të shkosh te të gjithë ata te të
cilët do të të dërgoj unë dhe do t’u thuash tërë ato që do të urdhëroj. 8Mos
ki frikë para tyre, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thotë Zoti”. 9 Pastaj
Zoti shtriu dorën e tij dhe preku gojën time; mandej Zoti më tha: “Ja, unë
i vura fjalët e mia në gojën tënde. 10 Ja, sot unë të caktoj mbi kombet dhe
mbi mbretëritë për të çrrënjosur dhe për të rrënuar, për të shembur dhe për
të shkatërruar, për të ndërtuar dhe për të mbjellë”. 11 Pastaj fjala e Zotit m’u
drejtua mua, duke thënë: “Jeremia, çfarë shikon?”. Unë u përgjigja: “Shikoj
një degë bajameje”. 12 Zoti më tha: “Ke parë mirë, sepse unë vigjëloj mbi
fjalën time që të ketë efekt”. 13Fjala e Zotitm’u drejtua për herë të dytë, duke
thënë: “Çfarë shikon?”. Unë u përgjigja: “Shikoj një vorbë që zien dhe që e ka
grykën të kthyer në drejtim të kundërtmeveriun”. 14Zotimë tha: “Ngaveriu
fatkeqësia do të bjerë mbi gjithë banorët e vendit. 15 Sepse, ja, unë po bëhem
gati të thëras tërë popujt embretërive të veriut, thotë Zoti. Ata do të vijnë dhe
do të vendosin secili fronin e tij në hyrje të portave të Jeruzalemit, kundër
tërë mureve të tij, rreth e qark, dhe kundër tërë qyteteve të Judës. 16Atëherë
do të shpall mendimet e mia kundër tyre, për shkak të gjithë ligësisë së tyre,
sepse më kanë braktisur dhe u kanë djegur temjan perëndive të tjera dhe
kanë rënë përmbys përpara veprës së duarve të tyre. 17 Prandaj ngjeshi ijët
e tua, çohu dhe thuaju atyre tërë ato që do të të urdhëroj. Mos u tmerro para
tyre, përndryshe do të të bëj që të tmerrohesh para tyre. 18 Ja, sot po të bëj një
qytet të fortifikuar, një shtyllë të hekurt dhe një mur bronzi kundër gjithë
vendit, kundër princave të tij dhe priftërinjve të tij dhe kundër popullit të
vendit. 19Ata do të luftojnë kundër teje por nuk do të të mundin sepse unë
jamme ty për të të çliruar, thotë Zoti”.

2
1Fjala e Zotit m’u drejtua akoma për të thënë: 2 “Shko dhe bërtit në veshët

e Jeruzalemit, duke thënë: Kështu thotë Zoti: Unë të kujtoj ty, kujdesin e
dhembshur të rinisë sate, dashurinë në kohën e fejesës sate, kur më ndiqje
në shkretëtirë në një tokë të pa mbjellë. 3 Izraeli i ishte shenjtëruar Zotit,
prodhimet e para të korrjes së tij; tërë ata që i hanin bëheshin fajtorë dhe
fatkeqësia binte mbi ta”, thotë Zoti. 4Dëgjoni fjalën e Zotit, o shtëpi e Jakobit,
dhe ju të gjitha familjet e shtëpisë së Izraelit. 5Kështu thotë Zoti: “Çfarë kanë
gjetur të padrejtë tek unë etërit tuaj për t’u larguar nga unë, për të shkuar
pas kotësisë dhe për t’u bërë ata vetë kotësi? 6As nuk kanë thënë: “Ku është
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Zoti që na nxori nga vendi i Egjiptit, që na udhëhoqi nëpër shkretëtirë, nëpër
një vend të thatë dhe me gremina, në një vend të zhuritur dhe me hije të
vdekjes, nëpër një vend ku asnjeri nuk kishte kaluar dhe ku asnjeri nuk
kishte banuar?”. 7 Unë ju kam çuar në një vend pjellor që të hanit frytet
e tij dhe të mirat e tij; por kur keni hyrë keni ndotur vendin tim dhe e
keni bërë trashëgiminë time një gjë të neveritshme. 8 Priftërinjtë nuk kanë
thënë: “Ku është Zoti?”, ata që meren me ligjin nuk më njohën, barinjtë
ngritën krye kundër meje, profetët profetizuan për Baalin dhe shkuan pas
gjërave që nuk vlejnë asgjë. 9 Prandaj do t’ju padis akoma në gjyq”, thotë
Zoti, “dhe do t’u bëj gjyq bijve të bijve tuaj. 10 Shkoni në ishujt e Kitimit dhe
shikoni, dërgoni njerëz në Kedar dhe kqyrni mirë nëse ka ndodhur një gjë
e tillë. 11A ka ndryshuar ndonjë komb perënditë e tij, edhe pse ato nuk janë
perëndi? Por populli im e kandërruar lavdinë e tij përdiçkaqënuk vlen asgjë.
12Habituni, o qiej, me këtë; lebetituni dhe dëshpërohuni shumë”, thotë Zoti.
13 “Sepse populli im ka kryer dy të këqija: më ka braktisur mua, burimin e
ujit që rrjedh, për të hapur sterna, sterna të prishura, që nuk embajnë ujin.
14 Izraeli a është vallë një skllav, o një skllav i lindur në shtëpi? Pse pra, u bë
një pre? 15Luanët e vegjël vrumbullojnë kundër tij, bëjnë që të dëgjohet zëri i
tyre dhe e katandisin vendin e tij në një shkatërrim të plotë; qytetet e tij janë
djegur dhe askush nuk banon më në to. 16Madje dhe banorët e Nofit dhe
të Tahpanhesit të hanë kurorën që ke mbi kokë. 17Mos vallë ti u bëre shkak
që të të bjerë kjo mbi krye, sepse ke braktisur Zotin, Perëndinë tënd, ndërsa
të udhëhiqte nëpër rrugë? 18Dhe tani pse ke marrë rrugën që të çon për në
Egjipt, për të shkuar të pish ujërat e Shihorit? Ose pse ke marrë rrugën që të
çonnëAsiri, për të shkuar të pishujërat eLumit? 19Vetë sjellja jote e keqedhe
shmangiet e tuado të të dënojnë. Prano, pra, dhe shiko sa e keqedhe ehidhur
për ty është të braktisësh Zotin, Perëndinë tënd, dhe tëmos kesh fare frikë nga
unë”, thotë Zoti, Zoti i ushtrive. 20 “Sepse prej shumë kohe ke thyer zgjedhën
tënde, ke prerë lidhjet e tua dhe ke thënë: “Nuk dua të shërbejmë!”. Por mbi
çdo kodër të lartë dhe nën çdo pemë të gjelbër ti je shtrirë si një prostitutë.
21Megjithatë të kisha mbjellë si një vresht fisnik i tërë i cilësisë më të lartë;
si ke ndryshuar, pra, ndaj meje në degë të degjeneruara vreshti të huaj?
22 Edhe sikur të laheshe me sodë dhe të përdorje shumë sapun, paudhësia
jote do të linte një njollë të pashlyeshme para meje”, thotë Perëndia, Zoti.
23 “Si mund të thuash: “Nuk jam e ndotur, nuk u kam vajtur pas Baalëve”?
Shiko rrugën që ke përshkuar në luginë, prano atë që ke bërë, deve e shpejtë,
që vrapon pa fre në rrugët e saj. 24 Gomaricën e egër, që është mësuar në
shkretëtirë, qëmerr frymënë afshin e dëshirës së saj; kushmund ta përmbajë
në stinën e dashurisë? Të gjithë ata që e kërkojnë nuk duhet të lodhen: do
ta gjejnë në muajin e vet. 25 Pengo që këmba jote të mbetet zbathur dhe që
të të thahet gryka. Por ti ke thënë: “Eshtë e kotë. Jo! Unë i dua të huajt dhe
dëshiroj të shkoj pas tyre”. 26Ashtu si mbetet i hutuar vjedhësi kur kapet në
flagrancë, kështu janë të hutuar ata të shtëpisë së Izraelit, ata vetë, mbreti i
tyre, princat e tyre, priftërinjtë e tyre dhe profetët e tyre, 27 të cilët i thonë
drurit: “Ti je ati im” dhe gurit: “Ti na ke dhënë jetën”. Po, atamë kanë kthyer
kurrizin dhe jo fytyrën. Por në kohën e fatkeqësisë së tyre thonë: “Çohu dhe
na shpëto!”. 28 Po ku janë perënditë e tua që ti ke sajuar? Le të ngrihen po
qe se mund të të shpëtojnë në kohën e fatkeqësisë sate. Sepse të shumtë si
qytetet e tua janë perënditë e tua, o Judë. 29Pse grindenimemua? Ju të gjithë
keningritur kryekundërmeje”, thotë Zoti. 30“Mëkot i kamgoditurbijtë tuaj;
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nuk e pranuan korrigjimin. Shpata juaj i ka përpirë profetët tuaj si një luan
shkatërrimtar. 31 O brezni, ki parasysh fjalën e Zotit! A kam qenë vallë një
shkretëtirë për Izraelin ose një vendme errësirë të dendur? Sepse populli im
thotë: “Ne endemi lirisht, nuk do të kthehemimë te ti”? 32Amund t’i harrojë
një vajzë stolitë e saj ose një nuse brezin e saj? Megjithatë populli im më
ka harruar nga një numër shumë i madh ditësh. 33 Sa bukur di t’i përdorësh
mënyrat e tua për të siguruar dashurinë! Kështu ua ke mësuar mënyrat e tua
madje edhe grave të këqija. 34Bile edhe në cepat e rrobës sate gjendet gjaku i
të pafajmëve të mjerë, që nuk u kapën duke bërë vjedhje me thyerje. Por me
gjithë këto gjëra, 35 ti thua: “Jam e pafaj; me siguri zemërimi i tij është tërhequr
nga unë”. Ja, unë do të hyj në gjyqme ty sepse ke thënë: “Nukkammëkatuar”.
36Pse endesh poshtë e përpjetë, dukendryshuar rrugën tënde? Do tëmbetesh
ezhgënjyeredhengaEgjipti, ashtu siçuzhgënjevengaAsiria. 37Edheprej këtij
do të dalëshme duart mbi kokë, sepse Zoti ka hedhur poshtë ata te të cilët ti
ke besim, dhe ti nuk do të realizoshme anë të tyre qëllimet e tua.

3
1Nërast senjëburrë endangruane tij dhekjo ikënprej tij dhebëhetgruaja

e një burri tjetër, a do të kthehet vallë ai tek ajo? A nuk do të ishte ai vend
shumë i përdhosur? Ti je kurvëruar me 2 “Ço sytë në drejtim të lartësive dhe
shiko: ku nuk ke rënë në shtrat me ta? Ti je ulur pranë rrugëve për t’i pritur
si një Arab në shkretëtirë, dhe ke ndotur vendinme kurvërimet e tua dheme
ligësitë e tua. 3 Prandaj shirat u përmbajtën dhe shiu i fundit nuk ra. Por ti
ke patur një ballë prostitute dhe nuk ke pranuar të kesh turp. 4A nukmë ke
thirrur bash tani: “Ati im, ti jemiku i rinisë sime! 5A do tëmbetet i zemëruar
për gjithnjë? A do ta ruajë zemërimin deri në fund?”. Ja, ti flet kështu, por
ndërkohë ti po kryen të gjitha ligësitë që mundesh”. 6 Zoti më tha në kohën
e mbretit Josia: “E pe atë që Izraeli rebel ka bërë? Ka shkuar mbi çdomal të
lartë dhe nën çdo dru të gjelbër dhe aty është kurvëruar. 7Unë thoja: “Mbasi
t’i ketë bërë tërë këto gjërado të kthehet tek unë”. Por nuku kthye; dhemotra
e vet e pabesë Juda e pa. 8Dhemegjithëse unë kisha ndarë Izraelin rebel për
shkak të të gjitha shkeljeve të tij dhe i kisha dhënë letrën e ndarjes, pashë që
motraevet epabesë Judanukpati fare frikë,por shkoiedheajo tëkurvërohet.
9Kështumezhurmën e kurvërimeve të veta e ndoti vendin dhe shkeli kurorën
me gurin dheme drurin. 10Ndonëse ndodhën tërë këto,motra e vet e pabesë
Juda nuk u kthye tek unë me gjithë zemrën e saj, por me simulime”, thotë
Zoti. 11 Pastaj Zoti më tha: “Izraeli rebel u tregua më i drejtë se e pabesa
Judë. 12Shko dhe shpalli këto fjalë në drejtim të veriut, duke thënë: “Kthehu,
o Izrael rebel””, thotë Zoti, “nuk do ta hedh zemërimin timmbi ju, sepse jam
i mëshirshëm”, thotë Zoti, “dhe nukmbetem i zemëruar për gjithnjë. 13Vetëm
prano paudhësinë tënde, sepse je rebeluar kundër Zotit, Perëndisë tënd; ua
ke shkapërderdhur favoret e tua të huajve poshtë çdo druri të gjelbëruar dhe
nuk ke dëgjuar zërin tim”, thotë Zoti. 14 “Kthehuni, o bij të përdalë”, thotë Zoti,
“sepse unë kam pushtet mbi ju. Do t’ju marr një në çdo qytet dhe dy nga çdo
familje dhe do t’ju çoj përsëri në Sion. 15Do t’ju jap pastaj barinj sipas zemrës
sime, që do t’ju kullosin me dije dhe dituri. 16Dhe ka për të ndodhur që kur
të shumoheni dhe do të jeni pjellorë në vend, në ato ditë”, thotë Zoti, “nuk
do të thuhet më: “Arka e besëlidhjes të Zotit”. Nuk do t’ju shkojë më ndër
mend, nuk do ta kujtojnë më, nuk do të shkojnë ta shikojnë më, nuk do të
bëhet një tjetër. 17Atëherë Jeruzalemi do të quhet “Froni i Zotit”; tërë kombet
do të mblidhen pranë tij në emër të Zotit, në Jeruzalem, dhe nuk do të ecin
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më sipas kryeneçësisë së zemrës së tyre të keqe. 18Në ato ditë shtëpia e Judës
do të ecëme shtëpinë e Izraelit dhe së bashkudo të vijnënga vendi i veriut në
vendinqëudhashë si trashëgimi etërve tuaj. 19Unë thoja: “Meçfarëdëshiredo
të të vendosjamidis bijve tëmi dhe do të të jepja një vend tëmrekullueshëm,
një trashëgimi të shkëlqyermidis gjithëkombeve!”. Thoja: “Tido tëmëquash:
Ati im!, dhe nuk do të largohesh më nga unë”. 20 Por ashtu si një grua nuk
është besnike ndaj burrit të saj, kështu ju keni qenë jobesnikë ndaj meje, o
shtëpia e Izraelit”, thotë Zoti. 21Një zë dëgjohet në lartësitë; të qarat dhe lutjet
e bijve të Izraelit, sepse kanë prishur rrugën e tyre dhe kanë harruar Zotin,
Perëndinë e tyre. 22 “Kthehuni, o bij të përdalë, unë do të shëroj rebelimet
tuaja”. “Ja, ne po vijmë te ti, sepse ti je Zoti, Perëndia ynë. 23Mesiguri ndihma
që pritet nga kodrat e nga numri i madh i maleve është e kotë; me siguri
shpëtimi i Izraelit qëndron te Zoti, Perëndia ynë. 24Ajo gjë e neveritshme ka
përpirë frytin e mundit të etërve tanë qysh prej rinisë sonë, delet dhe qetë e
tyre, bijtë e tyre dhe bijat e tyre. 25 Le të biem në shtrat me turpin tonë dhe
le të nambulojë poshtërsia jonë, sepse kemimëkatuar kundër Zotit, Perëndisë
tonë,nedhe etërit tanëqyshprej rinisë sonë ederi në këtëditë,dhenukkemi
dëgjuar zërin e Zotit, Perëndisë tonë”.

4
1 “O Izrael, në rast se kthehesh”, thotë Zoti, “duhet të kthehesh tek unë”.

Në rast se ti heq nga prania ime gjërat e tua të neveritshme dhe nuk sillesh
më duke u endur 2 dhe betohesh: “Zoti rron”, me vërtetësi, me ndershmëri
dheme drejtësi, atëherë kombet do të jenë të bekuara. 3 Sepse kështu u thotë
Zoti atyre të Judës dhe të Jeruzalemit: “Lëroni arën tuaj të djerrë dhe mos
mbillni midis ferrave. 4Rrethprituni për Zotin dhe hiqni lafshën e zemrave
tuaja, o njerëz të Judës dhe banorë të Jeruzalemit, me qëllim që zemërimi
im të mos shpërthejë si zjarr dhe të mos djegë në mënyrë që askush të mos
mund ta shuajë për shkak të ligësisë së veprimeve tuaja!”. 5 “Lajmërojeni në
Judë, shpalleni në Jeruzalem dhe thoni: “I bini borisë në vend”, bërtisni fort
dhe thoni: “Mblidhuni dhe le të hyjmë në qytetet e fortifikuara”. 6 Ngrini
flamurinnëdrejtim të Sionit,mbathjanimevrapnëkërkim tënjë strehe,mos
undalni, sepse do të dërgojnga veriu njëmjerimdhenjë shkatërrim tëmadh.
7 Luani brofi duke dalë nga pjesa e dendur e pyllit të tij dhe një shkatërrues
kombesh është nisur, ka lënë banesën e tij për ta katandisur si mos më keq
vendin tënd; qytetet e tua do të shkretohen dhe do të mbeten pa banorë.
8Prandaj vishuni me thasë,mbani zi, vajtoni, sepse zemërimi i zjarrtë i Zotit
nuk është larguar prej nesh. 9 Atë ditë ka për të ndodhur”, thotë Zoti, “që
zemra e mbretit dhe zemra e princave do të ligështohen, priftërinjtë do të
mbeten të shushatur dhe profetët të shtangur”. 10 Atëherë unë thashë: “O
Zot, Zot, ti ke mashtruar plotësisht këtë popull dhe Jeruzalemin, duke thënë:
“Ju do të keni paqe”, ndërsa shpata po futet deri në zemër”. 11Në atë kohë
do t’i thuhet këtij populli dhe Jeruzalemit: “Një erë zhuritëse që vjen nga
lartësitë e zhveshura në shkretëtirë dhe fryn në drejtim të bijës së popullit
tim, jo për të shoshitur as për të pastruar; 12një erë edhemë e fortë nga këto
do të vijë nga ana ime; tani që unë do të shqiptoj gjykimin tim kundrejt tyre.
13 Ja, si ngjitet si retë dhe qerret e tij si një shakullinë; kuajt e tij janë më të
shpejtë se shqiponjat. Mjerë ne, sepse po shkretohemi!”. 14 O Jeruzalem,
pastro zemrën tënde nga ligësia, me qëllim që të shpëtosh. Deri kur do të
mbeten te ty mendimet e mbrapshta? 15 Sepse një zë njofton nga Dani dhe
shpall fatkeqësinë nga mali i Efraimit. 16 “Lajmëroni kombet; po, bëjani të
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njohur Jeruzalemit: rrethuesit vijnë nga një komb i largët dhe ngrenë zërin
e tyre kundër qyteteve të Judës. 17 Si rojtarë të një are janë vendosur rreth
e qark tij, sepse ka ngritur krye kundërmeje”, thotë Zoti. 18 “Sjellja jote dhe
veprimet e tua të kanë shkaktuar këto gjëra; kjo do të jetë fatkeqësia jote, dhe
do të jetë e hidhur, sepse do të arrijë zemrën tënde”. 19 Zorrët e mia, zorrët
e mia! Po shtrembërohem nga dhimbja. Oh, faqet e zemrës sime! Zemra më
rreh fort përbrenda. Unë nukmund të hesht, sepse, o shpirti im, kam dëgjuar
zërin e borisë, britmën e luftës. 20 Po shpallet rrënim mbi rrënim, sepse tërë
vendi është shkretuar. Papritmas çadrat e mia janë shkatërruar, shatorret e
mia brenda një çasti. 21Deri kur do të shoh flamurin dhe do të dëgjoj zërin e
borisë? 22 “Po, populli im është budalla, nuk më njeh; janë bij pa mend dhe
nukkanëarsye; janë të zotë tëbëjnë tëkeqen, pornukdinë tëbëjnë tëmirën”.
23 Shikova tokën, dhe ja, ajo ishte pa formë dhe boshe; qiejt ishin pa dritë.
24 Shikovamalet, dhe ja, dridheshin, dhe tërë kodrat lëkundeshin. 25 Shikova,
dhe ja, nuk kishte asnjë njeri dhe tërë zogjtë e qiellit kishin ikur. 26 Shikova,
dhe ja, toka pjellore ishte një shkretëtirë, dhe të gjitha qytetet e saj ishin
shembur përpara Zotit për shkak të zemërimit të tij të fortë. 27 Sepse kështu
thotë Zoti: “Tërë vendi do të shkretohet, por nuk do ta shkatërroj plotësisht”.
28 Për këtë arsye toka do të mbajë zi dhe lart qiejt do të errësohen, sepse
unë kam folur, kam vendosur dhe nuk pendohem dhe as do të kthehem
prapa. 29Në zhurmën e kalorësve dhe të harkëtarëve tërë qytetet janë duke
ikur me vrap; hyjnë në pjesën e dendur të pyjeve, ngjiten mbi shkëmbinjtë;
tërë qytetet janë braktisur dhe nuk ka mbetur në to asnjë njeri. 30Dhe ti, e
shkatërruar, çfarë do të bësh? Edhe sikur të visheshe me rroba ngjyrë flakë
të kuqe, edhe sikur të vije zbukurime prej ari, edhe sikur t’i zmadhoje sytë
me bistër, më kot do të zbukuroheshe. Dashnorët e tu të përçmojnë, duan
jetën tënde. 31 Sepse po dëgjoj një britmë si të një gruaje kur lind, një ankth
si të një gruaje në lindjen e saj të parë: është britma e bijës së Sionit, që mezi
merr frymë dhe shtrin duart e veta, duke thënë: “Mjerë unë! Shpirti im po
ligështohet për shkak të vrasësve””.

5
1 Shkoni rreth e rrotull nëpër rrugët e Jeruzalemit; shikoni dhe binduni,

dhe kërkoni në sheshet e tij në rast se gjeni një njeri, një njeri të vetëm që
zbaton drejtësinë, që kërkon të vërtetën, dhe unë do ta fal. 2 Edhe kur thonë:
“Zoti rron”, me siguri betohen për atë që është e gënjeshtërt. 3O Zot, nuk janë
sytë e tu për të vërtetën? Ti i godite, por ata nuk ndjenë asnjë dhembje; i ke
konsumuar, por kanë refuzuar të pranojnë korrigjimin. Ata e ngurtësuan
fytyrën e tyre më tepër se shkëmbi dhe nuk pranuan të kthehen. 4 Prandaj
thashë: “Ata janë me siguri të varfër, janë pamend sepse nuk njohin rrugën
e Zotit, ligjin e Perëndisë së tyre. 5 Do të shkoj, pra, te të mëdhenjtë dhe do
t’u flas atyre, sepse ata e njohin rrugën e Zotit, ligjin e Perëndisë së tyre”.
Por edhe ata bashkë kanë shkallmuar zgjedhën dhe i kanë këputur verigat.
6 Prandaj luani i pyllit i vret, ujku i shkretëtirës i shkatërron, leopardi rri në
pritë afër qyteteve të tyre; kushdo që del prej tyre copëtohet, sepse shkeljet
e tyre janë të shumta, rebelimet e tyre janë shtuar. 7 “Si do të mund të të
falja për këtë? Bijtë e tu më kanë braktisur dhe betohen për ata që nuk
janë perëndi. Unë i kam ngopur, por ata kanë shkelur kurorën dhembushin
shtëpitë e kurvërimit. 8 Janë si hamshorë të ushqyer mirë dhe tërë afsh në
mëngjes; secili hingëllin prapa gruas së fqinjit të tij. 9A nuk do t’i dënoj unë
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për këto gjëra?”, thotë Zoti, “dhe nuk do të hakmerrem unë me një komb të
tillë? 10Ngjitunimbimuret dhe shkatërroni, pormos kryeni një shkatërrim të
plotë; krasitni degët e tyre, sepse nuk janë të Zotit. 11 Sepse shtëpia e Izraelit
dhe shtëpia e Judës kanë vepruar në mënyrë të pabesë me mua”, thotë Zoti.
12 Kanë mohuar Zotin dhe kanë thënë: “Nuk është ai. Asnjë e keqe nuk do
të bjerë mbi ne; nuk do të shohim as shpatën as urinë. 13 Profetët nuk janë
veçse ajër dhe tek ata nuk është fjala e Zotit. T’u bëhet atyre ajo që ata thonë
për ne!”. 14Prandaj kështu thotë Zoti, Perëndia i ushtrive: “Duke qenë se keni
folur në këtë mënyrë, unë do t’i bëj fjalët e mia si zjarr në gojën tënde, dhe
këtë popull si dru, që ai do të përpijë. 15 Ja, unë do të sjell kundër jush një
kombnga larg, o shtëpi e Izraelit”, thotë Zoti. “Éshtë një komb trim, një komb
i vjetër, një komb të cilit nuk i njeh gjuhën dhe nuk i kupton fjalët. 16Kukurja
e tij është si një varr i hapur; janë të gjithë njerëz trima. 17Ai do të gllabërojë
të korrat e tua dhe bukën tënde, do të gëlltisë bijtë e tu dhe bijat e tua, do të
gëlltisë kopetë e tua dhe bagëtinë tënde të trashë, do të gëlltisë vreshtat e tua
dhe fiqtë e tu; do të shkatërrojë me shpatë qytetet e tua të fortifikuara te të
cilët ke besim. 18 Por edhe në ato ditë”, thotë Zoti, “nuk do të të shkatërroj
plotësisht. 19 Dhe do të ndodhë që kur të thoni: “Pse Zoti, Perëndia ynë, na
ka bërë të gjitha këto gjëra?”, ti do t’u përgjigjesh atyre: “Ashtu si ju më keni
braktisur mua dhe u keni shërbyer perëndive të huaja në vendin tuaj, kështu
do t’u shërbeni të huajve në një vend që nuk është juaji”. 20Lajmëronipër këtë
shtëpinë e Jakobit dhe shpalleni në Judë, duke thënë: 21 Dëgjoni tani këtë, o
popull pamend dhe pa zemër, që ka sy, por nuk shikon, që ka veshë, por nuk
dëgjon. 22 Nuk do të keni frikë prej meje?”, thotë Zoti, “nuk do të dridheni
parameje që kam vënë rërën si kufi të detit, si një statut të përjetshëm që nuk
do të kapërcejë kurrë? Valët e tij ngrihen por nuk fitojnë, bëjnë zhurmë, por
nuk ekapërcejnë. 23Por kypopull kanjë zemërkryeneçedhe rebele; kthehen
prapa dhe ikin. 24Nuk thonë në zemër të tyre: “Kemi frikë nga Zoti, Perëndia
ynë, që na jep shiun në kohën e duhur, i pari dhe i fundit shi, qëmban për ne
javët e caktuara për korrje”. 25 Paudhësitë tuaja i kanë përmbysur këto gjëra
dhe mëkatet tuaja mbajnë larg jush begatinë. 26 Sepse midis popullit tim ka
njerëz të këqij që përgjojnë si gjuetarët e zogjve në pritë; ata vënë leqe dhe
kapin njerëz. 27 Ashtu si një kafaz është plot me zogj, kështu shtëpitë e tyre
janë plot mashtrim; prandaj bëhen të mëdhenj dhe pasurohen. 28Majmen
dhe begatohen; po, kalojnë madje kufijtë e së keqes. Nuk mbrojnë çështjen,
çështjen e jetimit, dhe megjithatë; nuk mbrojnë të drejtën e të varfërve. 29A
duhet t’i dënoj për këto gjëra?”, thotë Zoti. “Dhe a nuk do të hakmerrem me
një komb të tillë? 30Në vend është kryer një gjë e tmerrshme dhe shumë e
shëmtuar: 31 profetët profetizojnë në mënyrë të rreme, priftërinjtë qeverisin
duke u mbështetur në forcën e autoritetit të vet dhe popullit tim i pëlqen që
gjendja është e tillë. Por çfarë do të bëni kur të vijë fundi?”.

6
1 “Obij të Beniaminit, kërkoninjë strehë jashtë Jeruzalemit. I bini borisë në

Tekoa dhe ngrini një sinjal zjarri në Beth-kerem, sepse nga veriu po vjen një
gjëmë,një shkatërrim imadh. 2Unëdo ta shkatërrojbijënebukurdhedelikate
të Sionit. 3Nëdrejtim të saj vijnë barinjmekopetë e tyre; ngrenë çadrat e tyre
rreth e qark kundër saj; secili kullot për veten e tij. 4Përgatitni luftën kundër
saj; çohuni dhe le të dalim në mes të ditës! Mjerë ne, sepse dita po kalon
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dhe hijet e mbrëmjes po zgjaten! 5Çohuni dhe të dalim natën, të shkatërrojmë
pallatet e tij!”. 6 Sepse kështu thotë Zoti i ushtrive: “Prisni drurët e tij dhe
ndërtoni një ledh kundër Jeruzalemit; ky është qyteti që duhet ndëshkuar; në
mes të tij nuk ka veçse shtypje. 7 Ashtu si një pus nxjerr ujërat e tij, kështu
ai nxjerr ligësinë e vet; në të flitet vetëm për dhunë dhe për shkatërrim; para
meje qëndrojnë vazhdimisht dhembje dhe plagë. 8 Lejo të të korrigjojnë, o
Jeruzalem, përndryshe shpirti im do të largohet nga ti, përndryshe do të të
katandis në një shkretim, në një tokë të pabanuar”. 9 Kështu thotë Zoti i
ushtrive: “Ata që kanë mbetur nga Izraeli do të mblidhen si vilet e pavjela
të një vreshti; kaloje përsëri dorën tënde si vjelësi mbi degëzat e hardhisë.
10Kujt do t’i flas dhe cilin do të qortoj që të më dëgjojë? Ja, veshi i tyre është
i parrethprerë dhe ata nuk janë të zotë të tregojnë kujdes; ja, fjala e Zotit
është bërë për ta objekt përçmimi dhe ata nuk gjejnë tek ajo asnjë kënaqësi.
11 Prandaj jam mbushur me zemërimin e madh të Zotit; jam lodhur duke e
përmbajtur. Do ta hedh mbi fëmijët në rrugë dhe mbi të rinjtë e mbledhur
bashkë, sepse do të kapen si burri ashtu dhe gruaja, si plaku ashtu dhe burri
i ngarkuar me vite. 12 Shtëpitë e tyre do t’u kalojnë të tjerëve, së bashku me
arat e tyre dhe bashkëshortet e tyre, sepse unë do të shtrij dorën time mbi
banorët e vendit”, thotë Zoti. 13 “Sepse nga më i vogli deri tek më i madhi
të gjithë lakmojnë fitime; nga profeti deri te prifti janë të gjithë gënjeshtarë.
14Ataemjekojnë shkel e shkoplagënepopullit tim, duke thënë: “Paqe, paqe”,
kur nuk ka paqe. 15 A ju vinte turp kur kryenin gjëra të neveritshme? Jo!
Nuk kishin turp fare dhe as nuk dinin se ç’ishte të skuqeshe. Prandaj do të
rrëzohenmidis atyre që rrëzohen; kur do t’i vizitoj, do të rrëzohen”, thotë Zoti.
16Kështu thotë Zoti: “Ndaluni nëpër rrugë dhe shikoni, pyesni për shtigjet e
vjetra, ku është rruga e mirë, dhe ecni nëpër të; kështu do të gjeni prehje për
shpirtrat tuaj”. Por ata përgjigjen: “Nuk do të ecim nëpër të”. 17 “Kam vënë
roje mbi ju: Kushtojini kujdes zërit të borisë!”. Por ata përgjigjen: “Nuk do t’i
kushtojmëkujdes”. 18 “Prandaj, dëgjoni, o kombe, dhedije, o kuvend, çfarë do
t’undodhë atyre. 19Dëgjo, o tokë! Ja, unë do të sjellmbi këtë popull një gjëmë,
vetë frytin e mendimeve të tij, sepse nuk u kanë kushtuar kujdes fjalëve të
mia dhe as ligjit tim, por e kanë hedhur poshtë. 20Ç’mëhyn në punë temjani
që vjennga Sheba, kanella erëmirë që vjennganjë vend i largët? Olokaustet
tuajanukmëpëlqejnëdhe sakrificat tuajanukmëpëlqejnë”. 21Prandaj kështu
thotëZoti: “Ja, unëdo tëvendosparakëtijpopulli disagurëpengesenë tëcilët
do të pengohen bashkë etër dhe bij; fqinji dhe miku do të vdesin”. 22Kështu
thotë Zoti: “Ja, një popull vjen nga një vend i veriut dhe një komb i madh
do të dalë nga skajet e tokës. 23 Ata rrokin harkun dhe ushtën; janë të egër
dhe nuk kanëmëshirë; zëri i tyre i ngjet zhurmës së detit; ata kanë hipurmbi
kuaj dhe janë gati të luftojnë si një njeri i vetëm kundër teje, o bijë e Sionit”.
24 “Kemi dëgjuar famën e tyre dhe na ranë duart; ankthi na ka mbërthyer,
ashtu si dhembjet që zënë një grua që po lind”. 25Mos dilni nëpër ara, mos
ecni nëpër rrugë, sepse shpata e armikut dhe tmerri janë kudo. 26O bijë e
popullit tim, vishu me thes dhe rrotullohu në hi; mbaj zi si për një bir të
vetëm,me një vajtim shumë të hidhur, sepse shkatërruesi do të sulet mbi ne
papritmas. 27 Unë të kisha vënë midis popullit tim si një provues dhe një
fortesë,me qëllim që ti të njihje rrugën e tyre dhe ta provoje atë. 28Ata janë
të gjithë rebelë midis rebelëve, shkojnë rreth e qark duke përhapur shpifje;
janë bronz dhe hekur, janë të tërë korruptues. 29 Gjyryku fryn me forcë,
plumbi konsumohet nga zjarri; më kot e rafinon rafinuesi, sepse skorjet nuk
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shkëputen. 30Do tëquhen “argjend i refuzimit”, sepseZoti i kahedhurposhtë.

7
1Kjo është fjala që iu drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë: 2 “Ndalu

te porta e shtëpisë së Zotit dhe aty shpall këtë fjalë duke thënë: Dëgjoni fjalën
e Zotit, o ju të gjithë të Judës që hyni nëpër këto porta për të rënë përmbys
përpara Zotit!”. 3 Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Ndreqni
rrugëtdhe veprimet tuaja, dhe unë do të bëjqë të banoni në këtë vend. 4Mos
u besoni fjalëve mashtruese duke thënë: “Ky është tempulli i Zotit, tempulli
i Zotit, tempulli i Zotit!”. 5Në rast se ndreqni plotësisht rrugët dhe veprimet
tuaja, në rast se e zbatonime të vërtetë drejtësinë njërindaj tjetrit, 6në rast se
nuk shtypni të huajin, jetimin dhe gruan e ve, nuk derdhni gjak të pafajshëm
në këtë vend dhe nuk adhuroni perëndi të tjera në dëmin tuaj, 7atëherë do të
bëj që të banoni në këtë vend, në vendin që u dhashë etërve tuaj prej shumë
kohe dhe për gjithnjë. 8 Ja, ju u besoni fjalëvemashtruese, nga të cilat s’keni
fare dobi. 9Kështu ju vidhni, vrisni, shkelni kurorën, betoheni për të rremen,
i digjni temjan Baalit dhe u shkoni pas perëndive të tjerë që më parë nuk i
njihnit, 10 dhe pastaj vini të paraqiteni para meje në këtë tempull që mban
emrin tim dhe thoni: “Kemi shpëtuar!”, pastaj kryeni tërë këto veprime të
neveritshme. 11 Ky tempull, i cili mban emrin tim, mos është bërë vallë në
sytë e tuaj një çerdhe hajdutësh? Ja, unë e pashë këtë”, thotë Zoti. 12 “Por
shkoni tani në vendin tim që ishte në Shiloh, të cilit në fillim i kisha vënë
emrin tim dhe shikoni çfarë kambërë aty për shkak të ligësisë së popullit tim
Izrael. 13Dhe tanimeqenësekeni kryer tërë këto gjëra”, thotë Zoti, “meqenëse
kur ju kam folur me urgjencë dhe insistim nuk më keni dëgjuar, dhe kur ju
kam thirrur nuk më jeni përgjigjur, 14 unë do të veproj me këtë tempull, në
të cilin përmendet emri im dhe në të cilin keni besim, me këtë vend që ua
dhashë juve dhe etërve tuaj, ashtu si bëra në Shiloh; 15 dhe do t’ju dëboj nga
prania ime, ashtu si dëbova tërë vëllezërit tuaj, tërë pasardhësit e Efraimit.
16Prandajmosndërhypërkëtëpopull,mos lëshopërataasnjëbritmëose lutje
dhe mos ngul këmbë pranë meje se nuk do të kënaq. 17A nuk shikon çfarë po
bëjnë në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit? 18 Bijtë mbledhin
drutë, etërit ndezin zjarrin dhe gratë mbrujnë mjellin për të përgatitur kulaç
përmbretëreshën e qiellit, dhe pastaj u bëjnë libacione perëndive të tjera për
të më zemëruar mua. 19 Por a më ngacmojnë me të vërtetë”, thotë Zoti “ose
mëmirë veten e tyre dhe mbulohen me turp?”. 20Prandaj kështu thotë Zoti,
Zoti: “Ja, zemërimi im, tërbimi im do të bjerë mbi këtë vend, mbi njerëzit
dhe kafshët,mbi drurët e fushës dhe mbi frytet e tokës dhe do të djegë pa u
shuar”. 21Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Shtojini olokaustet
tuaja sakrificave tuaja dhe hanimishin e tyre! 22Sepse unë nuk u fola etërve
tuaj dhe nuk u dhashë atyre asnjë urdhër, kur bëra që të dalin nga vendi i
Egjiptit, përsaupërketolokaustevedheflijimeve; 23porkëtëurdhërudhashë:
“Dëgjoni zërin tim, dhe unë do të jem Perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli
im; ecni në të gjitha rrugët që ju kam urdhëruar, që të jeni të lumtur”. 24Por
ata nukdëgjuan asmavunë veshin, por ecën sipas këshillavedhe kryeneçësisë
së zemrës së tyre të keqe, dhe shkuan prapa dhe jo përpara. 25Nga dita në të
cilën etërit tuaj dolën nga vendi i Egjiptit e deri më sot, ju kam dërguar tërë
shërbëtorëtemi, profetët çdoditëmeurgjencëdhe insistim. 26Poratanukmë
kanë dëgjuar as ma vunë veshin, por e fortësuan zverkun e tyre dhe u sollën
më keq se etërit e tyre. 27 Prandaj ti do t’u thuash atyre tërë këto gjëra, por
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ata nuk do të dëgjojnë; do t’i thërrasësh, por nuk do të përgjigjen. 28Kështu do
t’u thuash atyre: “Ky është kombi që nuk dëgjon zërin e Zotit, Perëndisë së tij,
dhe as pranon korrigjim; e vërteta është zhdukur dhe është eliminuar nga
goja e tyre”. 29 Pri flokët dhe hidhi tutje, nise vajtimin mbi lartësitë, sepse
Zoti ka hedhur poshtë dhe e ka braktisur brezin e zemërimit të tij. 30Bijtë e
Judës kanë bërë atë që është e keqe për sytë emi”, thotë Zoti. “Kanë vendosur
veprimet e tyre të neveritshme në tempullin ku permendet emri im, për ta
ndotur. 31Kanë ndërtuar vende të larta të Tofetit, që është në luginën e birit
të Hinomit, për të djegur në zjarr bijtë e tyre dhe bijat e tyre, gjë që nuk e
kisha urdhëruar dhe që nuk më kishte shkuar kurrë në mendje. 32 Prandaj
ja, vijnë ditët”, thotë Zoti, “në të cilat nuk do të quhetmë “Tofet” as “Lugina e
birit tëHinomit”, por “Lugina emasakrës”, dhe do të varrosen të vdekurit në
Tofet, sepse nuk do të ketë vend gjetiu. 33Kufomat e këtij populli do të bëhen
kështu ushqim për shpendët e qiellit dhe për kafshët e tokës, dhe askush nuk
do t’i trembë. 34Do të bëj që të pushojnë në qytetet e Judës dhe në rrugët e
Jeruzalemit britmat engazëllimitdhebritmat e gëzimit, zëri i dhëndritdhezëri
i nuses, sepse vendi do të bëhet shkretim”.

8
1 “Në atë kohë”, thotë Zoti, “do të nxirren nga varret eshtrat e mbretërve

të Judës, eshtrat e princërve, eshtrat e profetëve dhe eshtrat e banorëve të
Jeruzalemit, 2 dhe do të ekspozohen para diellit, para hënës dhe para tërë
ushtrisë së qiellit, që ata kanë dashur, kanë shërbyer, kanë ndjekur, kanë
konsultuar dhe para të cilëve kanë rënë përmbys; nuk do të mblidhen as do
të groposen, por do të jenë si pleh mbi faqen e dheut. 3Atëherë vdekja do të
jetë më e mirë se jeta për të gjitha mbeturinat e kësaj race të keqe në tërë
vendet ku do t’i kem shpërndarë”, thotë Zoti i ushtrive. 4 Ti do t’u thuash
atyre: “Kështu thotë Zoti: Në rast se dikush rrëzohet, a nuk ngrihet vallë? Në
rast se dikush ndërron drejtimin, a nuk kthehet vallë? 5 Pse, pra, ky popull,
o Jeruzalem, është shmangur me një rebelim të përjetshëm? Ngulin këmbë
në mashtrim dhe nuk pranojnë të kthehen. 6U kam kushtuar kujdes dhe i
kam dëgjuar, por ata nuk flasin drejt; asnjeri nuk pendohet për ligësinë e tij
dhe nuk thotë: “Çfarë bëra unë?”. Secili merr përsëri vrapimin e tij, si një kalë
që hidhet në betejë. 7Madje edhe lejleku i qiellit i njeh stinët e tij, turtulli,
dallëndyshjadhekrilat shikojnëmekujdeskohënekthimit të tyre, porpopulli
imnuk enjeh ligjin e Zotit. 8Simund të thoni: “Ne jemi të urtë dhe ligji i Zotit
ështëmene”? Por ja, penaerremeeshkruesveekabërënjë falsitet. 9Njerëzit
e ditur do të turpërohen, do të tremben dhe do të kapen. Ja, kanë hedhur
poshtë fjalën e Zotit; çfarë diturie mund të kenë? 10 Prandaj bashkëshortet e
tyre do t’ua jap të tjerëve dhe arat e tyre pronarëve të rinj, sepse nga më i
vogli deri te më i madhi lakmojnë fitime; nga profeti deri te prifti të gjithë
përdorin gënjeshtrën. 11 Ata mjekojnë shkel e shko plagën e bijës së popullit
tim, duke thënë: “Paqe, paqe”, kur nuk ekziston paqja. 12 A u vinte turp
vallë kur kryenin veprime të neveritshme? Jo! nuk kishin turp aspak dhe
nuk dinin ç’është të skuqesh. Prandaj do të rrëzohenmidis atyre që rrëzohen;
kur do t’i vizitoj do të përmbysen”, thotë Zoti. 13 Do t’i shfaros me siguri”,
thotë Zoti. “Nuk do të ketë më rrush te hardhia as fiq te fiku dhe gjethet do
të fishken. Edhe gjërat që u kam dhënë do t’u hiqen”. 14 “Pse rrimë ulur?
Mblidhuni dhe të hyjmë në qytetet e fortifikuara, dhe në to të vdesim. Sepse
Zoti, Perëndia ynë, na bën të vdesim dhe na bën të pimë ujë të helmuar, sepse
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kemi mëkatuar kundër Zotit. 15 Prisnim paqen, por nuk erdhi asnjë e mirë,
një kohë shërimi, por ja, terrori”. 16Nga Dani dëgjohet turfullima e kuajve të
tij; në zhurmën e hingëllimave të kuajve të tij të luftës dridhet gjithë vendi,
sepse vijnë dhe gllabërojnë vendin dhe tërë ato që ai ka, qytetin dhe banorët
e tij. 17 “Sepse ja, unë do të dërgoj kundër jush gjarpërinj dhe nepërka, kundër
të cilëvenukvlenasnjë yshtje dheatado t’ju kafshojnë”, thotë Zoti. 18Sikur të
gjeja ngushëllim për dhembjen time. Zemra pomë ligështohet përbrenda. 19 Ja
një zë: ështëbritmaebijës sëpopullit timnganjë tokëe largët: “MosvallëZoti
është në Sion? A nuk është mbreti i tij në mes të tij?”. “Pse kanë ngacmuar
zemërimin tim me shëmbëlltyrat e tyre të gdhendura dhe me idhuj të huaj?”.
20Korrja ka mbaruar, vera ka marrë fund dhe ne nuk kemi shpëtuar. 21 Për
plagën e bijës së popullit tim jam i dëshpëruar, pombaj zi, jam i tmerruar. 22A
nuk ka vallë ndonjë balsam në Galaad, a nuk ka atje ndonjë mjek? Pse, pra,
nuk po i vjen shërimi bijës së popullit tim?

9
1Oh, sikur koka ime të ishte një burim uji dhe sytë e mi një burim lotësh,

në mënyrë që të mund të qaja ditë e natë të vrarët e bijës së popullit tim!
2 Ah, sikur të kisha në shkretëtirë një strehë për udhëtarët! Do ta braktisja
popullin tim dhe do të shkoja larg tij, sepse janë të gjithë shkelës të kurorës,
një turmë tradhtarësh. 3 “Zgjasin gjuhën e tyre sikur të ishte harku i tyre për
të lëshuargënjeshtra;nëvend janë të fortë,por jopër shkak të sëvërtetës, sepse
shkojnë nga një e keqe në tjetrën dhe nuk më njohin mua”, thotë Zoti. 4 “Të
ruhet secili nga fqinji i tij dhemos i keni besim çdo vëllai, sepse çdo vëlla nuk
bën gjë tjetër veçsemashtron dhe çdo fqinj përhap shpifje. 5 Secili mashtron
fqinjin e tij dhe nuk thotë të vërtetën; e ushtron gjuhën e tij për të thënë
gënjeshtra dhe mundohet për të bërë të keqen. 6Banesa jote është në mes të
mashtrimit dhe për shkak të mashtrimit nuk duan të më njohin”, thotë Zoti.
7 Prandaj kështu thotë Zoti i ushtrive: “Ja, unë do t’i rafinoj dhe do t’i vë në
provë. Çfarë tjetër, pra, mund të bëj për bijën e popullit tim? 8Gjuha e tyre
është një shigjetë vrasëse; ajo nuk thotë veçse gënjeshtra. Me gojën e vet secili
i flet për paqe fqinjit të tij, por në zemër të vet, ai rri në pritë. 9A nuk duhet
vallë t’i dënoj për këto gjëra?”, thotë Zoti. “A nuk duhet të hakmerremme një
komb të tillë?”. 10Nëpërmalet do të ngre vaje dhe rënkime dhe nëpër kullotat
e shkretëtirës një vajtim, sepse janë djegur dhe nuk kalon asnjeri nëpër to,
nuk dëgjohet më blegërima e kopeve. Zogjtë e qiellit dhe kafshët kanë ikur,
janë zhdukur. 11 “Unë do t’a katandis Jeruzalemin në një tog gërmadhash dhe
në një strehë çakejsh; do t’i bëj të shkreta, pa banorë, qytetet e Judës”. 12 Cili
është njeriu i urtë që mund t’i kuptojë këto gjëra dhe ai të cilit goja e Zotit i
ka folur që ta shpallë? Pse vallë vendi është shkatërruar dhe shkretuar si një
shkretëtirë dhe nuk po kalon më askush nëpër të? 13 Zoti thotë: “Sepse këta
kanëbraktisur ligjin timqëkisha vënëpërpara,nukdëgjuan zërin timdhenuk
kanë ecur në përshtatjeme të, 14por kanë ndjekur kryeneçësinë e zemrave të
tyre dhe Baalët, që etërit e tyre u kishin bërë të njohur”. 15 Prandaj kështu
thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Ja, unë do ta ushqej këtë popull me
pelin dhe do ta bëj të pijë ujë të helmuar. 16Do t’i shpërndaj nëpër kombet, që
as ata as etërit e tyre nuk i kanënjohur, dhe do të dërgojpas tyre shpatën, deri
sa t’i kem shkatërruar plotësisht”. 17Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Mendoni të
thërrisni vajtorët: le të vijnë! Shkoni e thërrisnimë të zonjat: le të vijnë! 18Le
të nxitojnë dhe ta nisin vajin mbi ne me qëllim që sytë tonë të derdhin lot
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dhe qepallat tona të lëshojnë ujë”. 19 Sepse një zë vaji dëgjohet nga Sioni: “Sa
jemi shkatërruar! Jemi shumë të shushatur, sepse duhet të braktisim vendin,
sepse kanë shembur banesat tona”. 20 Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit, o gra,
dhe veshi juaj ta zërë fjalën e gojës së tij. Umësoni bijave tuaja një vajtim dhe
secila t’i mësojë fqinjës së saj një këngëmortore. 21Sepse vdekja është ngjitur
nëpërdritaret tona, ka hyrë në pallatet tona për t’i zhdukur fëmijëtnga rruga
dhe të rinjtë nga sheshet. 22 “Fol: Kështu thotë Zoti: “Kufomat e njerëzve do të
rrinë siplehnë fushënehapët, sinjëdemet i lënëpasngakorrësidheqëaskush
nuk e mbledh””. 23Kështu thotë Zoti: “I dituri të mos lavdërohetme diturinë
e tij, njeriu i fortë tëmos lavdërohetme forcën e tij, i pasuri tëmos lavdërohet
mepasurinë e tij. 24Por kush lavdërohet të lavdërohetmekëtë: të ketë gjykim
dhe të më njohë mua, që jam Zoti, që bëj mirësinë, ushtroj të drejtën dhe
drejtësinë mbi tokë; sepse kënaqemme këto gjëra”, thotë Zoti. 25 “Ja, po vijnë
ditët”, thotë Zoti, “në të cilat do të ndëshkoj të gjithë të rrethprerët që janë të
parrethprerë: 26Egjiptin, Judën,Edomin, bijtë eAmonit,Moabin dhe tërë ata
që presin cepat emjekrësdhebanojnë në shkretëtirë; sepse tërë kombet janë
të parrethprerë dhe tërë shtëpia e Izraelit ështëme zemër të parrethprerë”.

10
1Dëgjoni fjalën që Zoti po ju drejton, o shtëpia e Izraelit. 2Kështu thotë Zoti:

“Mos mësoni të ndiqni rrugën e kombeve dhe mos kini frikë nga shenjat e
qiellit, sepse janë kombet që kanë frikë prej tyre. 3 Sepse zakonet e popujve
janë kotësi: sepse është si dikush që pret një dru në pyll, puna e duarve të
një punëtori me sëpatë. 4 E zbukurojnë me argjend dhe me ar, e fiksojnë
me gozhda dhe çekiçë që të mos lëvizë nga vendi. 5 Idhujt qëndrojnë drejt si
një palmë dhe nuk mund të flasin; duhet t’i mbartësh, sepse nuk mund të
ecin. Mos kini frikë prej tyre, sepse nuk mund të bëjnë asnjë të keqe dhe
as që kanë mundësinë të bëjnë të mirë”. 6 Askush nuk është i ngjashëm me
ty, o Zot; ti je i madh dhe emri i yt është i madh në fuqi. 7 Kush nuk do të
kishte frikë prej teje, o mbret i kombeve? Po, kjo të detyrohet, sepse midis
gjithë njerëzve të ditur të kombeve, në të gjitha mbretëritë e tyre nuk ka
njeri të ngjashëm me ty. 8 Janë të gjithë budallenj dhe pa arsye; idhulli i
tyre prej druri është një doktrinë pa asnjë vlerë. 9Argjend i petëzuar i sjellë
nga Tarshishi dhe ar nga Ufazi, punë zejtari dhe dorë argjendari; rrobja e
tyre është e purpurt dhe e kuqe flakë, punime të dala nga duart e njerëzve
ekspertë. 10 Por Zoti është Perëndia i vërtetë, ai është Perëndia i gjallë dhe
mbreti i përjetshëm. Para zemërimit të tij toka dridhet dhe kombet nukmund
të qëndrojnë përpara indinjatës së tij. 11Kështu do t’u thoni atyre: “Perënditë
që nuk kanë bërë qiejt dhe tokën do të zhduken nga toka dhe nën qiellin”.
12 Ai bëri tokën me fuqinë e tij, ka vendosur botën me diturinë e tij dhe ka
shpalosur qiejt me zgjuarsinë e tij. 13 Kur nxjerr zërin e tij ka një zhurmë
ujërash në qiell; ai i bën avujt të ngjiten nga skajet e tokës, prodhon vetëtimat
për shiun dhe nxjerr erën nga rezervuaret e tij. 14Atëherë çdo njeri bëhet pa
mend, pa dituri; çdo argjendari i vjen turp për shëmbëlltyrën e gdhendur të
tij sepse shëmbëlltyra e tij e derdhur është e rreme dhe në të nuk ka frymë.
15 Janë kotësi, punë mashtrimi; në kohën e ndëshkimit të tyre kanë për të
vdekur. 16Pjesa e Jakobit nuk është si ata, sepseAi ka formuar tërë gjërat, dhe
Izraeli është fisi i trashëgimisë së tij. Emri i tij është Zot i ushtrive.” 17 “Mblidh
sendet e tua nga vendi, ti që je i rrethuar”. 18Sepse kështu thotë Zoti: “Ja, këtë
herë do t’i hedh larg banorët e vendit dhe do t’u sjell një fatkeqësi të madhe,
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me qëllim që të më gjejnë përsëri”. 19Mjerë unë për plagën time, plaga ime
ështëedhembshme. Porunëkamthënë: “Kjoështënjë sëmundjeqëunëduhet
ta duroj”. 20Çadra ime është shkatërruar dhe të gjithë litarët emi janë këputur;
bijtë e mi kanë shkuar larg meje dhe nuk janë më; nuk ka më asnjë që të
vendosë çadrën time apo të ngrerë shatorret e mia. 21 Sepse barinjtë kanë
qenë pamend dhe nuk kanë kërkuar Zotin; prandaj nuk kanë pasurmbarësi
dhe tërë kopeja e tyre është shpërndarë. 22 Ja, po vjennjë zhurmë lajmeshdhe
një rrëmujë e madhe nga vendi i veriut, për t’i katandisur qytetet e Judës si
shkretëtira, si strehim për çakejtë. 23 O Zot, unë e di që rruga e njeriut nuk
varet nga fuqia e tij dhe njeriu që ecën nuk ka fuqi të drejtojë hapat e tij.
24 Më korrigjo, o Zot, por me drejtësi, jo në zemërimin tënd për të mos më
reduktuar në asgjë. 25 Lëshoje zemërimin tënd mbi kombet që nuk të njohin
dhembi popujt që nuk përmendin emrin tënd, sepse kanë gllabëruar Jakobin;
po, e kanë gllabëruar dhe konsumuar dhe kanë shkatërruar banesën e tij.

11
1 Kjo është fjala që iu drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë:

2 “Dëgjoni fjalët e kësaj besëlidhje dhe foluni njerëzve të Judës dhe banorëve të
Jeruzalemit. 3U thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: I mallkuar
qoftë ai njeri që nuk dëgjon fjalët e kësaj besëlidhjeje, 4 që unë u urdhërova
etërve tuaj ditën që i nxora nga Egjipti, nga furra prej hekuri, duke thënë:
“Dëgjoni zërin tim dhe i bëni këto gjëra në bazë të atyre që ju komandoj;
atëherë ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj”, 5me qëllim
që unë të mund të plotësoj betimin që u kam bërë etërve tuaj, t’u jap atyre
një vend ku të rrjedhë qumësht dhe mjaltë, ashtu si po ndodh sot”. Unë u
përgjigja dhe thashë: “Kështu qoftë, o Zot!”. 6 Atëherë Zoti më tha: “Shpalli
tërë këto fjalë në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit, duke thënë:
Dëgjoni fjalët e kësaj besëlidhjeje dhe zbatojini në praktikë. 7 Sepse i kam
nxitur me insistim etërit tuaj që nga dita që i nxora nga vendi i Egjiptit
e deri më sot, i kam nxitur me urgjencë duke thënë: “Dëgjoni zërin tim!”.
8Por ata nuk e dëgjuan as ia vunë veshin, por secili eci sipas kryeneçësisë së
zemrës së keqe të tij; prandaj unë do të bëj që të goditen nga të gjitha gjërat
e përmendura në këtë besëlidhje, për të cilat kisha urdhëruar t’i respektonin,
por që ata nuk i respektuan”. 9 Pastaj Zoti më tha: “U zbulua një komplot
midis njerëzve të Judës dhe midis banorëve të Jeruzalemit. 10 Janë kthyer në
paudhësitë e etërve të tyre të lashtë, të cilët nuk pranuan të dëgjojnë fjalët e
mia, dhe u shkuan pas perëndive të tjera, për t’u shërbyer; shtëpia e Izraelit
dhe shtëpia e Judës kanë shkelur besëlidhjen që unë kisha lidhur me etërit e
tyre”. 11 Prandaj kështu thotë Zoti: “Ja, unë do të sjell mbi ta një gjëmë, nga
e cila nuk do të mund të shpëtojnë. Ata do të më klithin, por unë nuk do t’i
dëgjoj. 12Atëherë qytetet e Judës dhe banorët e Jeruzalemit do të shkojnë t’u
klithin perëndive të cilave u kanë djegur temjan, por këta nuk do t’i shpëtojnë
në kohën e gjëmës së tyre. 13 Sepse o Judë perënditë e tua janë të shumta si
qytetet e tua, dhe altarët që keni ngritur për atë gjë të turpshme, altarët për
t’i djegur temjan Baalit, janë të shumtë si rrugët e Jeruzalemit. 14 Prandaj
mos u lut për këtë popull dhe mos ngri për të asnjë britmë a lutje, sepse unë
nukdo t’i kënaq kur do tëmëklithinmuapër fatkeqësinë e tyre”. 15Çfarë bën i
preferuari imnë tempullin tim, kur ka kryer shumë veprime të kobshme? A
do të mundin mishrat e shenjtëruara të largojnë prej teje ligësinë tënde, me
qëllim që ti të mund të gëzohesh? 16 Zoti të kishte thirrur me emrin Ulli i
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gjelbëruar i bukur, me fryte të shijshme. Në zhurmën e një rrëmuje tëmadhe,
ai do t’i vërë zjarr dhe degët e tij do të shkatërrohen. 17 Zoti i ushtrive që të
kishtembjellë ka dekretuar fatkeqësinë kundër teje, për shkak të ligësisë sate
në dëm të vetë shtëpisë së Izraelit dhe të shtëpisë së Judës, duke provokuar
zemërimin tim dhe duke i djegur temjan Baalit”. 18 Zoti ma bëri të ditur dhe
unë e mësova; atëherë ti më tregove veprimet e tyre. 19Unë isha si një qengj
i butë që e çojnë në thertore dhe nuk dija që kurdisnin intriga kundërmeje,
duke thënë: “Të shkatërrojmë drurin bashkë me frytin e tij dhe ta zhdukim
nga toka e të gjallëve, me qëllim që emri i tij të mos kujtohet më”. 20 Por, o
Zot i ushtrive, gjykatës i drejtë, që shqyrton mendjen dhe zemrën, tregomë
hakmarrjen tëndembi ta, sepseunë tëbëra të njohur çështjen time. 21Prandaj
kështu thotë Zoti përsa i përket njerëzve të Anathothit që kërkojnë jetën tënde,
duke thënë: “Mos bëj profecira në emër të Zotit, që të mos vdesësh nga dora
jonë”. 22Kështu, pra, thotë Zoti i ushtrive: “Ja, unë do t’i dënoj; të rinjtë do të
vdesin nga shpata, bijtë e tyre dhe bijat e tyre do të vdesin nga uria. 23Nuk
ka për të mbetur asnjë prej tyre, sepse unë do të sjell një gjëmë mbi njerëzit
e Anathothit, në vitin e ndëshkimit të tyre”.

12
1Ti je i drejtë, o Zot, si mund të diskutoj me ty? Megjithatë do të flas me ty

lidhurmegjykimet e tua. Pse udha e të pabesëve shkonmbarë? Pse jetojnë të
qetë ata që veprojnëme pabesi? 2 I kembjellë dhe kanë lëshuarmadje rrënjë;
rritendhembajnëmadje fryte. Ti je afërgojës së tyre, por larg zemrës së tyre.
3Por ti, o Zotmë njeh, më shikon dhe shqyrton zmrën time në përqasjeme ty.
Tërhiqinë thertore si dele dhe veçojipërditën e kërdisë! 4Deri kur do tëmbajë
zi vendi dhe do të thahet bari i çdo fushe? Nga shkaku i ligësisë së banorëve
të tij, kafshët dhe zogjtë shfarosen, sepse ata thonë: “Ai nuk do ta shikojë
fundin tonë”. 5Në rast se ti fugon me këmbësorët dhe ata të lodhin, si mund
të hyshnë garëmekuajt? Në rast se e ndjen veten të sigurt vetëmnënjë vend
paqësor, çfarë do të bësh kur Jordani do të fryhet? 6 Sepse edhe vëllezërit e tu
dhe shtëpia e atit tënd kanë vepruar në mënyrë të pabesë ndaj teje; edhe ata
të bërtasin nga pas me zë të lartë. Mos ki besim tek ata kur do të thonë fjalë
të mira. 7 Braktisa shtëpinë time, hodha poshtë trashëgiminë time; dhashë
atë që kammë të shtrenjtë në duart e armiqve të tij. 8Trashëgimia ime është
bërë përmua si një luan në pyll; lëshoi ulërimën e tij kundërmeje; për këtë e
urreva. 9Trashëgimia ime ka qenë përmua si një shpend grabitqar lara-lara;
shpendët grabitqarë hidhen kundër saj nga çdo anë. Shkoni, mblidhini tërë
kafshët e fushës, sillini këtu që t’i gëlltisin! 10 Shumë barinj kanë shkretuar
vreshtin tim, kanë shkelur pjesën time, e kanë katandisur pjesën time të
këndshmenënjë shkretëtirë tëmjeruar. 11Ekanëkatandisurnënjë shkretim;
e shkretuar, të pikëllon para meje; tërë vendi është i shkretuar, por asnjeri
nuk mendon për të. 12 Mbi të gjitha lartësitë e shkretëtirës kanë arritur
shkatërruesitdhe shpata e Zotit e përpin vendinnganjë skaj në skajin tjetër të
tij; asnjë mish nuk ka paqe. 13Kanë mbjellë grurë, por korrin gjemba; janë
lodhur, por pa asnjë përfitim. Do t’u vijë turp nga korrja juaj, për shkak të
zemërimit të fortë të Zotit! 14 Kështu thotë Zoti për të gjithë fqinjët e mi të
këqij, që prekin trashëgiminë që i dhashë në zotërim popullit tim Izrael: “Ja,
do t’i çrrënjosngavendi i tyredhedo të çrrënjos shtëpinëe Judësnëmes të tyre.
15 Por ka për të ndodhur që, pasi t’i kem çrrënjosur, do të më vijë keq përsëri
për ta dhe do ta çoj përsëri secilin në trashëgiminë e tij, secilin në vendin e tij.
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16Dhe ka për të ndodhur që, në rast se mësojnë me kujdes rrugët e popullit
timdhenë sebetohenmeemrin tim, duke thënë: “Zoti rron”, ashtu siç e kanë
mësuar popullin tim të betohet për Baalin, do të vendosen mirë e bukur në
mes të popullit tim. 17 Por në rast se nuk do të dëgjojnë, unë do ta çrrënjos
plotësisht atë komb dhe do ta shkatërroj”, thotë Zoti.

13
1Kështumë ka thënë Zoti: “Shko tëmë blesh një brez prej liri dhe vërembi

ijët e tua, por mos e zhyt në ujë”. 2Kështu unë bleva brezin, sipas fjalëve të
Zotit dhe e vura mbi ijët e mia. 3 Pastaj fjala e Zotit m’u drejtua për herë të
dytë, duke thënë: 4 “Merr brezin që ke blerë dhe që e ke mbi ijët e tua, çohu,
shko në drejtim të Eufratit dhe aty fshihe në të çarën e një shkëmbi”. 5Unë
shkova dhe e fsheha pranë Eufratit, ashtu simë kishte porositur Zoti. 6Mbas
shumë ditësh ndodhi që Zoti më tha: “Çohu, shko në drejtim të Eufratit dhe
merr aty brezin që të kisha urdhëruar të fshihje”. 7 Unë shkova në drejtim
të Eufratit, gërmova dhe mora brezin nga vendi ku e kisha fshehur. Por
brezi ishte kalbur dhe nuk vlente më për asgjë. 8 Atëherë Zoti më drejtoi
fjalën, duke thënë: 9 “Kështu thotë Zoti: “Në këtë mënyrë unë do të shkatërroj
kryelartësinë e Judës dhe kryelartësinë e madhe të Jeruzalemit. 10Ky popull
i keq, që nuk pranon të dëgjojë fjalët emia, që ecën kryelartë sipas zemrës së
tij dhe u shkon pas perëndive të tjera për tu shërbyer dhe për të rënë përmbys
para tyre, do të bëhet si ky brez që nuk vlen më për asgjë. 11 sepse ashtu si
brezi përputhet me ijët e njeriut, kështu unë kisha bërë që të përputhej me
mua tërë shtëpia e Izraelit dhe tërë shtëpia e Judës”, thotë Zoti, me qëllim që të
ishin populli im për famën, lavdinë dhe zulmin tim, por nuk deshën të më
dëgjojnë””. 12 “Prandaj ti do t’u thuash atyre këtë fjalë: “Kështu thotë Zoti,
Perëndia i Izraelit: Çdo poç do të mbushet me verë”. Në rast se më vonë do
të të thonë: “A nuk e dimë vallë që çdo poç mbushet me verë?”, 13 ti do t’u
përgjigjesh atyre: “Kështu thotë Zoti: Ja, unë do t’i deh tërë banorët e këtij
vendi: mbretërit që ulen në fronin e Davidit, priftërinjtë, profetët dhe tërë
banorët e Jeruzalemit. 14Do t’i copëtoj njërin kundër tjetrit, etërit dhe bijtë
së bashku””, thotë Zoti. “Nuk do të kem mëshirë, nuk do t’i fal, nuk do të
kem asnjë dhembshuri që të më pengojë t’i shkatërroj”. 15 Dëgjoni dhe vini
veshin: Mos t’ju rritet mendja, sepse Zoti foli. 16 I jepni lavdi Zotit, Perëndisë
tuaj, para se të sjellë terrin dhe para se këmbët tuaja të pengohen në malet
e mbështjella në muzg, sepse ndërsa ju prisni dritën, ai e ndërron në hije të
vdekjes dhe e ndryshon në errësirë të thellë. 17 Por në rast se nuk e dëgjoni
këtë, shpirti im do të qajë në fshehtësi për shkak të kryelartësisë suaj, sytë e
mi do të qajnë parreshtur dhe do të derdhin lot, sepse kopeja e Zotit do të
çohet në robëri. 18 Thuaji mbretit dhe mbretëreshës nënë: “Uluni më poshtë,
sepse sundimi juaj, kurora e lavdisë suaj, do të bjerë poshtë”. 19 Qytetet e
jugut janë të mbyllura dhe askush nuk do t’i hapë; tërë Juda është çuar në
robëri, është çuar e tëra në robëri. 20Ngrini sytë tuaj dhe shikoni ata që vijnë
nga veriu; ku është kopeja që të ishte besuar, delet e tua të bukura? 21 Çfarë
do të thuash kur të të ndëshkojë? Por ti vetë u kemësuar atyre të jenë të parët
dhe sunduesit e tu. A nuk do të të zënë dhembjet si një grua që është duke
lindur? 22Dhe në rast se do të thuash në zemrën tënde: “Përse më ndodhin
këto gjëra?”. Për shkak të përmasës së paudhësisë sate cepat e rrobës sate do
të zbulohendhe thembrat e tuado tëduken lakuriq. 23AmundetnjëEtiopias
të ndryshojë lëkurën e tij o një tigër të këmbejë lëkurënmevijëza? Në të njëjtën
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mënyrë ju, që jeni mësuar të bëni të keqen, a do të mund të bënit të mirën?
24 “Prandaj do t’i shpërndaj si byku që e merr era e shkretëtirës. 25 Ky është
fati yt, pjesa qëmata për ty”, thotë Zoti, “sepsemë ke harruar dhe i ke besuar
gënjeshtrës. 26Prandaj do të ngre edhe unë cepat e rrobës simembi fytyrë, në
mënyrë që të duket turpi yt. 27Kamparë shkeljet e tua të kurorës, hingëllimat
e tua, shthurjen e kurvërisë sate, gjërat e neveritshme të kryera në kodra dhe
në fusha. Mjerë ti, o Jeruzalem! Për sa kohë akoma do tëmbetesh i pëgërë?”.

14
1 Fjala e Zotit që iu drejtua Jeremias me rastin e thatësirës: 2 “Juda është

në zi dhe portat e qyteteve të saj lëngojnë; mbajnë zi për vendin dhe britma
e Jeruzalemit ngjitet deri në qiell. 3 Fisnikët dërgojnë ndër ta të rinjtë e tyre
për të kërkuar ujë; këta shkojnë në sternat, por nuk gjejnë ujë dhe kthehen
me enët e tyre bosh; janë plot me turp dhe të hutuar, dhe mbulojnë kokën e
tyre. 4Toka është plot me të çara, sepse nuk ka pasur shi në vend; bujqit janë
plot me turp dhe mbulojnë kokën e tyre. 5Edhe suta pjell nëpër fusha, por i
braktis të vegjlit e saj, sepse nuk ka bar. 6Gomerët e egjër ndalen në lartësitë
dhe e nuhasin ajrin si çakejtë; sytë e tyre janë të shuar, sepse nuk ka bar”.
7 Edhe në se paudhësitë tona dëshmojnë kundër nesh, o Zot, vepro për hir të
emrit tënd, sepse rebelimet tona janë të shumta; kemi mëkatuar kundër teje.
8O shpresë e Izraelit, shpëtimtari i tij në kohë fatkeqësie, pse të jesh në vend
si një i huaj, si një udhëtar që ndalet vetëm për të kaluar natën? 9Pse të jesh si
një njeri i tronditur, si një njeri i fortë që nuk mund të shpëtojë? Megjithatë
ti je nëmes nesh, o Zot, emri yt përmendetmbi ne. Mos na braktis! 10Kështu i
thotë Zoti këtij populli: “Atyre u pëlqenme të vërtetë të enden, nuk përmbajnë
hapat e tyre. Prandaj nuk i pëlqejnë Zotit, tani kujton paudhësinë e tyre dhe
dënon mëkatet e tyre”. 11 Pastaj Zoti më tha: “Mos u lut për këtë popull, për
mirëqënien e tij. 12Edhe sikur të agjërojnë, nuk kam për ta dëgjuar thirrjen e
tyre; në rast se bëjnë olokauste dhe oferta ushqimesh nuk kampër t’i pëlqyer,
por do t’i zhdukme shpatën,meurinë dhemurtajën”. 13Atëherë thashë: “Ah,
Zot, Zot! Ja, profetët u thonë atyre: “Ju nuk do të shikoni shpatën dhe nuk do
të vuani nga uria, por do t’ju jap një paqe të sigurt në këtë vend””. 14Zoti më
tha: “Profetët profetizojnë gënjeshtra në emrin tim; unë nuk i kam dërguar,
nuk u kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam folurme ta. Ata ju profetizojnë
një pamje të rreme, një parashikim të kotë dhemashtrimin e zemrës së tyre.
15Prandaj kështu thotë Zoti përprofetëtqëprofetizojnënë emrin timpaqenë
të dërguar nga unë, dhe shpallin: “Nuk do të ketë as shpatë, as uri në këtë
vend”, këtaprofetë do të zhdukennga shpata dhengauria. 16Sa përpopullin
të cilit i kanë profetizuar, do të hidhet në rrugët e Jeruzalemit për shkak të
urisë dhe të shpatës, dhe nuk do të ketë asnjeri që t’i varrosë ata, gratë e tyre,
bijtë dhe bijat e tyre. Kështu do të hedh mbi ta ligësinë e tyre”. 17 U thuaj
atyre pra, këtë fjalë: “Të derdhin lot ditë e natë sytë e mi pa pushim, sepse
bija e virgjër e popullit tim u godit nga një fatkeqësi emadhe, nga një plagë e
thellë. 18Nërast sedalnëpër fusha, ja të vdekurit nga shpata; në rast sehyjnë
qytet, ja ata që vuajnë nga uria. Madje edhe profeti dhe prifti i vijnë rrotull
një vendi që nuk njohin”. 19Vallë a e ke hedhur poshtë plotësisht Judën, ose
je neveritur nga Sioni? Ke goditur dhe nuk ka shërim për ne? Ne prisnim
paqen, por nuk ka asnjë të mirë, një kohë shërimi, por ja tmerri. 20 O Zot,
ne e pranojmë ligësinë tonë dhe paudhësinë e etërve tanë; po, kemi mëkatuar
kundër teje. 21Mos na hidh poshtë për hir të emrit tënd,mos turpëro fronin e
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lavdisë sate. Mbaje mend: mos e prish besëlidhjenme ne. 22Midis idhujve të
kotë të njerëzve a ka vallë ndonjë që mund të sjellë shiun? Ose të japë qielli
shira tëbollshme? Anuk je ti pra, oZot, Perëndiaynë? Prandajne shpresojmë
te ti, sepse ke bërë tërë këto gjëra.

15
1 Por Zoti më tha: “Edhe sikur Moisiu dhe Samueli të paraqiteshin para

meje, zemra ime nuk do të anonte për këtë popull; dëboje nga prania ime; le
të ikë! 2Në rast se të thonë: “Ku do të shkojmë?”, do t’u thuash atyre: Kështu
thotë Zoti: Drejt vdekjes të caktuarit për vdekje, drejt shpatës të caktuarit
për shpatë, drejt urisë të caktuarit për të qenë të uritur, drejt robërisë të
caktuarit për robëri. 3 Unë do të vendos mbi ta katër lloje dënimesh”, thotë
Zoti: “shpatën për të vrarë, qentë për të copëtuar, shpendët e qiellit dhe
kafshët e tokëspër të gllabëruardhe shkatërruar. 4Do të bëjqë të keqtrajtohen
në të gjitha mbretëritë e tokës për shkak të Manasit, birit të Ezekias, mbret
i Judës, për atë që ka bërë në Jeruzalem. 5 Kujt në fakt do t’i vinte keq për
ty, o Jeruzalem, kush do të mbante zi për ty? Kush do të shqetësohej për të
pyetur si je? 6 Ti më ke përzënë”, thotë Zoti, “më ke kthyer krahët. Prandaj
unë do të shtrij dorën kundër teje dhe do të të shkatërroj; jam lodhur nga
pendimet. 7Do t’i shpërndaj me forcë portat e qytetit, do t’u heq fëmijët dhe
do të bëj që të zhduket populli im, sepse ata nuk largohen nga udhët e tyre.
8Do t’i bëjë gratë e veja të tij më të shumta se rëra e detit. Do të sjell kundër
tyre, kundër nënës së të rinjve, një shkatërrues në mes të ditës; do të bëj që
të bjerë mbi të papritmas ankthi dhe tmerri. 9 Ajo që ka pjellë shtatë bijë
lëngon dhe heq frymën; dielli i saj po perëndon ndërsa është ditë akoma; është
mbuluar nga turpi dhe e hutuar. Do t’i dorëzoj ata që do të shpëtojnë prej
shpatës në mëshirë të armiqve të tyre”, thotë Zoti. 10Mjerë unë, o nëna ime
sepse më ke lindur si një njeri grindjesh dhe sherri në të gjithë vendin. Nuk
i kam dhënë hua asgjë askujt, as të tjerëtmë kanë dhënë hua; megjithatë të
gjithë më mallkojnë. 11 Zoti thotë: “Me siguri do të të çliroj për gjithnjë, me
siguri do të bëj që armiku të të lutet në kohën e fatkeqësisë dhe në kohën
e ankthit. 12 A mundet një njeri të thyejë hekurin, hekurin e veriut dhe
bronzin? 13Pasurinë tënde dhe thesaret e tua do t’i braktis që t’i plaçkitin pa
asnjë çmim për të gjithamëkatet e tua dhe në të gjithë kufijtë e tu. 14Dhe do të
bëj të kalosh bashkë me armiqtë e tu në një vend që ti nuk e njeh, sepse një
zjarr ështëndezurnë zemërimin tim, qëdo tëflakërojë kundër jush”. 15Ti e di,
o Zot; mëmbajmendmua dhemë vizito, dhemerrmë hakmbi përndjekësit e
mi; në ngadalësinë e zemërimit tëndmos më merr me vete; dije që për hirin
tënd e mbajta turpin. 16Me të gjetur fjalët e tua, i përpiva; fjala jote ka qenë
përmua gëzimi dhe gazi i zemrës sime, sepse emri yt kërkohet nga unë o Zot,
Perëndi i ushtrive. 17Unë nuk u ula në kuvendin e tallësve, as nuk u gëzova;
por për shkak të dorës sate unë u ula veçmas, sepse ti më kishe mbushur me
indinjatë. 18 Pse dhembja ime është pa fund dhe plaga ime e pashërueshme
nuk pranon të shërohet? A do të jesh për mua si një rrëke që shteron, si ujë
që nuk të jep siguri? 19 Prandaj kështu thotë Zoti: “Në rast se ti rikthehesh
tek unë, unë do të rivendos dhe ti do të jesh para meje. Në rast se ti ndan
të çmuarën nga ajo që s’ka vlerë, ti do të jesh si goja ime; ata do të kthehen
te ti, por ti nuk duhet të kthehesh tek ata. 20Unë do të të jap për këtë popull
një mur të fortë prej bronzi; do të luftojnë kundër teje, por nuk do mund të
fitojnë kundër teje, sepse unë do të jemme ty për të të shpëtuar dhe për të të
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çliruar”, thotë Zoti. 21 “Do të të çliroj nga duart e njerëzve të këqij dhe do të të
shpengoj nga duart e njerëzve të dhunshëm”.

16
1 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Mos merr grua dhe mos ki bij e

bija në këtë vend”. 3Sepse kështu thotë Zoti për bijtë dhe bijat që kanë lindur
në këtë vend dhe për nënat që i kanë pjellë dhe për etërit që i kanë zënë në
këtë vend: 4 “Ata do të vdesin nga një vdekje rrëqethëse; nuk do të qahen dhe
nuk do të varrosen, por do t’i lënë si plehmbi faqen e dheut; do të shfarosen
nga shpata dhe nga uria, dhe kufomat e tyre do të shërbejnë si ushqim për
shpendët e qiellit dhe për kafshët e tokës”. 5 Sepse kështu thotë Zoti: “Mos
hyni në shtëpinë e zisë dhe mos shkoni për ngushëllime dhe për t’i vajtuar,
sepse unë kam hequr nga ky popull paqen time, mirësinë time dhemëshirën
time”, thotë Zoti. 6 “Të mëdhenj dhe të vegjël do të vdesin në këtë vend; nuk
do të varrosen as do të mbahet zia për ata, nuk do të bëhen prerje as qethje
flokësh për ta. 7Nuk do të thyhet buka për ata qëmbajnë zi për t’i ngushëlluar
përnjë të vdekur dhe nuk do t’u jepet për të pirë gota e ngushëllimitpër atin e
tyre dhe nënën e tyre. 8Mos hyni as në një shtëpi banketi për t’u ulur bashkë
me ta për të ngrënë dhe për të pirë”. 9 Sepse kështu thotë Zoti i ushtrive,
Perëndia i Izraelit: “Ja, unëdo të bëjqë të pushojënëkëtë vend, para syve tuaj
dhe në ditët tuaja, britma e gëzimit dhe britma e ngazëllimit, zëri i dhëndrit
dhe zëri i nuses. 10Dhekapër të ndodhurqë kur t’i shpallëshkëtijpopulli tërë
këto gjëra,do të të thonë: “PseZoti ka shqiptuar kundërnesh tërëkëtëmjerim
të madh? Cila është paudhësia jonë? Cili është mëkati që kemi kryer kundër
Zotit, Perëndisë tonë?”. 11Atëherë ti do t’u përgjigjesh atyre: Sepse etërit tuaj
më kanë braktisur”, thotë Zoti, “kanë shkuar pas perëndive të tjera, u kanë
shërbyer dhe kanë rënë përmbys para tyre, më kanë braktisur mua dhe nuk
kanë respektuar ligjin tim. 12Dhe ju keni vepruarmë keq se etërit tuaj, sepse
ja, secili vepron sipas kryeneçësisë së zemrës së tij të keqe dhe nuk pranon të
më dëgjojë. 13 Prandaj unë do t’ju dëboj nga ky vend në një vend që as ju, as
etërit tuaj nuk keni njohur dhe atje do t’u shërbeni perëndive të tjera ditën e
natën, sepse unë nuk do t’ju fal”. 14 “Prandaj ja, po vijnë ditët”, thotë Zoti, “në
të cilat nuk do të thuhet më: “Për Zotin e gjallë që nxori bijtë e Izraelit nga
vendi i Egjiptit”, 15por: “Për Zotin e gjallë që nxori bijtë e Izraelit nga vendi i
veriut dhe nga tërë vendet ku i kishte shpërndarë”. Dhe unë do t’i çoj përsëri
në vendin që u kisha dhënë etërve të tyre. 16 Ja, unë do të dërgoj një numër
të madh peshkatarësh për t’i peshkuar”, thotë Zoti, “dhe pastaj do të dërgoj
një numër të madh gjahtarësh për t’i gjuajtur në çdo mal, në çdo kodër dhe
në të çarat e shkëmbinjve. 17 Sepse sytë e mi janë mbi të gjitha rrugët e tyre,
që nuk janë të fshehura nga fytyra ime, dhe paudhësitë e tyre nuk mbeten
të fshehura para syve të mi. 18 Para së gjithash do t’i shpaguaj dyfish për
paudhësinë dhemëkatin e tyre, sepse kanë përdhosur vendin timme kufomat
e idhujve të tyre të neveritshëm dhe e kanë mbushur trashëgiminë time me
gjërat e tyre të neveritshme”. 19 O Zot, forca ime, kalaja ime dhe streha
ime ditën e fatkeqësisë, te ti do të vijnë kombet nga skajet e tokës dhe do të
thonë: “Etërit tanë kanë trashëguar vetëm gënjeshtra, kotësi dhe gjëra që nuk
vlejnë asgjë”. 20 “Amundet të shpikë njeriu perëndi, që në të vërtetë nuk janë
perëndi? 21Prandaj ja, këtë radhëdo t’ubëj tënjohuratyre, do t’u tregojdorën
time dhe fuqinë time; dhe ata do të mësojnë që emri im është Zoti”.
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17
1 “Mëkati i Judës është shkruar me një stilo hekuri, është gërvishur me

një majë diamanti mbi rrasën e zemrës së tyre dhe mbi brirët e altarëve
tuaj. 2Edhe djemtë e tyre mbajnë mend altarët dhe Asherimët e tyre pranë
drurëve të gjelbërmbi kodrat e larta. 3O mali im në ara, unë do t’ia braktis
plaçkitjes pasuritë e tua, tërë thesaret e tu dhe vendet e tua të larta, për shkak
të mëkatit që është i pranishëm në tërë territorin tënd. 4Kështu për fajin tënd
do të humbasësh trashëgiminë që të kisha dhënë dhe do të bëj që t’u shërbesh
armiqve të tu në një vend që ti nuk e njeh, sepse keni ndezur një zjarr në
zemërimin tim, që do të flakërojë gjithnjë”. 5 Kështu thotë Zoti: “Mallkuar
qoftënjeriuqëkabesim tenjeriudheebënngamishi krahune tij, dhe zemra
e të cilit largohet ngaZoti! 6Ai do të jetë si një brukënë shkretëtirë; kur vjen e
mira, nuk kapër ta parë. Do të banojë në vende të thata në shkretëtirë,nënjë
tokë të kripur pa banorë. 7Lum ai njeri që beson te Zoti dhe besimi i të cilit
është Zoti! 8Ai do të jetë si një pemë i mbjellë pranë ujit, që i shtrin rrënjët e
tij gjatë lumit. Nukdo ta ndjejë kur vjen vapadhe gjethet e tij do tëmbeten të
gjelbra; nëvitin e thatësirësnukdo tëketë asnjë shqetësimdhedo tëvazhdojë
të mbajë fryte. 9 Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në
mënyrë të pashërueshme; kushmund ta njohë atë? 10Unë, Zoti, hetoj zemrën,
vë në provë mendjen për t’i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të
veprimeve të tij. 11Kush fiton pasuri në mënyrë të padrejtë është si thëllëza
që ngroh vezë që nuk i ka bërë vetë; në mes të ditëve të tij ka për t’i lënë
dhe në fund do të gjendet i shushatur”. 12 Froni i lavdisë së shkëlqyer që në
fillim është vendi i shenjtërores sonë. 13OZot, shpresa e Izraelit, tërë ata që të
braktisin do të turpërohen. “Ata që largohen nga unë do të jenë të shkruar në
tokë, sepse e kanë braktisur Zotin, burimin e ujit të gjallë”. 14Shëromë, o Zot,
dhedo të shërohem, shpëtomëdhedo të shpëtoj, sepse ti je lavdia ime. 15 Ja, ata
më thonë: “Kuështë fjala eZotit? Le të realizohet tani!” 16Megjithatëunënuk
refuzova të jem bariu i tyre duke të ndjekur ty, as dëshirova ditën e kobshme.
Ti e di atë që doli nga goja ime, sepse bëhej në praninë tënde. 17Mos u bëj
përmua një frikë; ti je streha ime ditën e fatkeqësisë. 18Qofshin të turpëruar
përndjekësit e mi, por mos qofsha unë i turpëruar; qofshin të turpëruar ata,
por mos qofsha i turpëruar unë; sill mbi ta ditën e fatkeqësisë dhe shkatërroji
me një shkatërrim të dyfishtë! 19Kështumë ka thënë Zoti: “Shko dhe ndalu te
porta e bijve të popullit, nëpër të cilën hyjnë dhe dalin mbretërit e Judës dhe
pranë të gjitha portave të Jeruzalemit, 20 dhe u thuaj atyre: Dëgjoni fjalën e
Zotit, ombretër të Judës, dhe tërë Juda dhe ju të gjithë banorë të Jeruzalemit,
që hyni nëpër këto porta”. 21Kështu thotë Zoti: “Kujdesuni për veten tuaj dhe
mos mbartni asnjë peshë dhe mos e futni nëpër portat e Jeruzalemit ditën
e shtunë. 22Mos mbartni asnjë peshë jashtë shtëpive tuaja dhe mos kryeni
asnjë punë ditën e shtunë, por shenjtëroni ditën e shtunë, ashtu siç i kam
urdhëruar etërit tuaj. 23Por ata nuk dëgjuan as i vunë veshin, por ngurtësuan
zverkun e tyre për të mos dëgjuar dhe për të mos pranuar mësime. 24Kështu
do të ndodhë që, në qoftë se do të dëgjoni me kujdes”, thotë Zoti, “në rast
se bëni që të mos hyjë asnjë peshë nëpër portat e këtij qyteti ditën e shtunë,
por do ta shenjtëroni ditën e shtunë dhe nuk do të bëni asnjë punë gjatë asaj
dite, 25atëherëmbretërit dhe princat që rrinë ulurmbi fronin e Davidit do të
hyjnë nga portat e këtij qyteti të hipur mbi qerre dhe mbi kuaj, ata, princat
e tyre, njerëzit e Judës dhe banorët e Jeruzalemit; dhe ky qytet do të banohet
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përjetë. 26Do të vijnë pastaj nga qytetet e Judës, nga rrethinat e Jeruzalemit,
nga vendi i Beniaminit, nga ultësira, nga malet dhe nga Negevi, duke sjellë
olokauste, flijime, blatime ushqimore dhe temjan dhe duke ofruar flijime
falënderimi në shtëpinë e Zotit. 27 Por në rast se nuk do të më dëgjoni, duke
shenjtëruar ditën e shtunë: duke mos mbartur pesha dhe duke mos i futur
nëpër portat e Jeruzalemit ditën e shtunë, unë do të ndez një zjarr në portat
e tij; ai do të përpijë pallatet e Jeruzalemit dhe nuk do të shuhet”.

18
1 Fjala iu drejtua Jeremias nga Zoti, duke i thënë: 2 “Çohu dhe zbrit në

shtëpinë e poçarit, dhe atje do të dëgjosh fjalët e mia”. 3Atëherë unë zbrita në
shtëpinë e poçarit, dhe ja ai po bënte një punë te rrota. 4Por poçi që po bënte
me argjilën u prish në duart e poçarit. Kështu duke e filluar përsëri punën, ai
bërime tënjëpoç tjetër,që iuduk imirë atij. 5Atëherë fjala e Zotitm’udrejtua
duke thënë: 6 “O shtëpi e Izraelit, a nukmund të bëj unëme ju, ashtu siç bëri
ky poçar?”, thotë Zoti. “Ja, ashtu si është argjila në duart e poçarit, kështu jeni
ju në duart e mia, o shtëpi e Izraelit! 7 Nga një herë për një komb dhe për
një mbretëri, unë flas dhe them se duhet çrrënjosur, rrëzuar dhe shkatërruar;
8 por në rast se ai komb kundër të cilit kam folur heq dorë nga ligësia e tij,
unë pendohem për të keqen që kisha menduar t’i bëja. 9Herë tjetër për një
komb dhe për njëmbretëri, unë flas për ndërtim dhe për të mbjella; 10por në
rast se ai komb ose ajo mbretëri bën atë që është e keqe në sytë e mi, duke
mos e dëgjuar zërin tim, unë pendohem për të mirën që i kisha premtuar t’i
bëja. 11Prandaj tani folu njerëzve të Judës dhe banorëve të Jeruzalemit, dhe u
thuaj: Kështu thotë Zoti: Ja, unë kam përgatitur kundër jush të keqen dhe një
plan kundër jush. Tani le të heqë dorë secili 12Por ata thonë: “Éshtë e kotë;ne
duamtë ecimdukendjekurmendimet tonadhedëshirojmë të veprojmë sipas
kryeneçësisë së zemrës sonë të keqe. 13 Prandaj kështu thotë Zoti: “Pyesni,
pra,midis kombevekushkadëgjuar gjëra të tilla. Virgjëresha e Izraelit ka bërë
një gjë të llahtarshme. 14Ado të zhduket vallë bora e Libanit nga shkëmbinjtë
që lartohen përmbi vendin?, ose a do të thahen vallë ujrat e rrjedhshëm të
ftohta të një toke të huaj? 15Megjithatë populli im më ka harruar; u djegin
temjan idhujve tëkotë,që ikanëbërë tëpengohennërrugëte tyre, në shtigjet
e lashta, për të ecur në rrugët dytësore dhe jo në rrugën kryesore, 16 duke e
bërë vendin e tyre një shkatërrim, një objekt talljeje të vashdueshme; kështu
që tërë ata që do të kalojnë andej do të mbeten të habitur dhe do të tundin
kokën. 17Unë do t’i shpërndaj përpara armikut ashtu si vepron era e lindjes.
Ditën e mjerimit të tyre do t’u tregoj kurrizin dhe jo fytyrën”. 18 Pastaj ata
thanë: “Ejani dhe të kurdisim komplote kundër Jeremias, sepse ligji nuk do
t’imungojëpriftit as këshilla tëurtit dheas fjalaprofetit. Ejani, ta godasimme
gjuhëndhe tëmos i kushtojmëkujdes asnjërësprej fjalëve të tij”. 19Kushtomë
kujdes, oZot, dhedëgjozërineatyreqëgrindenmemua. 20Ashpërblehetvallë
emirame të keqen? Sepse ata i kanëhapurnjë gropë jetës sime. Kujto se jam
paraqitur para teje për të folur në favor të tyre dhe për të larguar prej tyre
zemërimin tënd. 21 Prandaj braktisi urisë bijtë e tyre dhe jepi në pushtetin e
shpatës; gratëe tyrembetshinpa fëmijëdhe tëveja, burrat e tyreuplagosshin
për vdekje; të rinjtë e tyre u vrafshin nga shpata në betejë. 22U dëgjoftë një
britmë nga shtëpitë e tyre, kur do të lëshosh papritmas mbi ta një aradhe
ushtarësh, sepse kanëhapurnjë gropëpër tëmëkapurdhekanëngritur leqe
te këmbët e mia. 23 Por ti o Zot, i njeh tërë qëllimet e tyre kundërmeje për të
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shkaktuar vdekjen time; mos ua fal paudhësinë e tyre, mos fshij mëkatin e
tyre nga prania jote. U rrëzofshin para teje. Trajtoji ashpër ditën e zemërimit
tënd.

19
1Kështuka thënëZoti: “Shkoeblinjëpoçbaltepërujë;pastajmerrdisapleq

ngapopulli dhedisapleqngapriftërinjtë 2dhedilnëdrejtim të luginës sëbirit
të Hinomit që ndodhet në hyrje të Portës së poçerisë dhe aty shpall fjalët që
do të të them. 3Do të thuash kështu: Dëgjoni fjalën e Zotit, ombret i Judës dhe
banorë të Jeruzalemit. Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Ja, unë
do të sjell mbi këtë vend një fatkeqësi të tillë që do të bëjë të shungullojnë
veshët e cilitdo që do ta dëgjojë, 4 sepse më kanë braktisur, kanë përdhosur
këtë vend dhe u kanë djegur temjan perëndive të tjera, që nuk i njihnin as ata
vetë, as etërit e tyre, as mbretërit e Judës, dhe e kanëmbushur këtë vendme
gjakune tëpafajmëve; 5 i kanëndërtuarvendete lartaBaalit për tëdjegurbijtë
e tyre në zjarr si olokaust Baalit, gjë që nuk kisha urdhëruar dhe për të cilën
nuk kisha folur kurrë dhe nuk më kishte shkuar ndër mend. 6 Prandaj ja,
ditëtpovijnë”, thotëZoti, “kurkyvendnukdo tëquhetmë “Tofet”, as “Lugina
e birit të Hinomit”, por “Lugina emasakrës”. 7Unë do t’i bëj të kota qëllimet e
Judës dhe të Jeruzalemit në këtë vend dhe do të bëj që të rrëzohen nga shpata
përpara armiqve të tyre, dhe nga dora e atyre që kërkojnë jetën e tyre, dhe do
t’ua jap kufomat e tyre si ushqim shpendëve të qiellit dhe kafshëve të tokës.
8Do takatandis këtëqytet nënjë shkatërrimdhenënjë objekt talljeje; kushdo
që do t’i kalojë pranë do të mbetet i habitur dhe do të fillojë të fishkëllojë për
tërë plagët e tij. 9Do të bëj të hanëmishin e bijve të tyre dhemishin e bijave
të tyre dhe do të hanë mishin e njëri tjetrit gjatë rrethimit dhe shtrëngesës
në të cilat do t’i ngushtojnë armiqtë e tyre dhe ata që kërkojnë jetën e tyre.
10 Pastaj do të thyesh poçin në prani të atyre njerëzve që do të kenë ardhur
me ty 11 dhe do t’u thuash atyre: Kështu thotë Zoti i ushtrive: Kështu do të
copëtoj këtë popull dhe këtë qytet, ashtu si copëtohet një poç balte, që nuk
mund të ndreqet më; atëherë do t’i varrosin të vdekurit në Tofet, sepse nuk
do të ketë më vend për t’i varrosur. 12 Kështu do të veproj në këtë vend,
thotë Zoti, dhe me banorët e tij, duke e bërë këtë qytet si Tofeti. 13 Shtëpitë
e Jeruzalemit dhe shtëpitë e mbretërve të Judës do të jenë të papastra ashtu
si vendi i Tofetit që janë të gjitha shtëpitë mbi çatitë e të cilave i kanë djegur
temjan tërë ushtrisë së qiellit dhe u kanë bërë libacione perëndive të tjera”.
14 Pastaj Jeremia u kthye nga Tofeti, ku Zoti e kishte dërguar të profetizonte,
u ndal tek oborri i shtëpisë të Zotit dhe i tha tërë popullit: 15 “Kështu thotë
Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Ja, unë po sjell mbi këtë qytet dhe mbi të
gjitha lagjet e tij të jashtme tërë të keqen që shqiptova kundër tij, sepse kanë
fortësuar qafën e tyre për të mos dëgjuar fjalët emia”.

20
1Pashhuri, bir i Imerit, prift dhe shef i kryeintendentëvenështëpinëeZotit,

dëgjoi Jeremian që profetizonte këto gjëra. 2Atëherë Pashhuri rrahu profetin
Jeremia dhe e futi në burgun që ndodhej në portën e sipërme të Beniaminit
pranë shtëpisë të Zotit. 3Të nesërmen Pashhuri e nxori nga burgu Jeremian.
Jeremia i tha: “Zoti nuk të quan më Pashhur, por Magor-Misabib. 4 Sepse
kështu thotë Zoti: Ja, unë do të të braktis ty dhe tërë shokët e tu në dorë të
tmerrit; ata do të bien nga shpata e armiqve të tyre dhe sytë e tu kanë për ta
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parë. Do ta jap tërë Judën në duart e mbretit të Babilonisë, që do t’i çojë në
robëri në Babiloni dhe do t’i godasë me shpatë. 5 Përveç kësaj tërë pasuritë e
këtij qyteti, tërë prodhimin emundit të tij dhe të gjitha sendet e tij të çmuara,
po, do t’i jap tërë thesaret e mbretërve të Judës në dorë të armiqve të tyre që
do t’i plaçkisin,do t’imarrin dhedo t’i çojnënëBabiloni. 6Dhe ti, Pashhur, dhe
tërë ata që banojnë në shtëpinë tënde, do të shkoni në robëri; do të shkosh në
Babiloni, aty ke për të vdekur dhe aty ke për t’u varrosur, ti dhe tërë miqtë
e tu të cilëve u ke profetizuar gënjeshtra”. 7 Ti më ke bindur, o Zot, dhe unë
e lashë veten të bindem; ti je më i fortë se unë dhe fitove. Jam bërë objekt
talljesh çdo ditë; kushdo tallet me mua. 8 Sepse sa herë që flas, unë bërtas
dhe shpall: “Dhunë dhe plaçkitje!”. Po, fjala e Zotit është për mua një shkak
turpi dhe talljeje çdo ditë. 9Atëherë unë thashë: “Nuk do ta përmendmë dhe
nuk do të flas më në emër të tij”. Por fjala e tij ishte në zemrën time si një
zjarr flakërues, i mbyllur në kockat e mia; përpiqesha ta përmbaja, por nuk
mundesha. 10Dëgjoja shpifjet e shumë vetave: “Tmerr rreth e qark! Paditeni
dhe do ta padisim!”. Tërë ata me të cilët jetoja në paqe prisnin që unë të
pengohesha dhe thonin: “Ndofta do të bindet, kështu ne do të kemi epërsi
mbi të dhe do të hakmerremi kundër tij”. 11 Por Zoti është me mua si një
hero i fuqishëm; prandaj ndjekësit e mi do të pengohen dhe nuk do të kenë
epërsi; do të turpërohenme të madhe, sepse nuk do t’ia dalin mbanë; turpi i
tyre do të jetë i përjetshëm dhe nuk do të harrohet. 12 Por ti, o Zot i ushtrive,
që provon të drejtin dhe heton mendjen dhe zemrën, tregomë hakmarrjen
tënde mbi ta, sepse ty të kam besuar çështjen time. 13Këndojini Zotit, lëvdoni
Zotin, sepse ka çliruar jetën e nevojtarit nga dora e keqbërësve. 14Mallkuar
qoftë dita në të cilën linda! Mos qoftë e bekuar dita në të cilën nëna ime më
lindi! 15Mallkuar qoftë njeriu që i shpuri lajmin atit tim, duke thënë: “Të ka
lindur një birmashkull”, gjë që embushime gëzim. 16Qoftë ai njeri si qytetet
që Zoti ka shkatërruar pa kurrfarë keqardhje. Dëgjoftë klithmën në mëngjes
dhe zhurmat e luftës në mesditë, 17 sepse nuk më kanë bërë të vdes në bark
të nënës; kështu nëna ime do të ishte varri im dhe barku i saj i ngarkuar për
gjithnjë. 18Pse kam dalë nga barku i nënës, për të parë vuajtje, dhembje dhe
për t’i mbaruar ditët emiame turp?

21
1 Fjala që iu drejtua Jeremias nga Zoti, kur mbreti Sedekia i dërgoi Pash-

hurin, birin eMalkiahut dheSofonien, birin eMalklahut, priftit, për t’i thënë:
2“Konsulto, pra, përneZotin, sepseNebukadnetsari,mbreti i Babilonisë,bën
luftë kundër nesh. Ndofta Zoti do të veprojëme ne sipas të gjithamrekullive
të tij, dhe ai do të tërhiqet nga ne”. 3Atëherë Jeremia u tha atyre: “Do t’i thoni
kështu Sekedias: 4Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: Ja, unë do të bëj që të
tërhiqen armët e luftës që janë në duart tuaja, me të cilat po luftoni kundër
mbretit të Babilonisë, kundër Kaldeasve që ju rrethojnë jashtë mureve, dhe
do t’i grumbulloj në mes të këtij qyteti. 5 Unë vetë do të luftoj kundër jush
me dorën e shtrirë dhe me krahë të fuqishëm, me zemërim, me tërbim dhe
me indinjatë të madhe. 6Do t’i qëlloj banorët e këtij qyteti, si njerëzit ashtu
edhe kafshët; ata do të vdesin nga një murtajë e madhe. 7Mbas kësaj”, thotë
Zoti, “do të jap Sedekian, mbretin e Judës, dhe shërbëtorët e tij, popullin dhe
ata që në këtë qytet do të kenë shpëtuar ngamurtaja, nga shpata nga uria, në
dorë të Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë, në dorë të armiqve të tyre
dhe në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre. Ai do t’i vrasëme shpatë: nuk ka
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për t’i falur, as nuk do t’i vijë keq dhe as nuk do të ketë mëshirë për ta. 8Dhe
këtij populli do t’i thuash: Kështu thotë Zoti: Ja, unë vë para jush rrugën e
jetës dhe rrugën e vdekjes. 9Ai që mbetet në këtë qytet ka për të vdekur nga
shpata, ngauriadhengamurtaja; por ai qëkapër të dalëdhedo t’udorëzohet
Kaldeasve që ju rrethojnë ka për të jetuar dhe do të ketë si pre jetën e tij.
10Sepseunëekamkthyer fytyrën timekundërkëtijqyteti për fat të keqdhe jo
për tëmirë”, thotë Zoti. “Ai do t’i jepet në dorëmbretit të Babilonisë dhe ai do
ta djegë me zjarr”. 11Në shtëpinë e mbretërve të Judës do të thuash: “Dëgjoni
fjalën e Zotit: 12Oshtëpia eDavidit”, kështu thotë Zoti: “Ushtroni drejtësinë që
nëmëngjes dhe çliroheni atë që e kanë vjedhur nga dora e shtypësit,meqëllim
qëzemërimi im tëmos shpërthejë si zjarrdhe tëdjegëpaqenënjeri nëgjendje
ta shuajë, për të shkak të ligësisë së veprimeve tuaja. 13 Ja ku jamkundër teje,
o banuese e luginës, shkëmb i fushës”, thotë Zoti. “Ju që thoni: “Kush do të
zbresë kundër nesh? Kush ka për të hyrë në banesat tona?”, 14 unë do t’ju
dënoj sipas frytit të veprimeve tuaja”, thotë Zoti, “dhe do t’i vë zjarr pyllit të
tij, që do të gllabërojë të gjitha gjërat që ka përreth”.

22
1Kështu thotëZoti: “Zbrit në shtëpinëembretit të Judësdheaty shqiptokëto

fjalë, 2duke thënë: Dëgjo fjalën e Zotit, o mbret i Judës, që rri ulurmbi fronin
e Davidit, ti, shërbëtorët e tu dhe populli yt, që hyni nëpër këto porta. 3Kështu
thotëZoti: Vepronimendershmëridhedrejtësi, çlirojeniatëqëekanëvjedhur
nga dora e shtypësit, mos i bini më qafë dhe mos ushtroni dhunë kundër të
huajit, jetimit dhe gruas së ve dhemos derdhni gjak të pafajmënë këtë vend.
4Sepse, po t’upërmbahemi tërësisht këtyre fjalëve, atëherëmbretërit e ulurmbi
fronin e Davidit do të hyjnë nëpër portat e kësaj shtëpie, të hipur mbi qerre
dhe mbi kuaj, ata vetë, shërbëtorët e tyre dhe populli i tyre. 5 Por në rast se
nuk do të dëgjoni këto fjalë, unë betohem për veten time”, thotë Zoti, “që kjo
shtëpi do të shkretohet”. 6 Sepse kështu thotë Zoti për shtëpinë e mbretit të
Judës: “Ti ishe përmua si Galaadi, simaja e Libanit. Por unë do të të katandis
me siguri në një vend të shkretë, në një qytet pa banorë. 7Po përgatis kundër
teje shkatërrues, secilime armët e tij; ata do të rrëzojnë kedrat e tumë tëmirë
dhedo t’i hedhinnë zjarr. 8Shumëkombedo të kalojnë pranë këtijqyteti dhe
do t’i thonë njëri tjetrit: “Pse Zoti e ka trajtuar kështu këtë qytet të madh?”.
9Dhedo të përgjigjen: “Sepse e kanë braktisur besëlidhjenmeZotin, Perëndinë
e tyre, dhe kanë rënë përmbys para perëndive të tjera dhe u kanë shërbyer”.
10Mos qani për të vdekurin, mos mbani zi për të, por qani me hidhërim të
madhpëratëqëniset, sepsenukdo tëkthehetmëdhenukekapër të parëmë
vendin ku ka lindur. 11 Sepse kështu thotë Zoti për Shalumin, birin e Josias,
mbret i Judës, qëmbretëron në vend të Josias atit të tij dhe që ka dalë nga ky
vend: “Ainukdo të kthehetmë, 12pordo të vdesënëvendinkuekanë çuarnë
robëridhenuk ka për ta parëmëkëtë vend”. 13Mjerë ai që e ndërton shtëpinë
e tij pa drejtësi dhe dhomat e saj të sipërme me paanësi, që e vë tjetrin të
punojë për asgjë dhe nuk ia shpërblen punën e tij, 14dhe thotë: “Do të ndërtoj
një shtëpi të madhe me dhoma të sipërme të gjëra”, dhe hap në të dritare,
e vesh me dru kedri dhe e lyen me të kuq. 15 “Mendon vallë se je mbret,
sepse je i rrethuar nga kedra? Ati yt nuk hante dhe pinte? Por vepronte me
ndershmëri e drejtësi dhe gjithshka i shkonte mbarë. 16Ai mbronte çështjen
e të varfrit dhe të nevojtarit dhe gjithshka i shkonte mbarë. A nuk do të
thotë kjo të më njohësh mua?”, thotë Zoti. 17 “Por sytë e tu dhe zemra jote
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nuk shikojnë veçse fitimin tënd të padrejtë, të derdhin gjak të pafajmë dhe
të kryejnë shtypje dhe dhunë”. 18Prandaj kështu thotë Zoti për Jehojakimin,
birin e Josias, mbreti i Judës: “Nuk do të mbajnë zi për të, duke thënë: “Vaj
medet, vëllai im! Vaj medet, motër!”. Nuk do të mbajnë zi për të duke thënë:
“Vajmedet, zot! Vajmedet, madhëri e tij!”. 19Do të varroset ashtu si varroset
një gomar, që e heqin dhe e hedhin larg portave të Jeruzalemit. 20 Ngjitu
në Liban dhe bërtit, ngrije zërin në Bashan dhe bërtit nga Abarimi, sepse të
gjithë dashnorët e tu janë shkatërruar. 21Të fola në kohën e begatisë sate, por
ti më the: “Nuk do të dëgjoj”. Kjo ka qenë sjellja jote qysh në rininë tënde:
nuk e dëgjove kurrë zërin tim. 22 Tërë barinjtë e tu do të gllabërohen nga era
dhe dashnorët e tu do të shkojnë në robëri; atëherë do të jesh e turpëruar dhe
e shushatur për gjithë ligësinë tënde. 23 Ti që banon në Liban, që ke ngritur
folenë nëmes kedrave, sa do të rënkosh kur do të të zënë dhembjet, dhembjet
si ato të gruas që është gati të pjellë! 24Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”,
thotë Zoti, “edhe sikur Konjahu, biri i Jehojakimit, mbret i Judës, të ishte një
unazë vulosjeje në dorën time të djathtë,unëdo të të shkulja që andej. 25Unë
do të të jap në dorë të atyre që kërkojnë jetën tënde, në dorë të atyre prej të
cilëveke frikë,nëdorë tëNebukadnetsarit,mbretit tëBabilonisë,dhenëdorë
tëKaldeasve. 26Do të tëhedh tydhenënën tëndeqë të ka lindurnënjë vend të
huaj, ku nuk keni lindur dhe aty do të vdisni. 27Por në vendin ku dëshirojnë
fort të kthehen, nuk do të kthehen. 28A është vallë ky njeri, Konjahu, një poç
pa vlerë, i thyer, ose një send që nuk prodhon asnjë kënaqësi? Pse, pra, janë
përzënë ai dhe pasardhësit e tij dhe janë hedhur në një vend që ata nuk e
njohin? 29O vend, o vend, o vend, dëgjo fjalën e Zotit! 30 Kështu thotë Zoti:
“Regjistrojeni këtë njeri si pa fëmijë, një njeri që nuk do të begatohet në ditët
e tij, sepse asnjë nga pasardhësit e tij nuk do të ketë mbarësi, duke arritur të
ulet mbi fronin e Davidit dhe të mbretërojë akoma në Judë””.

23
1 “Mjerë barinjtë që prishin dhe shpërndajnë kopenë e kullotës sime”, thotë

Zoti. 2 Prandaj kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit, kundër barinjve që
kullosin popullin tim: “Ju keni shpërndarë delet e mia, i keni përzënë dhe
nuk keni pasur kujdes për to; ja, unë do t’ju dënoj për ligësinë e veprimeve
tuaja”, thotë Zoti. 3 “Por do të mbledh kusurin e deleve të mia nga të gjitha
vendet ku i kam shpërndarë dhe do t’i çoj përsëri në kullotat e tyre, ku do
të jenë pjellore dhe do të shumohen. 4 Do të caktoj mbi to barinj që do t’i
kullosin dhe nuk do të kenë më ndrojtje as frikë; nuk do të mungojë asnjë
prej tyre”, thotëZoti. 5“Ja, ditëtpovijnë”, thotëZoti, “në të cilat do të shkaktoj
që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si mbret, do të
ketë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend. 6Në ditët
e tij Juda do të shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. Ky do të jetë
emri me të cilin do të thirret: “Zoti drejtësia jonë”. 7 Pra, ditët po vijnë”,
thotë Zoti, “gjatë të cilave nuk do të thuhet më: “Për Zotin e gjallë që i nxori
bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit”, 8 por: “Për Zotin e gjallë që nxori dhe
çoi përsëri pasardhësit e shtëpisë së Izraelit nga vendi i veriut dhe nga të tëra
vendet ku i kisha shpërndarë”; dhe ata do të qëndrojnë në vendin e tyre”.
9 Zemra ime është thyer brenda meje për shkak të profetëve, tërë kockat e
mia dridhen. Jam si një i dehur, si një njeri i mposhtur nga vera, për shkak
të Zotit dhe fjalëve të tij të shenjta. 10 Sepse vendi është plot me shkelës të
kurorës, për shkak tëmallkimit vendi është në zi, kullotat e shkretëtirës janë
tharë. Vrapi i tyre është imbrapshtë dhe forca e tyre nuk është e drejtë. 11 “Si
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prifti ashtu edhe profeti janë prishur; po, e kam gjetur ligësinë e tyre edhe
në vetë shtëpinë time”, thotë Zoti. 12 “Prandaj rruga e tyre do të jetë për ta si
shtigje ku njeriu shket; do të shtyhen në errësirë dhe do të rrëzohen nëpër to,
sepse do të bëj që të bjerë mbi ta një gjëmë, në vitin e dënimit të tyre”, thotë
Zoti. 13 “Kam vërejtur budallallëqemidis profetëve të Samarias: profetizonin
në emër të Baalit dhe e çoninnë rrugë të keqe popullin tim të Izraelit. 14Edhe
ndërmjet profetëve të Jeruzalemit kamparë gjëra të ndyra: kryejnë shkelje të
kurorës, ecin në mënyrë të rreme, përforcojnë duart e keqbërësve, dhe kështu
asnjeri nuk largohet nga rruga e keqe që ka marrë. Për mua janë që të
gjithë si Sodoma, dhe banorët e tij si Gomora”. 15 Prandaj kështu thotë Zoti
i ushtrive për profetët: “Ja, unë do t’i ushqej me pelin dhe do t’i bëj të pinë
ujë të helmuar, sepse nga profetët e Jeruzalemit pabesia është përhapur në
tërë vendin”. 16 Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Mos dëgjoni fjalët e profetëve
që ju bëjnë profeci. Ata ju bëjnë të këqinj; ju parashtrojnë vegimet e zemrave
të tyre dhe jo atë që del nga goja e Zotit. 17 U flasin vazhdimisht atyre që
më përbuzin: “Zoti ka thënë: Do të keni paqe”; dhe gjithë atyre që ecin në
kryeneçësinë e zemrës së tyre: “Asnjë e keqe nuk do t’ju vijë”. 18Por kush ka
marrë pjesë në këshillën e Zotit? Kush ka parë, kush ka dëgjuar fjalën e tij?
Kush i ka kushtuar kujdes fjalës së tij dhe e ka dëgjuar? 19 Ja furtuna e Zotit
po shpërthenme tërbim, një furtunë e tmerrshme do të shpërthejë mbi kryet
e të pabesëve. 20 Zemërimi i Zotit nuk do të qetësohet deri sa të ketë kryer
dhe plotësuar synimet e zemrës së tij; ditët e fundit do të kuptoni fare mirë.
21Unë nuk i kam dërguar ata profetë; por ata kanë vrapuar; nuk u kam folur
atyre, por atakanëprofetizuar. 22Por, sikur të kishinmarrëpjesënëkëshillën
time, atëherë do të bënin që populli im të dëgjonte fjalët e mia, dhe kështu
do ta largonin nga rruga e tyre e keqe dhe nga ligësia e veprimeve të tyre.
23A jamunë vetëm një Perëndi nga afër”, thotë Zoti, “apo dhe një Perëndi nga
larg? 24Amundet dikush të fshihet në vende të fshehta nëmënyrë që unë të
mos e shoh?”, thotë Zoti. “A nuk embush unë qiellin dhe tokën?”, thotë Zoti.
25 “Kamdëgjuar atë që thonë profetëtqë profetizojnë gënjeshtranë emrin tim,
duke thënë: “Pashë një ëndërr, pashë një ëndërr!”. 26Deri kur do të vazhdojë
kjo në zemrën e këtyre profetëve që profetizojnë gënjeshtra dhe profetizojnë
mashtrimin e zemrës së tyre? 27Ata mendojnë që populli im do të harrojë
emrin tim me ëndrrat e tyre që i tregojnë njëri-tjetrit, ashtu si etërit e tyre
harruanemrin timpërBaalin. 28Profeti që panjë ëndërr le ta tregojë ëndrrën,
por ai që ka fjalën time le ta kallëzojë atë me besnikëri. Ç’punë ka kashta me
grurin?”, thotë Zoti. 29 “Anuk është fjala ime si zjarri?”, thotë Zoti, “dhe si një
çekiç që thyen gurin? 30Prandaj ja”, thotë Zoti, “unë jamkundër profetëve që
i vjedhin njëri-tjetrit fjalët emia. 31 Ja”, thotë Zoti, “unë jam kundër profetëve
qëpërdorin gjuhën e tyre dhe thonë: “Ai thotë”. 32 Ja, unë jamkundër atyre që
profetizojnë ëndrra të rreme”, thotë Zoti, “dhe ia tregojnë popullit tim dhe e
prishinatëmegënjeshtratdhememburrësitëe tyre,megjithëseunënuk ikam
dërguardheasnukukamdhënëndonjë urdhër; prandaj nukdo të jenë aspak
të vlefshëm për këtë popull”, thotë Zoti. 33Në qoftë se ndërkaq ky popull ose
një profet a një prift do të të pyesë, duke thënë: “Cili është orakulli i Zotit?”,
ti do t’u përgjigjesh atyre: Cilin orakull? Unë do t’ju hedh poshtë”, thotë Zoti.
34 “Sa për profetin, priftin o popullin që do të thotë: “Orakulli i Zotit”, unë
do ta dënoj atë person dhe shtëpinë e tij. 35 Kështu do t’i thoni secili fqinjit
të vet secili vëllait të vet: “Çfarë përgjigje ka dhënë Zoti?” dhe “Çfarë ka thënë
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Zoti?”. 36Por orakullin e Zotit nuk do ta përmendnimë, sepse fjala e secilit do
të jetë orakulli i tij, sepse keni shtrembëruar fjalët e Perëndisë të gjallë, Zoti i
ushtrive, Perëndia ynë. 37Kështu do t’i thuash profetit: “Çfarë përgjigje të dha
Zoti?” dhe “Çfarë ka thënë Zoti?”. 38 Por në rast se thoni akoma: “Orakulli i
Zotit”, atëherë kështu thotë Zoti: Meqenë se thoni këtë fjalë: “Orakulli i Zotit”,
megjithëse unë ju kisha dërguar fjalë: Mos thoni më “Orakulli i Zotit”, 39 ja,
unë do t’ju harroj plotësisht dhe do t’ju hedh larg fytyrës sime, ju dhe qytetin
që ju kisha dhënë juve dhe etërve tuaj, 40 dhe do t’ju mbuloj me një turp të
përjetshëm, që nuk do të harrohet kurrë”.

24
1Zotimë tregoidykoshamefiq tëvendosurpërpara tempullit tëZotit,mbas

çuarjesnë robëriprej JeruzalemitngaNebukadnetsari,mbreti i Babilonisë, të
Jekoniahut, birit të Jehojakimit,mbret i 2Njëngakoshat përmbantefiq shumë
të mirë, fiq të dorës së parë, ndërsa koshi tjetër përmbante fiq shumë të këqij,
aq të këqij sa nukmund të haheshin. 3Atëherë Zoti më tha: “Çfarë po shikon,
Jeremia?”. Unë u përgjigja: “Fiqtë; fiqtë emirë janë shumëmë tëmirë, ndërsa
ata të këqij janë shumë të këqij, aq të këqij sa nuk mund të hahen. 4 Fjala e
Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 5 “Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit.
Ashtu si këta fiq janë të mirë, kështu do të kujdesem për ata të Judës që u
çuan në robëri, që unë i përzura nga ky vend në vendin e Kaldeasve për të
mirën e tyre. 6Unë do t’i hedhme dashamirësi sytë emimbi ta dhe do t’i sjell
përsëri në këtë vend, do të bëj të begatohen dhe nuk do t’i shkatërrojmë, do
t’i mbjell dhe nuk do t’i çrrënjos më. 7Do t’u jap një zemër për të më njohur
mua që jamZoti; ata do të jenë populli im dhe unë Perëndia i tyre, sepse do të
kthehen tek unëme gjithë zemër. 8Ashtu si këta fiq të këqij,madje aq të këqij
sa nukmund të hahen”, kështu thotë Zoti, “në të njëjtënmënyrë do të braktis
Sedekian, mbretin e Judës, princat e tij dhe kusurin e Jeruzalemit që do të
mbetet në këtë vend dhe ata që banojnë në vendin e Egjiptit. 9Do t’i braktis
me qëllim që t’i trajtojnë keq dhe t’i mundojnë në të gjithambretëritë e tokës,
dhe do të bëhen turpi, gazi, sarkazmi dhe mallkim në të gjitha vendet ku do
t’i shpërndaj. 10Do të dërgoj kundër tyre shpatën, urinë dhemurtajën, deri sa
të shkatërrohen plotësisht në tokën që u kisha dhënë atyre dhe etërve të tyre”.

25
1 Fjala që iu drejtua Jeremias për tërë popullin e Judës, në vitin e katërt të

Jehojakimit, birit të Josias, mbret i Judës (që ishte viti i parë i Nebukadnet-
sarit, mbret i Babilonisë), 2 dhe që Jeremia shqiptoi përpara tërë popullit të
Judës dhe tërë banorëve të Jeruzalemit, duke thënë: 3 “Nga viti i trembëdhjetë
i Josias, birit të Amonit, mbret i Judës, deri në këtë ditë janë njëzet e tre vjet
që fjala e Zotit më është drejtuar, dhe unë ju kam folur me urgjencë dhe
këmbëngulje, por ju nuk më keni dëgjuar. 4 Zoti ju ka dërguar gjithashtu tërë
shërbëtorët e tij, profetët me urgjencë dhe këmbëngulje, por ju nuk e keni
dëgjuar as keni vënë veshin për të dëgjuar. 5 Ata thonin: “Të kthehet secili
nga rruga e tij e keqe dhe nga veprimet e liga, dhe do të banoni në vendin
që Zoti ju ka dhënë juve dhe etërve tuaj ngaherë dhe përgjithnjë. 6Mos shkoni
mbasperëndive të tjerapër t’u shërbyerdhepër të rënëpërmbyspara tyre,mos
provokoni zemërimin tim me veprën e duarve tuaja, dhe unë nuk do t’ju bëj
asnjë të keqe”. 7Por ju nukmë keni dëgjuar”, thotë Zoti, “dhe keni provokuar
zemërimin timmeveprën eduarve tuajanëdëmin tuaj. 8Prandaj kështu thotë
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Zoti i ushtrive: Dukeqenësenukkenidëgjuar fjalëtemia; 9 ja, unëdo tëdërgoj
të marr tërë kombet e veriut”, thotë Zoti, “dhe Nebukadnetsarin, mbretin
e Babilonisë, shërbyesin tim, dhe do t’i sjell kundër këtij vendi dhe kundër
banorëve të tij, kundër tërë kombeve rreth e qark dhe do të caktoj shfarosjen
e tyre dhe do t’i bëj objekt habie, talljeje dhe pikëllimi të përhershëm. 10Do të
bëj të heshtin në mes tyre britmat e gëzimit dhe të kënaqësisë, zëri i dhëndrit
dhe ai i nuses, zhurma e mokrës dhe drita e llambës. 11 Tërë ky vend do
të bëhet një shkreti dhe një objekt habie dhe këta kombe do t’i shërbejnë
mbretit të Babilonisë shtatëdhjetë vjet me radhë”. 12 “Po kur të mbushen
shtatëdhjetë vjet, unë do ta dënojmbretin e Babilonisë dhe atë komb, vendin
e Kaldeasve”, thotë Zoti, “për shkak të paudhësisë së tyre, dhe do ta katandis
në një shkretim të përjetshëm. 13 Kështu do të sjell në këtë vend tërë gjërat
që kam shpallur kundër tij, tërë gjërat që janë shkruar në këtë libër dhe që
Jeremia ka profetizuar kundër të gjitha kombeve. 14Në fakt shumë kombe
dhe mbretër të fuqishëm do t’i kthejnë në robëri vetë Kaldeasit dhe unë
do t’i shpërblej sipas veprimeve të tyre dhe sipas veprës së duarve të tyre”.
15 Sepse kështu më ka thënë Zoti, Perëndia i Izraelit: “Merr nga dora ime
këtë kupë vere të zemërimit tim dhe bëj që të pinë tërë kombet te të cilët
do të të dërgoj. 16 Ata do të pinë, do t’u merren këmbët dhe do të çmenden
për shkak të shpatës që do të dërgoj në mes të tyre. 17 Atëherë mora kupën
nga dora e Zotit dhe bëra që ta pinë tërë kombet pranë të cilëve më kishte
dërguar Zoti: 18 Jeruzalemi dhe qytetet e Judës,mbretërit dhe princat e tij, për
t’i katandisur në një shkatërrim, në një objekt habie, talljeje dhe mallkimi,
siç po ndodh sot; 19 Faraoni, mbreti i Egjiptit, shërbëtorët e tij, princat dhe
tërë populli i tij; 20 tërë popullata e përzier, tërëmbretërit e vendit të Uzit, tërë
mbretërit e filistejve (domethënë Ashkeloni, Gaza, Ekroni dhe ata qëmbetën
nga Ashdodi); 21 Edomi, Moabi dhe bijtë e Amonit; 22 tërë mbretërit e Tiros,
tërë mbretërit e Sidonit dhe mbretërit e ishujve që ndodhen matanë detit;
23Dedani, Tema, Buzi dhe tërë ata që presin cepat emjekrës; 24 tërëmbretërit
e Arabisë, tërë mbretërit e popullatës së përzier që banon në shkretëtirë;
25 tërë mbretërit e Zimrit, tërë mbretërit e Elamit, 26 tërë mbretërit e Medias
dhe tërëmbretërit e veriut, që janë afër ose larg, si njëri ashtu edhe tjetri, dhe
tërëmbretëritë e botësqë janëmbi faqen e dheut. Dhembreti i Sheshakut do
të pijë mbas tyre. 27 “Ti, pra, do t’u thuash atyre: Kështu thotë Zoti i ushtrive,
Perëndia i Izraelit: Pini, dehuni dhe villni; rrëzohuni pa u ngritur më nga
shpata që do të dërgoj nëmes jush. 28Dhe në qoftë se nuk pranojnë nga dora
jote kupën e pirjes, u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti i ushtrive: Ju pa tjetër do
të pini. 29 Sepse ja, unë po filloj të dënoj qytetin në të cilin përmendet emri
im, dhe ju do të mbeteni plotësisht pa u ndëshkuar? Jo, nuk do të mbeteni të
pandëshkuar, sepse unë do të thërres shpatën mbi të gjithë banorët e tokës”,
thotë Zoti i ushtrive. 30 “Prandaj profetizo kundër tyre tërë këto gjëra dhe u
thuajatyre: Zoti vrumbullonqë lartdhebënqë tëdëgjohetzëri i tij ngabanesa
e tij e shenjtë; ai do të vrumbullojë me forcë kundër vathës 31 Zhurma do të
arrijë deri në skajet e tokës, sepse Zoti ka njëmosmarrëveshjemekombet, do
të hyjë në gjyq me çdo mish të gjallë dhe do t’i lërë të pabesët në mëshirë të
shpatës, thotëZoti”. 32Kështu thotëZoti i ushtrive: “Ja, njëmjerimdo tëkalojë
nga një komb te tjetri dhe një shakullinë e madhe do të ngrihet nga skajet e
tokës. 33Atë ditë ata që janë vrarë nga Zoti do të jenë kudo, nga njëri skaj i
tokës te tjetri; nuk do të qahen dhe as do tëmblidhen dhe do të varrosen, por
do të bëhen plehmbi faqen e dheut. 34Bërtisni, o barinj, klithni: rrotullohuni
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në pluhur, o drejtues të kopesë, sepse ditët e therjes suaj janë plotësuar, dhe
do të rrëzoheni si një enë e çmuar. 35 Barinjtë nuk do të kenë asnjë mundësi
të ikin, dhe rojet e kopesë asnjë rrugë shpëtimi. 36 Do të dëgjohet britma e
barinjve dhe rënkimi i drejtuesve të kopesë, sepse Zoti është duke shkatërruar
kullotën e tyre, 37 dhe vathët e qeta janë shkatërruar për shkak të zemërimit
të madh të Zotit. 38Ai e ka lënë si një luan i vogël strehën e tij, sepse vendi i
tyre është bërë një shkretëtirë për shkak të tërbimit të shtypësit, për shkak të
zemërimit të zjarrtë të Zotit”.

26
1Në fillim të mbretërimit të Jehojakimit, birit të Josias, mbret i Judës, nga

Zoti iudrejtuakjo fjalë duke thënë: 2“Kështu thotë Zoti: Paraqitunëoborrin e
shtëpisë të Zotit dhe u thuaj tërë qyteteve të Judësqë vijnë për të adhuruar në
shtëpinë e Zotit, të gjitha fjalët që të kam porositur t’u thuash atyre; mos lër
as edhe një fjalë. 3Ndofta do të dëgjojnë dhe secili do të largohet nga rruga
e tij e keqe, dhe unë do të pendohem për të keqen që mendoj t’u shkaktoj
atyre për ligësinë e veprimeve të tyre. 4 Ti do t’u thuash atyre: Kështu thotë
Zoti: Në rast se nuk dëgjoni duke ecur sipas ligjit tim që kam vënë para jush
5dhe duke u kushtuar kujdes fjalëve të shërbëtorëve të mi, të profetëve, që ju
kamdërguarmeurgjencë dhe këmbëngulje (por që ju nuk i keni dëgjuar), 6unë
do ta bëj këtë tempull si Shilohun dhe do ta kthej këtë qytet në një mallkim
për të gjitha kombet e tokës”. 7 Kështu priftërinjtë, profetët dhe tërë populli
dëgjuan Jeremian që shqiptonte këto fjalë në shtëpinë e Zotit. 8Dhe ndodhi
që, sapo Jeremia mbaroi së shqiptuari tërë ato që Zoti i kishte urdhëruar t’i
thoshte gjithë popullit, priftërinjtë, profetët dhe tërë populli e kapën dhe i
thanë: “Ti duhet të vdesësh! 9Pse ke profetizuar në emër të Zotit, duke thënë:
“Ky tempull do të jetë si Shilohu dhe ky qytet do të shkatërrohet dhe do të jetë
pa banorë”?”. Tërë populli u mblodh kundër Jeremias në shtëpinë e Zotit.
10 Kur princat e Judës dëgjuan këto gjëra, u ngjitën nga shtëpia e mbretit në
shtëpinë e Zotit dhe u ulënnë hyrje të portës së re të shtëpisë të Zotit. 11Pastaj
priftërinjtë dhe profetët u folën princave dhe tërë popullit, duke thënë: “Ky
njeri meriton vdekjen, sepse ka profetizuar kundër këtij qyteti, siç e keni
dëgjuarme veshët tuaj”. 12Atëherë Jeremia u foli tërë princave dhe të gjithë
popullit, duke thënë: “Zoti më ka dërguar të profetizoj kundër kësaj shtëpie
dhe kundër këtij qyteti tërë gjërat që keni dëgjuar. 13 Prandaj korrigjoni tani
rrugëtdhe veprimet tuaja dhedëgjoni zërin e Zotit, Perëndisë tuaj, dhe Zoti do
tëpendohet për të keqenqëka shqiptuar kundër jush. 14Sapërmua, unë jam
në duart tuaja; vepronimemua ashtu siç ju duket emirë dhe e drejtë. 15Por
dijeni me siguri që, në qoftë semë bëni të vdes, do të tërhiqni gjak të pafajmë
mbi vete, mbi këtë qytet dhe mbi banorët e tij, sepse Zoti më ka dërguarme
të vërtetë pranë jush, që t’u deklaroj veshëve tuaj tërë këto fjalë”. 16Atëherë
princat dhe tërë populli u thanë priftërinjve dhe profetëve: “Ky njeri nuk
meriton vdekjen, sepse na ka folur në emër të Zotit, Perëndisë tonë”. 17Pastaj
u ngritën disa nga pleqtë e vendit dhe i folën tërë kuvendit të popullit, duke
thënë: 18 “Mikea, Morashtiti, profetizoi në ditët e Ezekias, mbretit të Judës,
dhe i foli tërëpopullit të Judës,duke thënë: “Kështu thotë Zoti i ushtrive: Sioni
do të lërohet si një fushë, Jeruzalemi do të bëhet një grumbull gërmadhash
dhe mali i tempullit një lartësi e pyllëzuar”. 19 A e dënuan vallë me vdekje
Ezekian,mbretin e Judës, dhe tërë Judën? Anuk pati frikë nga Zoti dhe a nuk
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iu lut vallë fytyrës së Zotit, dhe kështu Zoti u pendua për të keqen që kishte
shqiptuar kundër tyre? Ne jemi duke bërë përkundrazi një të keqe të madhe
kundër vetes sonë”. 20Pati edhe një njeri tjetër që profetizoi në emër të Zotit.
Uria, biri i Shemajahut, nga Kiriath-Jearimi; ai profetizoi kundër këtij qyteti
dhe kundër këtij vendi me fjalë krejt të ngjashmeme ato të Jeremias. 21Kur
mbreti Jehojakim, tërë njerëzit e tij trima dhe tërë princat e tij dëgjuan fjalët
e tij, mbreti kërkoi ta dënojë me vdekje, por Uria e mori vesh dhe u frikësua;
prandaj uambathi këmbëve dhe shkoi në Egjipt. 22Atëherëmbreti Jehojakim
dërgoinjerëznë Egjipt, Elnathanin, biri i Akborit, dhe njerëz të tjerëme të në
Egjipt. 23Këta e nxorënUrian nga Egjipti dhe e çuan tembreti Jehojakim, që e
goditi me shpatë dhe e hodhi kufomën e tij midis varreve të bijve të popullit.
24 Por dora e Ahikamit, birit të Shafanit, ishte me Jeremian, me qëllim që të
mos e dorëzonin në duart e popullit dhe të mos dënohejme vdekje.

27
1Në fillim të mbretërimit të Jehojakimit, birit të Josias, mbret i Judës, kjo

fjalë iu drejtua Jeremias nga Zoti: 2 “Kështu më ka thënë Zoti: Bëj lidhje
dhe krijo zgjedhë dhe vari mbi qafën tënde; 3 pastaj ia dërgo mbretit Edom,
mbretit tëMoabit, mbretit të bijve të Amonit, mbretit të Tiros dhembretit të
Sidonit, me anë të ambasadorëve të Sedekias, mbretit të Judës, të ardhur në
Jeruzalem; 4dhe jepuurdhërqë t’u thonëkështuzotërive të tyre: “Kështu thotë
Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Kështu do t’u thoni zotërive tuaj: 5Unë kam
bërë tokën, njerëzit dhe kafshët që janë mbi faqen e dheut, me fuqinë time
të madhe dheme krahun tim të shtrirë, dhe ia jap atij qëmë duket i mirë në
sytë e mi. 6Dhe tani tërë këto vende ia kam dhënë në dorë Nebukadnetsarit,
mbretit të Babilonisë, shërbëtorit tim; atij i kam dhënë gjithashtu kafshët e
fshatrave që t’i shërbejnë. 7 Kështu tërë kombet do t’i shërbejnë atij, birit të
tij dhe birit të birit të tij, deri sa të vijë koha edhe për vendin e tij; atëherë
shumë kombe me mbretër të fuqishëm do ta katandisin në robëri. 8 Dhe
do të ndodhë që kombi ose mbretëria që nuk do të dëshirojë t’i shërbejë atij,
Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë, dhe ta vërë qafën e tij nën zgjedhën
e mbretit të Babilonisë, atë komb unë do ta dënoj””, thotë Zoti, “me shpatën,
meurinë dhememurtajën, deri sa t’i kem shfarosurme dorë të tij. 9Prandaj
mos dëgjoni profetët tuaj, as shortarët tuaj, as ata që shikojnë ëndrra, as
magjistarët tuaj që ju thonë: “Nuk do të robëroheni ngambreti i Babilonisë!”.
10 Po, ata ju profetizojnë gënjeshtra që t’ju largojnë nga vendi juaj, që unë
t’ju shpërndaj dhe ju të vdisni. 11 Por kombin që do ta vërë qafën e tij nën
zgjedhën embretit tëBabilonisëdhedo t’i shërbejëatij, unëdo ta lënëvendin
e tij”, thotë Zoti, “dhe ai do ta punojë dhe do të qëndrojë aty”. 12 Unë i fola,
pra, Sedekias, mbretit të Judës, në përputhje me tërë këto fjalë dhe i thashë:
“Përkulni qafën tuaj nën zgjedhën e mbretit të Babilonisë, i shërbeni atij dhe
popullit të tij dhe do të jetoni. 13 Pse ti dhe populli yt dëshironi të vdisni nga
shpata, nga uria dhe nga murtaja, ashtu si ka folur Zoti kundër kombit që
nuk dëshiron t’i shërbejë mbretit të Babilonisë? 14 Prandaj mos dëgjoni fjalët
e profetëve që ju thonë: “Nuk do t’i shërbenimbretit të Babilonisë”, sepse ju
profetizojnë gënjeshtrën”. 15 “Sepse unë nuk i kam dërguar”, thotë Zoti, “por
ata profetizojnë gënjeshtrënnë emrin tim,meqëllimqëunë t’ju shpërndajdhe
ju tëvdisni, judheprofetëtqë juprofetizojnë”. 16Ufolagjithashtupriftërinjve
dhe tërë këtij populli, duke thënë: “Kështu thotë Zoti: Mos dëgjoni fjalët e
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profetëve tuaj që ju profetizojnë duke thënë: “Ja, tani orenditë e shtëpisë të
Zotit do të kthehen shpejt nga Babilonia”, sepse ju profetizojnë gënjeshtrën.
17Mos i dëgjoni ata! I shërbeni mbretit të Babilonisë dhe keni për të jetuar.
Pse ky qytet duhet të katandiset në një shkretinë? 18Në rast se janë profetë
dhe fjala e Zotit është me ta, le të ndërhyjnë tani pranë Zotit të ushtrive në
mënyrë që orenditë që kanëmbetur në shtëpinë e Zotit, në shtëpinë embretit
të Judës dhe në Jeruzalem, të mos shkojnë në Babiloni”. 19Kështu thotë Zoti
i ushtrive për shtyllat, detin, qerret dhe pjesën tjetër të orendive që kanë
mbetur në këtë qytet, 20 të cilat Nebukadnetsari, mbreti i Babilonisë, nuk
i mori, kur internoi Jekoniahun, birin e Jehojakimit, mbretit të Judës, nga
Jeruzalemi në Babiloni së bashkume tërë fisnikët e Judësdhe të Jeruzalemit;
21 po, kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, për orenditë që kanë
mbetur në shtëpinë e Zotit, në shtëpinë e mbretit të Judës dhe në Jeruzalem:
22 “Do të çohen në Babiloni dhe aty do të mbeten, deri sa t’i kërkoj unë”, thotë
Zoti, “dhe do të bëj të dalin përsëri dhe të kthehen në këtë vend”.

28
1 Po atë vit, në fillim të mbretërimit të Sedekias, mbret i Judës, në vitin e

katërt, në muajin e pestë, ndodhi që Hananiahu, bir i Azurit, profetit, që
ishte nga Gabaoni, më foli në shtëpinë e Zotit, 2 “Kështu thotë Zoti i ushtrive,
Perëndia i Izraelit: Unë thyej zgjedhën e mbretit të Babilonisë. 3 Brenda
dy vjetëve unë do të bëj që të kthehen në këtë vend të gjitha orenditë e
shtëpisë së Zotit, që Nebukadnetsari, mbreti i Babilonisë, mori nga ky vend
dhe i çoi në Babiloni. 4 Do të kthej gjithashtu në këtë vend”, thotë Zoti,
“Jekoniahun, birin e Jehojakimit, mbret i Judës, me gjithë të internuarit e
Judës që kanë shkuar në robëri në Babiloni, sepse do të thyej zgjedhën e
mbretit të Babilonisë”. 5Atëherëprofeti Jeremia iupërgjigjprofetitHananiah
në prani të priftërinjve dhe në prani të të gjithë popullit që gjendej në
shtëpinë e Zotit. 6 Profeti Jeremia tha: “Amen! Kështu le të bëjë Zoti! Zoti
realizoftë atë që ke profetizuar, duke bërë që të kthehen nga Babilonia në
këtë vend orenditë e shtëpisë së Zotit dhe të gjithë ata që janë çuar në robëri!
7 Megjithatë dëgjo tani këtë fjalë që do të të them para veshëve të tu dhe
para veshëve të gjithë popullit. 8 Profetët që kanë ardhur para meje dhe
para teje, që nga kohët e lashta kanë profetizuar kundër shumë vendeve
dhe kundër mbretërive të mëdha, luftën, urinë dhe murtajën. 9 Profeti që
profetizon paqen, kur fjala e tij do të realizohet, do të njihet si një profet i
vërtetë i dërguar nga Zoti”. 10 Atëherë profeti Hananiah mori zgjedhën nga
qafa e profetit Jeremia dhe e copëtoi. 11 Pastaj Hananiahu foli në prani
të të gjithë popullit, duke thënë: “Kështu thotë Zoti: Në këtë mënyrë unë
do të thyej zgjedhën e Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë, brenda dy
vjetëve, nga qafa e të gjitha kombeve. Profeti Jeremia iku nëpër rrugën e tij.
12Mbasi profeti Hananiah theu zgjedhën nga qafa e profetit Jeremia, fjala
e Zotit iu drejtua Jeremias, duke thënë: 13 “Shko dhe i thuaj Hananiahut:
Kështu thotë Zoti: Ti ke thyer disa zgjedha prej druri, por në vendin e tyre ke
krijuar zgjedha prej hekuri. 14Kështu në fakt thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i
Izraelit: Unë vë një zgjedhë prej hekuri mbi qafën e tërë këtyre kombeve që
t’i shërbejnë Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë, dhe ata do t’i shërbejnë.
Atij i kam dhënë gjithashtu kafshët e fushës”. 15 Pastaj profeti Jeremia i tha
profetitHananiah: “Dëgjo,Hananiah, Zoti nuk tëkadërguar,dhe ti e ke shtyrë
këtë popull t’i besojë gënjeshtrës. 16 Prandaj kështu thotë Zoti: “Ja, unë do të
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të përzë nga faqja e dheut. Sivjet ke për të vdekur, sepse ke folur për rebelim
kundër Zotit””. 17Profeti Hananiah vdiq po atë vit, në muajin e shtatë.

29
1 Këto janë fjalët e letrës që profeti Jeremia i dërgoi nga Jeruzalemi

pleqve që kishin mbetur në robëri, priftërinjve, profetëve dhe tërë popul-
lit që Nebukadnetsari kishte çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni.
2 (Kjo ndodhi mbasi dolën nga Jeruzalemi mbreti Jekoniah, mbretëresha,
eunukët, princat e Judës dhe të Jeruzalemit, zejtarët dhe kovaçët). 3 Letra
u dërgua me anë të Elasahut, birit të Shafanit, dhe me anë të Gemariahut,
birit të Hilkiahut, që Sedekia, mbret i Judës, kishte dërguar në Babiloni te
Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë. Ajo thoshte: 4 “Kështu thotë Zoti i
ushtrive, Perëndia i Izraelit, tërë të internuarveqëunëkamçuarnërobëringa
Jeruzalemi në Babiloni: 5Ndërtoni shtëpi dhe banoni në to, mbillni kopshte
dhe hani frytet e tyre. 6Merrni gra dhe bëni bij dhe bija, merrni gra për bijtë
tuaj dhe martojini vajzat tuaja që të lindin bij dhe bija, me qëllim që atje të
shumoheni dhe tëmos pakësoheni. 7Kërkoni tëmirën e qytetit ku ju kam çuar
në robëri dhe lutjuni Zotit për të, sepse mirëqenia juaj varet nga mirëqenia
e tij. 8 Kështu thotë në të vërtetë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Të mos
ju mashtrojnë profetët dhe shortarët tuaj që janë midis jush, mos merrni
parasysh ëndrrat që shikoni. 9 Sepse ju profetizojnë në mënyrë të rreme në
emrin tim; unë nuk i kam dërguar”, thotë Zoti. 10 “Kështu thotë Zoti: Kur
të mbushen shtatëdhjetë vjet për Babiloninë, unë do t’ju vizitoj dhe do ta
realizoj fjalën time të mirë, duke bërë të riktheheni në këtë vend. 11 Sepse
unë i njoh mendimet që kam për ju”, thotë Zoti, “mendime paqeje dhe jo të
sëkeqes, për t’judhënënjë të ardhmedhenjë shpresë. 12Do tëmëkërkonidhe
do të vini tëmë luteni, dhe unë do t’ju kënaq. 13Do tëmë kërkoni dhe do tëmë
gjeni, sepse do të më kërkonime gjithë zemrën tuaj. 14Unë do të bëj që ju të
më gjeni”, thotë Zoti, “dhe do t’ju kthej nga robëria juaj; do t’ju mbledh nga
të gjitha kombet dhe nga të gjitha vendet ku ju kam shpërndarë”, thotë Zoti;
“dhe do t’ju çoj përsëri në vendin prej të cilit ju çova në robëri. 15 Sepse thoni:
“Zoti na ka ngjallur profetë në Babiloni”, 16 kështu thotë Zoti për mbretin
që rri mbi fronin e Davidit, për këtë popullin që banon në këtë qytet, për
vëllezërit tuaj që nuk kanë shkuar bashkëme ju në robëri”; 17po, kështu thotë
Zoti i ushtrive: “Ja, unë do të dërgoj kundër tyre shpatën,urinë dhemurtajën,
dhe do t’i bëj si fiq të neveritshëm që nuk mund të hahen sepse janë shumë
të këqij. 18 Do t’i ndjek me shpatën, me urinë dhe me murtajën; do të bëj
që të trajtohen keq në të gjitha mbretëritë e tokës dhe të jenë një mallkim,
një objekt habie, një tallje dhe një turpmidis kombeve ku i kam shpërndarë,
19 sepse nuk i kanë dëgjuar fjalët e mia”, thotë Zoti, “që unë u dërgova atyre
me anë të shërbëtorëve të mi, profetëve, me urgjencë dhe këmbëngulje; por
ju nuk më keni dëgjuar”, thotë Zoti. 20 Dëgjoni, pra, fjalën e Zotit, o ju të
gjithë, që unë dërgova në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni! 21Kështu thotë
Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, për Ashabin, birin e Kolajahut, dhe për
Sedekian, birin e Maasejahut, që ju profetizojnë gënjeshtra në emrin tim: Ja,
unë do t’i lë në dorë të Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë, dhe ai do t’i
vrasë para syve tuaj. 22 Prej tyre do të nxirret një formulë mallkimi që do
të përdoret nga të gjithë ata që janë në robëri në Babiloni, dhe do të thuhet:
“Zoti të trajtoftë si Sedekian dhe Ashabin, që mbreti i Babilonisë ka pjekur
në zjarr!” 23 Sepse ata kanë kryer gjëra të turpshme në Izrael, kanë shkelur
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kurorën me gratë e të afërmve të tyre, kanë shqiptuar në emrin tim fjalë të
rreme, që nuk u kisha urdhëruar atyre. Unë vetë e di dhe jam dëshmitar i
tyre, thotë Zoti. 24 Do të flasësh gjithashtu me Shemajahun, Nehelamitin,
duke thënë: 25Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Ti ke dërguar në
emrin tënd letra tërë popullit që është në Jeruzalem, priftit Sofonia, birit të
Maasejahut, dhe të gjithë priftërinjve, duke thënë: 26 “Zoti të ka caktuar prift
në vend të priftit Jehojada, me qëllim që të ketë kryeintendentë në shtëpinë
e Zotit për të mbikqyrur çdo njeri të marrë që bën profetin, me qëllim që
ti ta futësh në burg dhe ta mbash në pranga”. 27 Dhe tani pse nuk e ke
qortuar Jeremian nga Anathothi që bën profetin midis jush? 28 Në fakt ai
na ka dërguar fjalë në Babiloni: “Robëria do të jetë e gjatë, ndërtoni shtëpi
dhe banoni në to, mbillni kopshte dhe hani frytet e tyre””. 29 Prifti Sofonia
e lexoi këtë letër në prani të profetit Jeremia. 30 Atëherë fjala e Zotit iu
drejtua Jeremias, duke thënë: 31“Dërgo t’u thuash tërëatyreqë janënë robëri:
KështufletZotipërShemajahun,Nehelamitin: DukeqenëseShemajahu juka
profetizuar, megjithëse unë nuk e kam dërguar, dhe ka bërë të keni besim te
gënjeshtra, 32kështu thotë Zoti: Ja, unë do të dënoj Shemajahun, Nehelamitin,
dhe pasardhësit e tij; nuk do të ketë asnjërin prej pasardhësve të tij që të
banojë në mes të këtij populli, dhe nuk ka për të parë të mirën që unë do t’i
bëj popullit tim, thotë Zoti, sepse ka folur për rebelim kundër Zotit”.

30
1 Fjala që iu drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë: 2 “Kështu thotë

Zoti, Perëndia i Izraelit: Shkruajnënjë libër tërë fjalëtqë tëkamthënë. 3Sepse
ja, ditëtpovijnë, thotë Zoti, gjatë të cilave do të kthej nga robëriapopullin tim
të Izraelit dhe të Judës, dhe do t’i kthej në vendin që u dhashë etërve të tyre,
dhe ata do ta zotërojnë”. 4 Këto janë fjalët që Zoti shqiptoi për Izraelin dhe
Judën: 5 “Kështu thotë Zoti: Ne kemi dëgjuar një britmë tmerri, frike dhe jo
paqeje. 6 Informohuni dhe shikoni në se një mashkull mund të lindë. Pse,
pra, i shoh të gjithë meshkujt me duart mbi ijet e tyre ashtu si një grua që
është duke lindur? Pse tërë fytyrat janë bërë të zbehta? 7Medet, sepse ajo
ditë është e madhe; nuk pati kurrë ndonjë të ngjashme me të; do të jetë një
kohëankthi për Jakobin, por ai do të shpëtojëprej tij. 8Atëditë do tëndodhë”,
thotë Zoti i ushtrive, “që unë do të thyej zgjedhën e tij nga qafa jote dhe do
t’i këpus verigat e tua; të huajt nuk do të të bëjnë më skllav të tyre. 9 Por ata
të Izraelit do t’i shërbejnë Zotit, Perëndisë së tyre, dhe Davidit, mbretit të tyre,
që unë do të ngjall për ta. 10Ti, pra, o shërbëtori im Jakob,mos ki frikë”, thotë
Zoti; “mos u tremb, o Izrael, sepse, ja, unë do të të shpëtoj nga vendi i largët
dhe pasardhësit e tu nga vendi i robërisë së tyre. Jakobi do 11 Sepse unë jam
me ty”, thotë Zoti, “që të të shpëtoj. Unëdo të shfaros tërë kombet nëmes të të
cilëve të kam shpërndarë, por megjithatë nuk do të të shfaros ty, por do të të
ndëshkojme drejtësi dhe nuk do të të lë krejt të pandëshkuar”. 12Kështu thotë
Zoti: “E keqja jote është e pashërueshme, plaga jote është e rëndë. 13 Askush
nuk e mbron çështjen tënde; kështu nuk ka asnjë mjekim për plagën tënde
dhe asnjë shërim për ty. 14 Tërë dashnorët e tu të kanë harruar dhe nuk
kujdesen më për ty, sepse të kam qëlluarme një goditje prej armiku, me një
ndëshkim të një njeriu mizor, përmadhësinë e paudhësisë sate, përmorinë e
mëkateve të tua. 15 Pse bërtet për shkak të së keqes sate? Dhembja jote është
e pashërueshme. Unë të bëra këto gjëra për madhësinë e paudhësisë sate, për
morinë e mëkateve të tua. 16 Por tërë ata që të gllabërojnë do t’i gllabërojnë,
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tërë armiqtë e tu, të gjithë, do të shkojnë në robëri; ata që të plaçkitin do të
plaçkiten dhe grabitësit e tu do t’i lë të grabiten nga të tjerë. 17Po, unë do të të
jappërsëri shëndetdhedo të të shërojplagëte tua”, thotëZoti, “Sepse tëquajnë
“e dëbuara”, duke thënë: “Ky është Sioni për të cilin askush nuk kujdeset””.
18 Kështu thotë Zoti: “Ja, unë do të kthej nga robëria çadrat e Jakobit dhe do
të më vijë keq për banesat e tij; qyteti do të rindërtohet mbi gërmadhat e tij
dhe pallati do të rivendoset në vendin e tij të saktë. 19Prej andej do të dalin
këngë falënderimi dhe zëra njerëzish që festojnë; unë do t’i shumoj dhe jo t’i
pakësoj; do t’i bëj të nderuar dhe nuk do të poshtërohen më. 20 Bijtë e tij do
të jenë si më parë dhe kuvendi i tij do të bëhet i qëndrueshëm para meje, por
do të ndëshkoj gjithë shtypësit e tyre. 21Princi i tij do të jetë një prej tyre, dhe
sunduesi i tij do të dalë nga mesi i tyre; unë do të bëj që ai të afrohet dhe ai
do të vijë afërmeje. Kush, pra, do të porosiste zemrën e tij që tëmë afrohet?”,
thotë Zoti. 22 “Ju do të jeni populli im, dhe unë do të jem Perëndia juaj”. 23 Ja,
po shpërthen stuhia e Zotit, një stuhi e shfrenuar do të bjerë me forcë mbi
kokat e të pafeve. 24 Zemërimi i zjarrtë i Zotit nuk do të fashitet, deri sa të
mos ketë plotësuar, deri sa të mos ketë realizuar synimet e zemrës së tij. Në
ditët e fundit ju do ta kuptoni.

31
1 “Në atë kohë”, thotë Zoti, “unë do të jem Perëndia i të gjitha familjeve të

Izraelit, dhe ato do të jenë populli im”. 2Kështu thotë Zoti: “Populli që shpëtoi
nga shpatakagjeturhirnë shkretëtirë;unëdo t’i japprehje Izraelit”. 3Shumë
kohëmë parë Zoti m’u shfaq duke thënë: “Po, të kam dashurme një dashuri
tëpërjetshme;prandaj të kamtërhequrmedashamirësi. 4Unëdo të të rindërtoj
dhe ti do të rindërtohesh, o virgjëreshë e Izraelit. Do të zbukurohesh përsëri
medajret e tua dhe do të dalësh nëmes të valleve të atyre që bëjnë festë. 5Do
të mbjellësh përsëri vreshta mbi malet e Samarias; mbjellësit do të mbjellin
dhe do të vjelin frytin e tyre. 6Do të vijë dita kur rojet do të bërtasin nëmalin
Efraim: “Çohuni, të ngjitemi në Sion, tek Zoti, Perëndia ynë””. 7 Sepse kështu
thotë Zoti: “Ngrini këngë gëzimi për Jakobin dhe lëshoni britma për të parin e
kombeve; shpallni, këndoni lëvdata dhe thoni: O Zot, shpëto popullin tënd, atë
qëmbeti nga Izraeli. 8 Ja, unëpo i kthej ngavendi i veriut dhepo i grumbulloj
nga skajet e tokës. Midis tyreështë i verbëridheçalamani, gruajamebarrëdhe
bashkë me të ajo që ka për të pjellë: një turmë e madhe do të kthehet këtu.
9Do të vinë duke qarë, do t’i çoj duke u lutur. Do t’i bëj të ecin gjatë rrjedhave
ujore, nëpër një rrugë të drejtë në të cilën nuk do të pengohen, sepse jam një
atë për Izraelin, dhe Efraimi është i parëlinduri im. 10O kombe, dëgjoni fjalën
e Zotit, shpalleni në ishujt e largët dhe thoni: Ai që e ka shpërndarë Izraelin
e mbledh dhe e ruan ashtu si vepron bariu me kopenë e tij. 11 Sepse Zoti ka
shpenguar Jakobin, e ka çliruar nga dora e një njeriu më të fortë se ai. 12Ata
do të vijnë dhe do të këndojnë me gëzim në lartësitë e Sionit, do të vërshojnë
drejt të mirave të Zotit, drejt grurit, verës dhe vajit, dhe drejt atyre që kanë
lindur në kope dhe në grigjë; jeta e tyre do të jetë si një kopsht i vaditur dhe
nuk do të vuajnëmë. 13Atëherë virgjëresha do të gëzohetnë valle dhe të rinjtë
bashkëme pleqtë, sepse do ta shndërroj zinë e tyre në gëzim, do t’i ngushëlloj
dhe do t’i gëzoj mbas dhembjes së tyre. 14Do të ngop shpirtin e priftërinjve
me të madhe dhe populli im do të mbushet me të mirat e mia”, thotë Zoti.
15 Kështu thotë Zoti: “U dëgjua një zë në Ramah, një vajtim dhe një e qarë
e hidhur: Rakela vajton bijtë e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet për ta,



Jeremia 31:16 744 Jeremia 31:39

sepse ata nuk janë më”. 16 Kështu thotë Zoti: “Mbaje zërin tënd nga e qara,
sytë e tu nga të derdhurit lot, sepse vepra jote do të shpërblehet”, thotë Zoti;
“ata do të kthehen nga vendi i armikut. 17Ka shpresa për pasardhësit e tu”,
thotë Zoti; “bijtë e tu do të kthehen brenda kufijve të tyre. 18 Kam dëgjuar
vazhdimisht Efraimin të ankohet: “Ti më ke dënuar dhe unë jam dënuar si
një dem i ri i panënshtruar;më bëj të kthehem dhe unë do të kthehem, sepse
ti je Zoti, Perëndia im. 19 Mbasi mora rrugë të keqe, u pendova; mbasi e
pranova gjendjen time, kam rrahur ijën time. Më erdhi turp dhe ndjeva
hutim, sepse mbaj turpin e rinisë sime”. 20 A është, pra, Efraimi një bir i
dashur për mua, një bir i kënaqësive të mia? Në fakt, megjithëse kam folur
kundër tij, e kujtoj akoma fort. Prandaj të përbrendshmet e mia mallëngjehen
për të dhe me siguri do të kemmëshirë për të”, thotë Zoti. 21 “Ngreh për vete
disa trungje, bëjdisa shtylla treguese, ki shumëkujdes për rrugën, përudhën
që ke ndjekur. Kthehu, o virgjëreshë e Izraelit, kthehu në këto qytete të tua.
22Deri kur do të shkosh duke u endur, o bijë rebele? Sepse Zoti krijon një gjë
të re mbi tokë: gruan që kërkon ta bëjë për vete burrin”. 23Kështu thotë Zoti
i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Do të thuhet ende kjo fjalë në vendin e Judës
dhe në qytetet e veta, kur t’i kem kthyer ata nga robëria: “Zoti të bekoftë, o
seli e drejtësisë, o mal i shenjtërisë!”. 24Aty do të banojnë Juda dhe të gjitha
qytetet e tij bashkë, bujqit dhe ata që drejtojnë kopetë. 25 Sepse unë do të
ngij shpirtin e lodhur dhe do të plotësoj çdo shpirt që vuan”. 26Pas kësaj unë
u zgjova dhe vështrova, dhe gjumi imqe i ëmbël. 27 “Ja, do të vijnë ditët”, thotë
Zoti, “në të cilat do të mbjell shtëpinë e Izraelit dhe shtëpinë e Judësme farë
njerëzish dheme farë kafshësh. 28Dhe do të ndodhë që ashtu si jamkujdesur
për ta për të çrrënjosur, për të shembur dhe për të rrëzuar, për të shkatërruar
dhe për të bërë të keqen, po ashtu do të kujdesem për ta për të ndërtuar dhe
për të mbjellë”, thotë Zoti. 29 “Në ato ditë nuk do të thuhet më: “Etërit kanë
ngrënë rrush të papjekur dhe dhëmbët e bijvembetën tëmpirë”. 30Por secili
do të vdesëpërpaudhësinë e tij; kushdoqëha rrush tëpapjekurdo t’impihen
majat e dhëmbëve. 31 Ja do të vijnë ditët”, thotë Zoti, “në të cilat do të vendos
një besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës; 32 jo si
besëlidhja që kam vendosur me etërit e tyre ditën kur i zura për dore për t’i
nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata e shkelënbesëlidhjen time, ndonëseunë
isha Perëndia i tyre”, thotë Zoti. 33 “Por kjo është besëlidhja që do të vendos
me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve”, thotë Zoti: “Do ta shtie ligjin tim në
mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti
i tyre dhe ata do të jenë populli im. 34Ata nuk do të mësojnë secili të afërmin
e tij dhe secili vëllanë e tij, duke thënë: “Njihni Zotin!”, sepse të gjithë do të
më njohin, nga më i vogli e deri te më i madhi”, thotë Zoti. “Sepse unë do
ta fal paudhësinë e tyre dhe nuk do ta kujtoj më mëkatin e tyre”. 35 Kështu
thotë Zoti, që ka dhënë diellin për dritën e ditës dhe i ka dhënë ligje hënës
dhe yjeve për dritën e natës, që e larton detin dhe i bën dallgët të uturijnë,
emri i të cilit është Zoti, i ushtrive. 36 “Nëqoftë se këto ligje do të binin përpara
meje”, thotë Zoti, “atëherë edhe pasardhësit e Izraelit do të pushonin së qeni
një komb përparameje përjetë”. 37Kështu thotë Zoti: “Në qoftë se do të mund
tëmateshin qiejt lart; ose të hulumtoheshin themelet e tokës poshtë, atëherë
edhe unë do t’i hidhja poshtë të gjithë pasardhësit e Izraelit për të gjitha ato
që kanë bërë, thotë Zoti. 38 Ja, do të vijnë ditët, thotë Zoti, në të cilat ky qytet
do të rindërtohet për Zotin nga kulla e Hananeelit te porta e Qoshes. 39 Që
andej litari përmatje do të shtrihet akomadrejt deri te kodra eGarebit, duke
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u kthyer pastaj drejt Goahut; 40Gjithë lugina e kufomave dhe e hirit dhe të
gjithaaratderi tepërroi iKidronit, deri teqoshjaeportës sëKuajvenëdrejtim
të lindjes, do t’i shenjtërohen Zotit. Nuk do të shkatërrohet më kurrë dhe as
nuk do të shembet përjetë”.

32
1Fjala që iu drejtua Jeremias nga ana e Zotit në vitin e dhjetë të Sedekias,

mbretit të Judës, që ishte viti i tetëmbëdhjetë i Nebukadnetsarit. 2 Ushtria
e mbretit të Babilonisë rrethonte atëherë Jeruzalemin dhe profeti Jeremia
ishte imbyllur në oborrin e burgut qëndodhej në shtëpinë embretit të Judës.
3Aty e kishte mbyllur Sedekia, mbreti i Judës, duke thënë: “Përse profetizon,
duke thënë: “Kështu thotë Zoti: Ja, unë do ta jap këtë qytet në duart embretit
të Babilonisë dhe ai do ta pushtojë. 4 Sedekia, mbreti i Judës, nuk do të
shpëtojë nga duart e Kaldeasve, por me siguri do të bjerë në duart e mbretit
të Babilonisë dhe do të flasë ballë për ballë me të dhe do ta shohë me vetë
sytë e tij. 5 Pastaj ai do ta çojë Sedekian në Babiloni, ku ai do të qëndrojë
deri sa ta vizitoj unë, thotë Zoti. Në qoftë se do të luftoni kundër Kaldeasve
nuk do të nxirrni asgjë në krye”!”. 6Atëherë Jeremia tha: “Fjala e Zotit m’u
drejtua, duke thënë: 7 Ja, Hanameeli, biri i Shalumit, ungjit tënd, po vjen te ti
që të të thotë: “Bli arën time që ndodhet në Anathoth, sepse ti ke të drejtën
ta shpengosh duke e blerë””. 8 Prandaj Hanameeli, biri i ungjit tim, erdhi
tek unë në oborrin e burgut, sipas fjalës të Zotit, dhe më tha: “Të lutem, bli
arën time që ndodhet në Anathoth, në territorin e Beniaminit, sepse ti ke të
drejtën e trashëgimisë dhe të drejtën e shpengimit. Blije!”. Atëherë e kuptova
që kjo ishte fjala e Zotit. 9Kështu, pra, bleva nga Hanameeli, nga biri i ungjit
tim, arën që ndodhej në Anathoth dhe ia peshova paratë; shtatëmbëdhjetë
sikla argjendi. 10Enënshkrova aktin, e vulosa, thirra dëshmitarët dhe peshova
paratëme peshore. 11Pastaj e mora aktin e blerjes, atë të vulosur sipas ligjit
dhe statuteve dhe atë të hapur, 12 dhe ia dorëzova aktin e blerjes Barukut,
birit të Neriathit, bir i Mahsehiahut, në prani të Hanameelit, kushëririt tim,
në prani të dëshmitarëve që kishin nënshkruar aktin e blerjes dhe në prani të
të gjithë Judejve që rrinin ulur në oborrin e burgut. 13 Pastaj përpara tyre
i dhashë këtë urdhër Barukut: 14 “Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i
Izraelit: Merr këto akte, aktin e blerjes, qoftë atë të vulosur ashtu edhe atë
të hapur, dhe futi në një poç prej balte, që të ruhen për shumë ditë. 15 Sepse
kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Në këtë vend do të blihen
akoma shtëpi, ara dhe vreshta”. 16 Pasi ia dorëzova aktin e blerjes Barukut,
birit të Neriahut, iu luta Zotit, duke thënë: 17 “Ah, Zot, Zot! Ja, ti e sajove
qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë.
Nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty. 18 Ti e tregon mirësinë tënde ndaj një
mijë vetave dhe e shpaguanpaudhësinë e etërvenë gji të bijve të tyre që vijnë
pas atyre, o Perëndi i madh e i fuqishëm, emri i të cilit është Zoti i ushtrive.
19 Ti je i madh për këshilla dhe i fuqishëm për vepra dhe i ke sytë çelë mbi të
gjitha rrugët e bijve të njerëzve, për t’i dhënë secilit sipas veprave të veta dhe
sipas frytit të veprimeve të veta. 20 Ti ke bërë deri në ditën e sotme shenja
dhe mrekulli në vendin e Egjiptit, në Izrael dhe në mes njerëzve të tjerë dhe
ke fituar një emër si ai i këtyre ditëve. 21Ti e nxore popullin tënd nga vendi i
Egjiptitme shenja dhemrekulli, me dorë të fuqishme dheme krah të shtrirë
dhe me tmerr të madh. 22 Ti u dhe atyre këtë vend që ishe betuar t’ua jepje
etërve të tyre, një vend ku rrjedh qumësht e mjaltë. 23Ata hynë dhe e futën
në dorë, nuk i janë bindur zërit tënd dhe nuk ecën në rrugën e ligjit tënd, nuk
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kanë bërë të gjitha ato që u kishe urdhëruar të bënin; prandaj ti solle mbi ta
tërë këtë fatkeqësi. 24 Ja, ledhet arrijnë deri në qytet për ta shtënë në dorë;
dhe qyteti lihet në dorë të Kaldeasve që luftojnë kundër tij me shpatën, me
urinë dhe murtajën. Ndodhi ajo që ti ke thënë; ja, ti e shikon. 25Megjithatë
o Zot, o Zot, ti më ke thënë: “Bli me para fushën dhe thirr dëshmitarët, ndërsa
qyteti është dhënë në dorë të Kaldeasve””. 26Atëherë fjala e Zotit iu drejtua
Jeremias duke thënë: 27 “Ja, unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishi; a ka vallë
ndonjëgjë tepër tëvështirëpërmua?”. 28Prandajkështu thotëZoti: “Ja, unëdo
ta jap këtë qytet në duart e Kaldeasve, në dorë të Nebukadnetsarit, mbretit
të Babilonisë, i cili do ta marrë. 29 Kaldeasit që luftojnë kundër këtij qyteti
do të hyjnë në të, do t’i vënë zjarrin këtij qyteti dhe do ta djegin bashkë
me shtëpitë mbi çatitë e të cilave i kanë djegur temjan Baalit dhe u kanë
bërë libacione perëndive të tjera për të provokuar zemërimin tim. 30 Sepse
bijtë e Izraelit dhe bijtë e Judës kanë bërë vetëm atë që është e keqe në sytë
e mi qysh në fëmijërinë e tyre. Në fakt bijtë e Izraelit nuk kanë bërë gjë
tjetër veçse të provokonin zemërimin tim me veprën e duarve të tyre, thotë
Zoti. 31 Sepse ky qytet, që nga dita që u ndërtua deri më sot, ka qënë për
mua një provokim i zemërimit dhe i tërbimit tim; prandaj do ta zhduk nga
prania ime, 32për shkak të gjithë së keqes që bijtë e Izraelit dhe bijtë e Judës
kanë bërë për të provokuar zemërimin tim, ata, mbretërit e tyre, princat e
tyre, priftërinjtë e tyre dhe profetët e tyre, njerëzit e Judës dhe banorët e
Jeruzalemit. 33 Më kanë kthyer jo fytyrën, por kurrizin; dhe megjithëse i
kammësuarmeurgjencë dheme këmbëngulje, ata nukmë kanë dëgjuar për të
marrë korrigjime. 34 Por kanë vënë gjërat e tyre të neveritshme në shtëpinë
në të cilën përmendet emri im për ta ndotur. 35 Kanë ndërtuar gjithashtu
vendet e larta të Baalit, që janë në luginën e bijve të Hinomit, në mënyrë
që të kalojnë përmes zjarrit bijtë dhe bijat e tyre për nder të Molekut, gjë që
unë nuk u kisha urdhëruar dhe nuk më kishte shkuar kurrë ndër mend se
do të kryenin një gjë të tillë të neveritshme, duke e bërë Judën të mëkatojë”.
36Prandaj kështu thotë tani Zoti, Perëndia i Izraelit, lidhur me këtë qytet, për
të cilin ju thoni: “Ai do t’i jepet në dorë mbretit të Babilonisë, me anë të
shpatës, të urisë dhe tëmurtajës”. 37 “Ja, do t’imbledhnga të gjitha vendet ku
i kam shpërndarë gjatë zemërimit tim, tërbimit tim, indinjatës sime tëmadhe;
do tëbëj të kthehennëkëtëvenddhe tëbanojnë të sigurt. 38Atado të jenëpër
muapopulli imdheunëdo të jempër ta Perëndia i tyre. 39Do t’u japnjë zemër
të vetme, një rrugë të vetme,me qëllim që të kenë frikë nga unë përjetë për të
mirën e tyre dhe të bijve të tyre. 40Do të bëjme ta një besëlidhje të përjetshme;
nuk do të largohem më prej tyre dhe do t’u bëj të mira dhe do të shtie në
zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin. 41Do të ndjej gëzim
duke u bërë tëmirë dhe do t’i vendos nëmënyrë të qëndrueshme në këtë vend
me gjithë zemrën time dheme gjithë shpirtin tim”. 42Sepse kështu thotë Zoti:
“Ashtu si solla mbi këtë popull gjithë këtë fatkeqësi të madhe, kështu do të
sjell mbi të tërë të mirat që u kam premtuar. 43Do të blihen akoma ara në
këtë vend, për të cilin ju thoni: “Éshtë një vend i shkretë ku s’ka më njerëz
a kafshë; është dhënë në duart e Kaldeasve”. 44 Do të blihen ara me para,
do të nënshkruhen aktet, do të vulosen, do të thirren dëshmitarë në vendin e
Beniaminit dhe në rrethinat e Jeruzalemit, në qytetin e Judës, në qytetet e
krahinësmalore, në qytetet e fushës,në qytetet eNegevit, sepse unë do të bëj
të kthehen ata që janë në robëri”, thotë Zoti.
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33
1Fjala e Zotit iu drejtua për të dytënhërë Jeremias, ndërsaqëndronte akoma

i mbyllur në oborrin e burgut, duke thënë: 2 “Kështu thotë Zoti që bën këtë,
Zoti që e formonpër ta vendosur, emri i të cilit ështëZoti: 3M’udrejtodheunë
do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme
që ti nuk i di. 4 Sepse kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit, për shtëpitë e këtij
qyteti dhepër shtëpitëembretërve të Judësqëdo të shembenpërballë ledheve
dhe shpatës. 5Ata do të vijnë të luftojnë kundër Kaldeasve, por vetëm për t’i
mbushur me kufoma njerëzish, që unë do të godas në zemërimin tim dhe në
tërbimin tim, sepse do ta fsheh fytyrën time nga ky qytet për shkak të gjithë
ligësisë së tyre. 6 Ja, unë do t’i sjell atij mirëqenie dhe shërim; do t’i shëroj
dhe do t’u zbuloj atyre bollëkun e paqes dhe të së vërtetës. 7 Do të bëj që
të kthehen të mërguarit e Judës dhe të mërguarit e Izraelit dhe do t’i vendos
përsëri si më parë. 8Do t’i pastroj nga çdo paudhësi e tyre me të cilën kanë
mëkatuar kundër meje dhe do t’ua fal të gjitha paudhësitë e tyre me të cilat
kanëmëkatuar dheme të cilat kanë ngritur krye kundërmeje. 9Dhe ky qytet
do të ketë përmuanjë titull gëzimi, lëvdimi dhe lavdie përpara gjithë kombeve
të dheut, kur ato tëmësojnë gjithë tëmirën që unë u bëj atyre; dhe do të kenë
frikë e do të dridhen për shkak të gjithë mirësisë dhe të gjithë paqes që unë
do t’i sjell atij”. 10Kështu thotë Zoti: “Në këtë vend për të cilin ju thoni: “Éshtë
një shkreti, që nuk ka më as njerëz as kafshë”, në qytetet e Judës dhe nëpër
rrugët e Jeruzalemit që janë të shkreta, që nuk kamë as njerëz as kafshë, do
të dëgjohen akoma 11britma gëzimi dhe britma hareje, zëri i dhëndrit dhe zëri
i nuses, zëri i atyre që thonë: “Kremtoni Zotin e ushtrive, sepse Zoti është i
mirë, sepsemirësia e tij zgjat përjetë”, dhe të atyre që sjellin oferta falënderimi
në shtëpinë e Zotit. Sepseunëdo të bëjqë të kthehen tëmërguaritnëvenddhe
do t’i vendos përsëri si më parë”, thotë Zoti. 12 Kështu thotë Zoti i ushtrive:
“Në këtë vend që është një shkreti, ku s’kamë njeri a kafshë, dhe në të gjitha
qytetet e tij do të këtë akoma banesa të barinjve ku do të pushojnë kopetë e
tyre. 13Nëqytetet e krahinësmalore, nëqytetet e fushës,nëqytetet eNegevit,
në vendin e Benianimit, në rrethinat e Jeruzalemit dhe në qytetet e Judës,
dhentë do të kalojnë akoma nga dora e atij që i numëron”, thotë Zoti. 14 “Ja,
do të vijnë ditët”, thotë Zoti, “gjatë të cilave unë do të realizoj fjalën emirë që
kam shqiptuar për shtëpinë e Izraelit dhe për shtëpinë e Judës. 15Në ato ditë
dhe në atë kohë do të bëj që të mbijë për Davidin një filiz drejtësie, që do të
ushtrojë gjykimindhedrejtësinënë vend. 16Atoditë Judado të shpëtohetdhe
Jeruzalemi do të banojë i sigurt. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret:
“Zoti, drejtësia jonë””. 17Në fakt kështu thotë Zoti: “Nuk do t’i mungojë kurrë
Davidit dikush që të ulet mbi fronin e shtëpisë së Izraelit, 18 dhe priftërinjve
Levitë nuk do t’u mungojë kurrë para meje dikush që ofron olokauste, që
tymos ofertat ushqimore dhe që kryen flijime çdo ditë”. 19 Fjala e Zotit iu
drejtua Jeremias, duke thënë: 20 “Kështu thotë Zoti: Në qoftë se ju mund të
anuloni besëlidhjen time me ditën dhe besëlidhjen time me natën, në mënyrë
qëmos ketëmë ditë a natë në kohën e tyre, 21atëherë do tëmund të anulohet
edhe besëlidhja ime me Davidin, shërbëtorin tim, në mënyrë që të mos ketë
një bir që të mbretërojë mbi fronin e tij, dhe me priftërinjtë Levitë, priftërinj
të mi. 22 Ashtu si nuk mund të njehsohet ushtria e qiellit as të matet rëra
e detit, ashtu unë do t’i shumoj pasardhësit e Davidit, shërbëtorit tim, dhe
Levitët që më shërbejnë”. 23 Fjala e Zotit iu drejtua akoma Jeremias, duke
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thënë: 24 “Nuk i ke kushtuar kujdes asaj që ka pohuar ky popull, duke thënë:
“Dy familjet që Zoti kishte zgjedhur, i ka hedhur poshtë”? Kështu përçmojnë
popullin tim, që në sytë e tyre nuk është një komb”. 25Kështu thotë Zoti: “Në
qoftë se unë nuk e kam lidhur besëlidhjen time me ditën dhe me natën dhe
nuk kam përcaktuar ligjet e qiellit dhe të tokës, 26 atëherë do të hedh poshtë
edhe pasardhësit e Jakobit, dhe të Davidit, shërbëtorit tim, dhe nuk do të
marr më nga pasardhësit e tij drejtuesit e fisit të Abrahamit, të Isakut dhe
të Jakobit. Por unë do të bëj që të kthehen mërgimtarët e tyre dhe do të kem
mëshirë për ta”.

34
1 Fjala që i drejtua nga Zoti Jeremias, kur Nebukadnetsari, mbreti i

Babilonisë,megjithë ushtrinë e tij dhe tërëmbretëritë e tokavembi të cilat ai
sundonte dhe gjithë popujt luftonin kundër Jeruzalemit 2 “Kështu thotë Zoti,
Perëndia i Izraelit: Shkodhe foli Sedekias,mbretit të Judësdhe i thuaj: Kështu
thotë Zoti: Ja, unë ia jap këtë qytet në dorë mbretit të Babilonisë, i cili do ti
vërë flakën. 3Ti nuk do të shpëtosh nga dora e tij, por do të kapesh me siguri
dhe do të biesh në pushtetin e tij; sytë e tu do të shohin sytë e mbretit të
Babilonisë, ai do të të flasë ballë për ballë dhe ti do të shkosh në Babiloni”.
4Megjithatë dëgjo fjalën e Zotit, o Sedekia, mbreti i Judës: “Kështu thotë Zoti
për ty: Nuk ke për të vdekur nga shpata. 5 Por do të vdesësh në paqe; dhe
ashtu si dogjën aroma për etërit e tu, mbretërit e lashtë që ishin para teje,
kështu do të djegin aroma për ty dhe do tëmbajnë zi duke thënë: “Vaj medet,
Zot!”. Po, unë e shqiptova këtë fjalë”, thotë Zoti. 6Profeti Jeremia ia tha tërë
këto fjalë Sedekias, mbretit të Judës, në Jeruzalem, 7ndërsa ushtria embretit
të Babilonisë luftonte kundër Jeruzalemit dhe kundër të gjitha qyteteve të
Judës që akoma ekzistonin, domethënë kundër Lakishit dhe Azekahut, që
ishin të vetmet qytete të fortifikuara që mbetën nga qytetet e Judës. 8 Kjo
është fjala që iu drejtua Jeremias nga Zoti,mbas përfundimit të një besëlidhjeje
nga mbreti Sedekia me tërë popullin që ishte në Jeruzalem për tu shpallur
atyre lirinë: 9 domethënë që secili t’i linte të lirë skllevërit e tij hebrenj,
meshkuj ose femra, burra ose gra, me qëllim që askush të mos mbante më
si skllav ndonjë vëlla të tij jude. 10 Tërë princat dhe tërë populli që kishin
pranuar besëlidhjen, pranuan t’i lëshojnë të lirë skllavin ose skllaven e vet
dhe të mos i mbajnë më në skllavëri, dhe kështu i liruan. 11 Por më vonë
ndryshuan mendim dhe bënë që të rikthehen skllevërit dhe skllavet që i
kishin lëshuar të lirë dhe i nënshtruan përsëri si skllevër dhe skllave të tyre.
12Fjala eZotit iudrejtuapastaj JeremiasngaZoti, duke thënë: 13“Kështu thotë
Zoti, Perëndia i Izraelit: Unë lidha një besëlidhjemeetërit tuaj ditënqë i nxora
nga Egjipti, nga shtëpia e robërisë, duke thënë: 14 Në krye të shtatë vjetëve
secili do të lëshojë të lirë vëllanë e tij hebre që i është shitur atij; ai do të të
shërbejë gjashtë vjet, pastaj do ta lësh të lirë. Por etërit tuaj nuk mu bindën
dhe nuk ma vunë veshin. 15 Ju sot nisët të bëni atë që është e drejtë në sytë
e mi, duke shpallur secili lirinë e vëllait të vet, dhe keni lidhur një besëlidhje
parameje, në tempull, ku përmendet emri im. 16Pormëvonë keni ndryshuar
mendim dhe keni përdhosur emrin tim, sepse secili ka bërë të kthehet skllavi
i tij apo skllavja e tij, dhe i keni nënshtruar në mënyrë që të jenë skllevër apo
skllave tuaja”. 17 Prandaj kështu thotë Zoti: “Ju nuk më jeni bindur duke
shpallur secili lirinë e vëllait të tij dhe e të të afërmit të tij. Tani ja, unë ju
shpall lirinë”, thotë Zoti, “për shpatën, për murtajën dhe për urinë dhe do
t’ju braktis që t’ju keqtrajtojnë në të gjitha mbretëritë e dheut. 18Dhe do ti
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jap njerëzit që kanë shkelur besëlidhjen time dhe nuk kanë zbatuar fjalët e
besëlidhjes që kishin lidhur parameje, duke kaluar nëmes pjesëve të viçit që
ekishinndarëmëdysh: 19princat e Judësdheprincat e Jeruzalemit, eunukët,
priftërinjtë dhe tërë populli i vendit që kaluan nëmes të pjesëve të viçit, 20do
t’i jap në dorë të armiqve të tyre dhe në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre;
dhe kufomat e tyre do të shërbejnë si ushqim për shpendët e qiellit dhe për
kafshët e tokës. 21 Do të jap Sedekian, mbretin e Judës, dhe princët e tij në
dorë të armiqve të tyre, në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre dhe në dorë
të ushtrisë së mbretit të Babilonisë, që është larguar nga ju. 22 Ja, unë do të
jap urdhrin”, thotë Zoti, “dhe do të bëj që të kthehen kundër këtij qyteti, do
të luftojnë kundër tij, do ta shtien në dorë, do t’i vënë flakën; dhe do t’i bëj
qytetet e Judës një shkreti pa banorë”.

35
1Fjalaqë iudrejtua JeremiasngaZotinëkohëne Jehojakimit, birit të Josias,

mbreti i Judës, duke thënë: 2 “Shko në shtëpinë e Rekabitëve dhe folu, silli
pastaj në shtëpinë e Zotit, në një nga dhomat, dhe gostiti me verë”. 3Atëherë
unë mora Jaazaniahun, birin e Jeremias, bir i Habaziniahut, vëllezërit e tij,
tërë bijtë e tij, si dhe tërë shtëpinë e Rekabitëve, 4 dhe i çova në shtëpinë e
Zotit, në dhomën e bijve të Hananit, birit të Igdaliahut, njeri i Perëndisë,
e cila ndodhej pranë dhomës së princave mbi dhomën e Maasejahut, birit
të Shalumit, rojtar i portës. 5 Vendosa pastaj përpara bijve të shtëpisë së
Rekabitëve enë plot me verë dhe kupa dhe u thashë: “Pini verë”. 6 Po ata
u përgjigjën: “Ne nuk pimë verë, sepse Jehonadabi, biri i Rekabit, atit tonë,
na ka urdhëruar duke thënë: “Nuk do të pini verë përjetë, as ju as bijtë tuaj.
7Nuk do të ndërtoni shtëpi, nuk do të mbillni asnjë farë, nuk do të bëni asnjë
vresht dhe nuk do të zotëroni asnjë prej tyre, por do të banoni në çadra tërë
ditët e jetës suaj, në mënyrë që të jetoni gjatë në vendin ku banoni”. 8Kështu
ne i jemi bindur zërit të Jehonadabit, birit të Rekabit, atit tonë, në çdo gjë
që na ka urdhëruar: të mos pimë verë gjatë gjithë jetës sonë, si ne ashtu
edhe gratë tona, bijtë tanë dhe bijat tona; 9 të mos ndërtojmë shtëpi për të
banuar dhe të mos kemi as vreshta, as ara dhe as farë. 10 Por ne banojmë
në çadra dhe jemi bindur dhe kemi bërë tërë ato që Jehonadabi, ati ynë, na
ka urdhëruar. 11 Por ndodhi, që kur Nebukadnetsari, mbreti i Babilonisë,
doli kundër vendit, kemi thënë: “Ejani të shkojmë në Jeruzalem, nga frika
e ushtrisë së Kaldeasve dhe ushtrisë së Sirisë”. Dhe kështu u vendosëm në
Jeruzalem”. 12Atëherë fjala e Zotit iu drejtua Jeremias, duke thënë: 13 “Kështu
thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Shko dhe u thuaj njerëzve të Judës
dhe banorëve të Jeruzalemit: Nuk doni, pra, të mësoni, duke dëgjuar fjalët
e mia?”, thotë Zoti. 14 “Fjalët e Jehonadabit, birit të Rekabit, që i porositi
bijtë e tij të mos pinë verë, janë vënë në jetë; kështu ata nuk kanë pirë verë
deri në këtë ditë, sepse i janë bindur porosisë së atit të tyre. Por megjithëse
unë ju fola me urgjencë dhe me këmbëngulje, ju nuk më keni dëgjuar. 15 Ju
kam dërguar gjithashtu me urgjencë dhe me këmbëngulje shërbëtorët e mi,
profetët, duke ju thënë: “Le të tërhiqet pra, secili nga rruga e tij e keqe,
përmirësoni veprimet tuaja dhe mos u shkoni pas perëndive të tjera që t’u
shërbeni; atëherë do të banoni në vendin që ju dhashë juve dhe etërve tuaj”.
Por ju nuk më keni dëgjuar, as më jeni bindur. 16 Po, bijtë e Jehonadabit,
birit të Rekabit, kanë zbatuar në praktikë porosinë e dhënë nga ati i tyre,
por ky popull nuk më është bindur”. 17 Prandaj kështu thotë Zoti, Perëndia
i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Ja, unë po bëj që të vijë mbi Judë dhe mbi
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gjithë banorët e Jeruzalemit, gjithë atë të keqe që kam shqiptuar kundër
tyre, sepse u kam folur, por nuk më kanë dëgjuar, i kam thirrur, por nuk
më janë përgjigjur”. 18Dhe shtëpisë së Rekabitëve Jeremia i tha: “Kështu thotë
Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Me qënë se i jeni bindur porosisë së atit
tuaj, Jehonadabit, keni zbatuar tërë urdhrat e tij dhe keni kryer të gjitha
ato që ju kishte porositur, 19 kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit:
Jehonodabit, birit të Rekabit, nuk do ti mungojë kurrë një njeri që të jetë
gjithnjë parameje”.

36
1Ndodhinëvitinekatërt të Jehojakimit, birit të Josias,mbreti i Judës,qëkjo

fjalë ju drejtua nga Zoti duke thënë: 2 “Merr një rrotull shkrimi dhe shkruaj
mbi të tërë fjalët që të kam thënë kundër Izraelit, kundër Judës dhe kundër
të gjitha kombeve, nga dita që të kam folur, nga ditët e Josias e deri më sot.
3 Ndofta shtëpia e Judës do të dëgjojë gjithë të keqen që unë mendoj t’u bëj
atyre, dhe secili do të tërhiqet nga rruga e tij e keqe, dhe kështu unë do të
fal paudhësinë e tyre dhe mëkatin e tyre”. 4Atëherë Jeremia thirri Barukun,
birin e Neriahut, dhe Baruku shkroi mbi një rrotull shkrimi, nën diktimin
e Jeremias, tërë fjalët që Zoti i kishte thënë. 5 Pastaj Jeremia i dha këtë
urdhërBarukut: “Unë jam i penguar dhenukmund të hyj në shtëpinë e Zotit.
6 Prandaj do të shkosh ti të lexosh, nga rrotulla që ke shkruar nën diktimin
tim fjalët e Zotit në veshët e popullit në shtëpinë e Zotit, ditën e agjërimit, do t’i
lexosh dhe në veshët e tërë atyre të Judës që vijnë nga qytetet e tyre. 7Ndofta
do t’i paraqesin lutjet e tyre për falje Zotit dhe secili do të tërhiqet nga rruga
e tij e keqe, sepse i madh është zemërimi dhe tërbimi që Zoti ka shqiptuar
kundër këtij populli”. 8Baruku, biri i Neriahut, bëri, pra, tërë ato që i kishte
urdhëruar profeti Jeremia dhe lexoi nga libri fjalët e Zotit. 9Në vitin e pestë
të Jehojakimit, birit të Josias, mbret i Judës, në muajin e nëntë u shpall një
agjërim para Zotit për të gjithë popullin e Jeruzalemit dhe për gjithë popullin
e ardhur nga qytetet e Judës në Jeruzalem. 10Atëherë Baruku lexoi nga libri
fjalët e Jeremias në veshët e tërë popullit, në shtëpinë e Zotit, në dhomën e
Gemariahut, birit të Shafanit, shkruesit, në oborrin e sipërm, në hyrjen e
Portës së Re të shtëpisë së Zotit. 11Mikajahu, biri i Gemariahut, që ishte bir
i Shafanit, dëgjoi tërë fjalët e Zotit që u lexuan nga libri. 12 Zbriti pastaj në
shtëpinëembretit, nëdhomëne shkruesit, dhe ja, aty rrininulur tërëprincat:
Elishama shkruesi, Delahaju, biri i Shemajahut, Elnathani biri i Akborit,
Gemariahu biri i Shafanit, Sedekia biri i Hananiahut, dhe tërë princat e
tjerë. 13Mikajahu u tregoi tërë fjalët që kishte dëgjuar, ndërsaBaruku lexonte
librin në veshët e popullit. 14Atëherë tërë princat i dërguan Barukut Jehudin,
birin e Nethaniahut, bir i Shelemiahut, bir i Kushit, për t’i thënë: “Merr në
dorë rrotullën që lexove në veshët e popullit dhe eja”. Kështu Baruku, bir i
Neriahut, mori në dorë rrotullën dhe erdhi tek ata. 15Ata i thanë: “Ulu dhe
lexoje para nesh”. Dhe Baruku e lexoi në veshët e tyre. 16 Kur dëgjuan tërë
ato fjalë, patën frikë dhe duke shikuar njëri tjetrin i thanë Barukut: “Duhet
t’ia tregojmëpa tjetërmbretit tërë këto fjalë”. 17Pastaj pyetënBarukunduke i
thënë: “Nathuaj tani si i shkrove tërëkëto fjalë: nëndiktimine tij?”. 18Baruku
u përgjigj: “Ai më tha tërë këto fjalë me gojën e tij, dhe unë i kam shkruar me
bojë në libër”. 19Atëherë princat i thanë Barukut: “Shko dhe fshihu bashkë
me Jeremian, dhe askush të mos dijë se ku jeni”. 20Pastaj shkuan te mbreti,
në oborr, mbasi e kishin lënë rrotullën në dhomën e shkruesit Elishama, dhe



Jeremia 36:21 751 Jeremia 37:11

ia njoftuan mbretit tërë ato fjalë. 21Atëherë mbreti dërgoi Jehudin të marrë
rrotullën; dhe ky e mori në dhomën e shkruesit Elishama. Pastaj Jehudi
e lexoi në veshët e mbretit dhe të gjithë princave që ishin pranë mbretit.
22Mbreti rrinte ulur në pallatin e tij të dimrit, (ishte muaji i nëntë), me një
mangall para tij që digjej mirë. 23Kur Jehudi lexoi tri o katër shtylla, mbreti
e preu rrotullën me thikën e shkruesit dhe e hodhi në zjarrin që ishte në
mangall, deri sa ajo u dogj krejt nga zjarri që ishte në mangall. 24As mbreti
dhe askush nga shërbëtorët e tij që i dëgjuan tërë këto fjalë nuk u trembën
ose t’i grisnin rrobat e tyre. 25 Dhe megjithëse Elnathani, Delajahu dhe
Gemariahue lutën shumëmbretinqë tëmosedigjte rrotullën,ainukdeshi t’i
dëgjonte. 26Madje mbreti urdhëroi Jerahmeelin, birin e mbretit, Serajahun,
birin e Azrielit dhe Shelemiahun, birin e Abdelit, të kapnin shkruesin Baruk
dhe profetin Jeremia. Por Zoti i fshehu. 27 Mbasi mbreti dogji rrotullën
dhe fjalët që Baruku kishte shkruar nën diktimin e Jeremias, fjala e Zotit iu
drejtua Jeremias, duke thënë: 28 “Merr përsëri një rrotull tjetër dhe shkruaj
mbi të tërë fjalët e mëparshme, që ishin në rrotullën e parë të djegur nga
Jehojakimi,mbreti i Judës. 29Dhe Jehojakimit, mbretit të Judës, do t’i thuash:
Kështu thotë Zoti: Ti ke djegur këtë rrotull, duke thënë: “Pse ke shkruar në
të qëmbreti i Babilonisë do të vijëme siguri dhe do ta shkatërrojë këtë vend,
dukebërë të zhdukenprej tij njerëzdhekafshë?”. 30Prandaj kështu thotë Zoti
për Jehojakimin,mbretin e Judës: Ainukdo të ketënjeri që të uletmbi fronin
e Davidit dhe kufoma e tij do të hidhet jashtë dhe do të ekspozohet në vapën
e ditës dhe në ngricën e natës. 31 Unë do ta dënoj atë, pasardhësit e tij dhe
shërbëtorët e tij për paudhësinë e tyre dhe do të sjell mbi ta, mbi banorët e
Jeruzalemit dhembi njerëzit e Judës tërë të keqen që kam shqiptuar kundër
tyre, sepse nuk më dëgjuan”. 32 Jeremia pra mori një rrotull tjetër dhe ia
dha Barukut, birit të Neriahut, shkruesit, i cili shkroi mbi të, nën diktimin
e Jeremias, të gjitha fjalët e librit që Jehojakimi, mbreti i Judës, kishte djegur
në zjarr; u shtuan gjithashtu shumë fjalë të tjera të ngjashmeme to.

37
1 Mbreti Sedekia, bir i Josias, që Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, e

kishte bërë mbret në vendin e Judës, mbretëroi në vend të Koniahut, birit
të Jehojakimit. 2 Por as ai, as shërbëtorët e tij, as populli i vendit nuk i
dëgjuan fjalët që Zoti kishte shqiptuar me anë të profetit Jeremia. 3Mbreti
Sedekia dërgoi Jehukalin, birin e Shelemiahut, dhe priftin Sofoni, birin e
Maasejahut, te profeti Jeremia për t’i thënë: “Oh, lutju për ne Zotit, Perëndisë
tonë”. 4 Jeremia shkonte e vinte në popull, sepse akoma nuk e kishin shtënë
në burg. 5Ndërkohë ushtria e Faraonit kishte dalë nga Egjipti; sapoKaldeasit
që rrethonin Jeruzalemin e mësuan këtë lajm, u larguan nga Jeruzalemi.
6Atëherë fjala e Zotit iu drejtua profetit Jeremia, duke thënë: 7 “Kështu thotë
Zoti, Perëndia i Izraelit: Do t’i thoni kështu mbretit të Judës që ju ka dërguar
për t’u konsultuar me mua: Ja, ushtria e Faraonit, që kishte dalë për t’ju
ndihmuar, do të kthehet në vendin e vet, në Egjipt. 8Kaldeasit do të kthehen
dhe do të luftojnë kundër këtij qyteti, do ta shtien në dorë dhe do ti vënë
flakën”. 9 Kështu thotë Zoti: “Mos gënjeni veten duke thënë: “Kaldeasit do
të ikin me siguri nga ne”, sepse nuk do të ikin. 10 Edhe sikur të arrini ta
mundni tërë ushtrinë e Kaldeasve që luftojnë kundër jush dhe tëmbeteshin
vetëm disa të plagosur, këta do të ngriheshin secili në çadrën e vet dhe do t’i
vinin flakën këtij qyteti”. 11Ndodhi që, kur ushtria e Kaldeasve u largua nga
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Jeruzalemi për shkak të ushtrisë së Faraonit, 12 Jeremia doli nga Jeruzalemi
për të shkuar në vendin e Beniaminit për tëmarrë pjesën e tij të trashëgimisë
nëmes tëpopullit. 13Por, kurarriti teporta eBeniaminit, ku ishtenjëkapiten
roje që quhej Irijah, biri i Shelemiahut, bir i Hananiahut, ky e arrestoi
profetin Jeremia, duke thënë: “Ti je bërë me Kaldeasit”. 14 Jeremia u përgjigj
“Nuk është e vërtetë, unë nuk po bëhem me Kaldeasit”, por ai nuk ia vuri
veshin. Kështu Irijahu e arrestoi Jeremian dhe e çoi te princat. 15 Princat u
zemëruanme Jeremian, e rrahën dhe e futën në burg në shtëpinë e shkruesit
Jonathan të cilën e kishin kthyer në burg. 16Kur Jeremia hyri në shtëpinë e
burgut të nëndheshëm,nëqeli,mbeti aty shumëditë. 17Pastajmbreti Sedekia
dërgoi ta marrin, e pyeti fshehurazi në shtëpinë e tij dhe i tha: “A ka ndonjë
fjalë nga ana e Zotit?”. Jeremia u përgjigj: “Po, ka”. Dhe shtoi: “Ti do të
jepesh në dorë tëmbretit të Babilonisë”. 18Përveç kësaj Jeremia i thambretit
Sedekia: “Çfarë faji kam kryer kundër teje, kundër shërbëtorëve të tu ose
kundër këtij populli, që më fute në burg? 19Ku janë tani profetët tuaj që ju
profetizonin duke thënë: “Mbreti i Babilonisë nuk do të vijë kundër jush as
kundër këtij vendi”? 20Tani dëgjo, të lutem, o mbret imzot, lutja ime të jetë e
pëlqyerpara tejedhemosmëkthenë shtëpinë e shkruesit Jonathan, që tëmos
vdes atje”. 21Atëherëmbreti Sedekia urdhëroiqë Jeremia të ruhej në oborrin
e burgut dhe t’i jepej çdo ditë një copë bukë nga rruga e furrtarëve, deri sa të
mbarohej gjithë buka e qytetit. Kështu Jeremiambeti në oborrin e burgut.

38
1Shefatiahu bir iMetanit, Gedaliahu bir i Pashhurit, Jukali bir i Pashhurit,

Jukali, bir i Shelemiahut, dhe Pashhuri bir i Malkiahut, dëgjuan fjalët që
Jeremia i drejtonte tërë popullit, duke thënë: 2 “Kështu thotë Zoti: Kush do të
mbetet në këtë qytet ka për të vdekur nga shpata, nga uria ose nga murtaja,
por ai që do t’u dorëzohet Kaldeasve do të jetojë; do të ketë si pre e tij jetën
e tij, por do të jetojë”. 3Kështu thotë Zoti: “Ky qytet do të jepet me siguri në
dorë të ushtrisë së mbretit të Babilonisë, që do ta pushtojë atë”. 4 Atëherë
princat i thanë mbretit: “Ah, le të vritet ky njeri, sepse ligështon duart e
njerëzve të luftës që kanë mbetur në këtë qytet, dhe duart e tërë popullit,
dukeu thënë fjalë të tilla. Kynjeri nukkërkonmirëqënienekëtijpopulli, por të
keqen e tij”. 5Atëherëmbreti Sedekia tha: “Ja ku e keni në duart tuaja, sepse
mbreti nuk mund të bëjë asgjë kundër jush”. 6 Atëherë e morën Jeremian
dhe e hodhën në sternën e Malkiahut, birit të mbretit, që ishte në oborrin e
burgut; dhe e zbritën në të Jeremianme litarë. Në sternë nuk kishte ujë, por
vetëm baltë, dhe Jeremia u fundos në baltë. 7 Por Ebed-meleku, Etiopiasi,
një eunuk që rrinte në shtëpinë e mbretit, dëgjoi që Jeremian e kishin vënë
në sternë. Ndërsa mbreti rrinte ulur te porta e Beniaminit, 8 Ebed-meleku
doli nga shtëpia e mbretit dhe i foli mbretit, duke i thënë: 9 “Ombret, imzot,
këta njerëz kanë vepruar keq në tërë ato që i kanë bërë profetit Jeremia,
duke e hedhur në sternë; aty brenda ai do të vdesë nga uria, sepse nuk
ka më bukë në qytet”. 10 Atëherë mbreti i dha këtë urdhër Etiopiasit Ebed-
melek: “Merr me vete nga këtu tridhjetë burra dhe nxirre jashtë profetin
Jeremia nga sterna para se të vdesë”. 11 Kështu Ebed-meleku mori me vete
burrat, hyri në shtëpinë embretit duke kaluar poshtë vendit të thesarit,mori
andej rroba dhe lecka të konsumuara dhe ia zbriti me litarë Jeremias në
sternë. 12 Pastaj Ebed-meleku Etiopiasi i tha Jeremias: “Oh, vëri këto rroba
dhe lecka të konsumuara poshtë sqetullave, poshtë litarëve”. Jeremia veproi
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ashtu. 13Kështu e tërhoqën lart Jeremianme anë të litarëve dhe e bënë të dalë
nga sterna. Pastaj Jeremia mbeti në kopshtin e burgut. 14 Atëherë mbreti
Sedekia dërgoi të marrin profetin Jeremia dhe e bëri të vijë në hyrjen e tretë
të shtëpisë të Zotit. Mbreti i tha Jeremias: “Të kërkoj një gjë; mos më fshih
asgjë”. 15 Jeremia iu përgjigj Sedekias: “Po të ta them, me siguri nuk do të
bësh që të vdes? Dhe në qoftë se pastaj të jap një këshillë, nuk do të ma
dëgjosh”. 16Kështumbreti Sedekia iu betua fshehurazi Jeremias, duke thënë:
“Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, që na ka dhënë këtë jetë, nuk do të
bëj të vdesësh dhe nuk do të dorëzoj në dorën e këtyre njerëzve që kërkojnë
jetën tënde”. 17 Atëherë Jeremia i tha Sedekias: “Kështu thotë Zoti, Perëndia
i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Në rast se u dorëzohesh princave të mbretit të
Babilonisë, do të shpëtosh jetën tënde; ky qytet nuk do të digjet dhe ti do të
jetosh me shtëpinë tënde; 18 por në rast se nuk do t’u dorëzohesh princave të
mbretit të Babilonisë, ky qytet do t’u lihet në dorë Kaldeasve që do t’i vënë
flakën, dhe ti nuk do të shpëtosh nga duart e tyre”. 19Mbreti Sedekia i tha
Jeremias: “Kam frikë nga Judejtë që kaluan nga ana e Kaldeasve, kam frikë
se mos më japin në duart e tyre dhe të më keqtrajtojnë”. 20 Por Jeremia iu
përgjigj: “Nuk do të të dorëzojnë në duart e tyre. Oh, dëgjo zërin e Zotit në atë
që të them; kështu do të të ecë mbarë dhe do të jetosh. 21 Por në rast se ti
refuzon të dalësh, kjo është ajo që Zoti më ka treguar: 22 Ja, të gjitha gratë që
kanë mbetur në shtëpinë e mbretit të Judës do të çohen te princat e mbretit
të Babilonisë dhe do të thonë: “Miqtë e tu të ngushtë të kanë bërë për vete
dhe kanë sunduar mbi ty; këmbët e tua janë fundosur në baltë dhe ata të
kanë kthyer kurrizin”. 23 Të gjitha bashkëshortet e tua dhe bijtë e tu do të
çohen te Kaldeasit dhe ti nuk do të shpëtoshnga duart e tyre, por do të të zënë
dhe do të të dorëzojnë në duart e mbretit të Babilonisë dhe këtij qyteti do t’i
vihet zjarri”. 24 Sedekia i tha Jeremias: Askush të mos i dijë këto fjalë dhe ti
nuk ke për të vdekur. 25 Por në rast se princat do të mësojnë që kam folur
me ty dhe do të vijnë te ti për të të thënë: “Na njofto çfarë i ke thënë mbretit
dhe atë që mbreti të ka thënë ty, mos na fshih asgjë dhe nuk do të të bëjmë
të vdesësh”, 26 do t’u përgjigjesh atyre: “I paraqita kërkesën time mbretit, që
të mos më kthente në shtëpinë e Jonathanit për të vdekur””. 27 Tërë princat
erdhën te Jeremia dhe emorën në pyetje, por ai u përgjigj duke iu përmbajtur
tërë fjalëve që mbreti kishte urdhëruar; prandaj e lanë të qetë, nuk mësuan
asgjë nga biseda. 28Kështu Jeremiambeti në oborrin e burgut deri ditën që u
pushtua Jeruzalemi. Dhe ai ishte atje kur u shti në dorë Jeruzalemi.

39
1 Në vitin e nëntë të Sedekias, mbretit të Judës, në muajin e dhjetë,

Nebukadnetsari, mbreti i Babilonisë, erdhi me gjithë ushtrinë e tij kundër
Jeruzalemit dhe e rrethoi. 2Në vitin e njëmbëdhjetë të Sedekias, në muajin
e katërt, ditën e nëntë të muajit u hap një e çarë në qytet; 3 tërë princat e
mbretit të Babilonië hynëdheuvendosën te Porta eMesit: Nergalsharetseri,
Samgar-nebo, Sarsekimi, kreu i eunukëve, Nergalsharetseri, Rab-magu dhe
tërë princat e tjerë të mbretit të Babilonisë. 4Me t’i parë, Sedekia, mbreti
i Judës, dhe njerëzit e luftës ua mbathën, duke dalë natën nga qyteti nëpër
rrugën e kopshtit mbretëror, nëpërmjet portës ndërmjet dy mureve, dhe
morën rrugën e Arabahut. 5 Por ushtria e Kaldeasve i ndoqi dhe arriti
Sedekian në fushat e Jerikos. Kështu e kapën dhe e çuan te Nebukadnetsari,
mbreti i Babilonisë, në Riblah, në vendin e Hamathit, ku shqiptoi gjykimin
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e tij mbi të. 6 Pastaj mbreti i Babilonisë bëri që të vriten bijtë e Sedekias
para syve të tij në Riblah; mbreti i Babilonisë bëri që të vriten edhe tërë
fisnikët e Judës; 7 urdhëroi gjithashtu t’i nxjerrin sytë Sedekias dhe e lidhi
me një zinxhir të dyfishtë prej bronzi për ta çuar në Babiloni. 8 Kaldeasit
i vunë flakën shtëpisë së mbretit dhe shtëpive të popullit, dhe shkatërruan
muret e Jeruzalemit. 9 Pastaj Nebuzaradani, komandanti i rojeve, e çoi në
robëripjesënepopullit qëkishtembeturnëqytet dheataqëkishindezertuar
nga ana e tij së bashku me pjesën e popullit që kishte mbetur. 10 Por
Nebuzaradani, komandanti i rojeve, la në vendin e Judës më të varfërit e
popullit qënukkishin asgjë,dukeudhënënëatë kohëvreshtadheara. 11Por
për sa i përket Jeremias, Nebukadnetsari, mbreti i Babilonisë, i kishte dhënë
këtë urdhër Nebuzaradanit, komandantit të rojeve, duke i thënë: 12 “Kape,
mbaj sytë mbi të dhe mos i bëj asgjë të keqe, por sillu me të siç do të të
thotë ai”. 13KështuNebuzaradani, komandanti i rojeve, Nebushazbani, kreu
i eunukëve,Nergalsharetseri, Rab-magu dhe gjithë oficerët e tjerë tëmbretit
të Babilonisë, 14 dërguan të marrin Jeremian nga oborri i burgut dhe ia
dorëzuanGedaljahut, birit të Ahikamit, bir i Shafanit,meqëllimqë ta çontenë
shtëpi. Kështu ai banoi nëmes të popullit. 15Fjala e Zotit iu drejtua Jeremias,
kur ende ishte i mbyllur në oborrin e burgut, duke thënë: 16 “Shko dhe foli
Etiopiasit Ebed-melek, duke i thënë: Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i
Izraelit: Ja, unë po i realizoj mbi këtë qytet fjalët e mia për shkatërrimin e tij
dhe jo për të mirën e tij, dhe atë ditë ato do të vërtetohen para teje. 17 Po atë
ditë unë do të të çliroj, thotë Zoti, dhe nuk do të biesh në duart e atyre prej
të cilëve ke frikë. 18 Po, unë do të të çliroj patjetër, dhe nuk do të biesh nga
shpata, por jeta jote do të jetë për ty si preja jote, sepse ke vënë besimin tënd
tek unë, thotë Zoti”.

40
1 Fjala që iu drejtua nga Zoti Jeremias mbasi Nebuzaradani, komandanti

i rojeve, e kishte lënë të lirë nga Ramahu, duke e kapur ndërsa ishte i lidhur
me zinxhirë në mes të të gjithë të internuarve të 2Komandanti i rojeve zuri
Jeremian dhe i tha: “Zoti, Perëndia yt, e ka shqiptuar këtë të keqe kundër
këtij vendi. 3 Tani Zoti e realizoi atë dhe bëri ashtu si kishte thënë, sepse
ju keni mëkatuar kundër Zotit dhe nuk keni dëgjuar zërin e tij. Prandaj ju
ndodhi një gjë e tillë. 4 Ja sot po të zgjidh nga prangat që ke në duar; në
rast se të pëlqen të vish me mua në Babiloni, eja, dhe unë do të kujdesem
për ty; por në rast se nuk të pëlqen të vish me mua në Babiloni, qëndro. Ja,
tërë vëndi është para teje; shko atje ku të pëlqenmë tepër dhe ku kemë tepër
rehati”. 5Duke qënë se Jeremia nuk vendoste të kthehej, Nebuzaradani tha:
“Kthehu te Gedaliahu, bir i Ahikamit, bir i Shafanit, që mbreti i Babilonisë
ka vendosur mbi qytetet e Judës; bano me të në mes të popullit ose shko
atje ku e ndjen veten më rehat”. Pastaj komandanti i rojeve i dha ushqime
si dhe një dhuratë dhe e la të ikte. 6 Atëherë Jeremia shkoi te Gedaliahu,
bir i Ahikamit, në Mitspah, dhe banoi aty në mes të popullit që kishte
mbetur në vend. 7Kur tërë krerët e forcave që ishin në krahinë mësuan nga
njerëzit e tyre që mbreti i Babilonisë e kishte vendosur Gedaliahun, birin e
Ahikamit, si qeveritar të vendit dhe i kishte besuar atij burrat, 8 shkuan te
Gedaliahu nëMitspah: Ishmaeli, bir i Nethaniahut, Johanani dhe Jonathani,
bijtë e Kareahut, Serajahu, bir i Tanhumethit, bijtë e Efait nga Netofa dhe
Jezaniahu, bir i Maakathitit së bashku me njerëzit e tyre. 9Gedaliahu, bir i
Ahikamit, bir i Shafanit, iu betua atyre dhenjerëzve të tyre, duke thënë: “Mos
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kini frikë t’u shërbeni Kaldeasve, qëndroni në vend dhe i shërbeni mbretit të
Babilonisë, dhe çdo gjë do t’ju shkojë mbarë. 10 Sa për mua, ja, unë do të
qëndroj në Mitspah për të qënë në dispozicion të Kaldeasve, që do të vijnë
te ne; por ju grumbulloni verën, frutat verore dhe vajin, vendosini në enët
tuaja dheqëndroninëqytetet tuaja që keni zënë”. 11Edhe tërë Judejtë që ishin
në Moab, midis Amonitëve, në Edom dhe në të gjitha vendet, kur mësuan
që mbreti i Babilonisë kishte lënë një pjesë të popullsisë në Judë dhe që
kishte vendosur mbi ta Gedaliahun, birin e Ahikamit, bir i Shafanit, 12 po,
tërë Judejtë u kthyen nga të gjitha vendet ku ishin shpërndarë dhe erdhën në
vendin e Judës te GedaliahunëMitspahdhemblodhën verë dhe fruta verore
me bollëk të madh. 13 Johanani, bir i Kareahut, dhe tërë krerët e forcave që
ishin në krahinë erdhën te Gedaliahu në Mitspah, 14 dhe i thanë: “A e di ti
që Baalis, mbreti i Amonitëve, ka dërguar Ishmaelin, birin e Nethaniahut, që
të të vrasë?”. Por Gedaliahu, bir i Ahikamit, nuk u besoi atyre. 15 Atëherë
Johanani, bir i Kareahut, i tha në mënyrë të fshehtë Gedaliahut në Mitspah:
“Oh,më lër të shkoj ta vras Ishmaelin, birin e Nethanjahut; askush nuk do ta
mësojë. Pse duhet të të marr jetën, dhe kështu tërë Judejtë që janë mbledhur
rreth teje të shpërndaheshin dhe pjesa që mbetet e Judës të vdesë?”. 16 Por
Gedaliahu, bir i Ahikamit, i tha Johananit, birit të Kareahut: “Mos bëj një gjë
të tillë, sepse ajo që thua për Ishmaelin është e rreme”.

41
1 Në muajin e shtatë ndodhi që Ishmaeli, biri i Nethaniahut, bir i El-

ishamas, nga fisi mbretëror dhe një ndër funksionarët e mbretit, erdhi me
dhjetë njerëz te Gedaliahu, bir i Ahikamit, në Mitspah dhe hëngrën bashkë.
2 Pastaj Ishameli, bir i Nethaniahut, u ngrit me dhjetë burra që ishin me të
dhe goditën me shpatë Gedaliahun, birin e Ahikamit, bir i Shafanit. Kështu
ata vranë atë që ishte caktuar nga mbreti i Babilonisë si qeveritar i vendit.
3 Ishmaeli vrau gjithashtu tërë Judejtë që ishin me Gedaliahun në Mitspah
dhe Kaldeasit, luftëtarë që ndodheshin atje. 4 Të nesërmen e ditës që kishte
vrarëGedaliahun, kurakomaaskushnukedintekëtëgjë, 5ndodhiqëerdhën
disa nga Sikemi, nga Shilohu dhe nga Samaria, tetëdhjetë burramemjekër të
rruar, me rroba të grisura dheme prerje në trup; atambanin në duart e tyre
ofertat dhe temjanin që do të paraqitnin në shtëpinë e Zotit. 6 Ishmaeli, bir
i Nethaniahut u doli përballë në Mitspah duke vajtuar ndërsa po ecte. Kur i
takoi u tha: “Ejani te Gedaljahu, bir i Ahikamit”. 7 Por kur arritën në mes
të qytetit, Ishmaeli, bir i Nethaniahut, tok me njerëzit që kishte me vete, i
vrau dhe i hodhi në mes të një sterne. 8 Por ndër ta kishte dhjetë burra që
i thanë Ishmaelit: “Mos na vrit, sepse në fushat kemi rezerva të fshehura
gruri, elbi, vaji dhemjalti”. Atëherë ai u përmbajt dhe nuk i vraume vëllezërit
e tyre. 9Çisterna në të cilën Ishmaeli hodhi tërë kufomat e njerëzve që kishte
vrarë bashkë me Gedaliahun është ajo që mbreti Asa kishte ndërtuar nga
frika e Baashas, mbretit të Izraelit. Ishmaeli, bir i Nethaniahut, e mbushi
me të vrarë. 10 Pastaj Ishmaeli i çoi si robër tërë ata që kishin mbetur nga
populli që gjendej në Mitspah: vajzat e mbretit dhe tërë popullin që kishte
mbetur në Mitspah dhe mbi të cilin Nebuzaradani, komandanti i rojeve,
kishte vendosur Gedaliahun, birin e Ahikamit. Ishmaeli, bir i Nethaniahut,
i çoi si robër dhe u nis për të shkuar tek Amonitët. 11 Por kur Johanani, bir
i Kareahut, dhe tërë krerët e forcave që ishin me të mësuan tërë të keqen
që kishte bërë Ishmaeli, bir i Nethaniahut, 12 morën gjithë njerëzit e tyre
dhe shkuan të luftojnë kundër Ishmaelit, birit të Nethaniahut, dhe e gjetën
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pranë hauzit të madh që është në Gabaon. 13 Kur tërë populli që ishte me
Ishmaelin pa Johananin, birin e Kareahut, dhe tërë krerët e forcave që ishin
me të u gëzua. 14 Kështu tërë populli që Ishmaeli e kishte sjellë si rob nga
Mitspahu u kthye dhe shkoi e u bashkua me Johanianin, birin e Kareahut.
15Por Ishmaeli, biri i Nethaniahut, mundi t’i shpëtojë Johanianit bashkë me
tetë burra dhe shkoi tek Amonitët. 16Atëherë Johanani, biri i Kareahut, dhe
gjithë komandantët e forcaveqë ishinme të,morënngaMitspahu tërëpjesën
e popullit, që ishte rimarrë nga Ishameli, biri i Nethaniahut, mbas vrasjes
nga ana e tij të Gedaliahut, birit të Ahikamit: luftëtarë trima, gra, fëmijë dhe
eunukëqëai kishte sjellëngaGabaoni. 17AtaunisëndheundalënnëGeruth-
Kimhan, qëndodhetnëafërsitëeBetlemit, për tëvazhduarmëpasudhëndhe
për të shkuar në Egjipt, 18për shkak të Kaldeasve, sepse ata kishin frikë prej
tyre, me qënë se Ishmaeli, bir i Nethaniahut, kishte vrarë Gedaliahun, birin
e Ahikamit, që mbreti i Babilonisë kishte emëruar si qeveritar të vendit.

42
1 Tërë krerët e forcave, Johanani, bir i Kareahut, Jezaniahu, bir i Hosha-

jahut, dhe tërë populli, nga më i vogli deri te më i madhi, u afruan 2 dhe
i thanë profetit Jeremia: “Oh, arriftë lutja jonë para teje dhe lutju Zotit,
Perëndisë tënd, për ne, për tërë këtë mbeturinë (sepse nga shumë që ishim
kemi mbetur pak, si po e vë re me sytë e tu), 3me qëllim që Zoti, Perëndia yt,
të na tregojë udhën nëpër të cilën duhet të ecim dhe atë që duhet të bëjmë”.
4 Profeti Jeremia u tha atyre: “E mora vesh! Ja, do t’i lutem Zotit, Perëndisë
tuaj, sipas fjalëve tuajadhedo t’jubëj të ditur tërëatoqëZoti do t’ju thotë;nuk
do t’ju fsheh asgjë”. 5Atëherë ata i thanë Jeremias: “Zoti le të jetë dëshmitar i
vërtetëdhebesnikkundërnesh, poqe senenukdo tëveprojmësipas çdo fjale
që Zoti, Perëndia yt, do të dërgojë të na thotë nëpërmjet teje. 6Qoftë përgjigjja
e tij e pëlqyer ose e papëlqyer, ne do t’i bindemi zërit të Zotit, Perëndisë tonë,
tek i cili po të dërgojmë me qëllim që të na vinë të mira duke iu bindur zërit
të Zotit, Perëndisë tonë”. 7Pas dhjetë ditësh ndodhi që fjala e Zotit iu drejtua
Jeremias. 8Atëherëai thirri Johananin, birineKareahut, tërëkrerëte forcave
që ishin bashkë me të dhe tërë popullin, nga më i vogli deri te më i madhi,
9 dhe u tha atyre: “Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit, tek i cili më dërguat
me qëllim që t’i paraqitja lutjen tuaj: 10 “Në rast se vazhdoni të rrini në këtë
vend, unë do t’ju vendos dhe nuk do t’ju shkatërroj, do t’jumbjell dhe nuk do
t’ju çrrënjos, sepse po pendohem për mjerimin që kam sjellë mbi ju. 11Mos
kini frikë nga mbreti i Babilonisë, prej të cilit trembeni; mos kini frikë prej
tij”, thotë Zoti, “sepse unë jamme ju, për t’ju shpëtuar dhe për t’ju çliruar nga
dora e tij. 12Unë do të jem i mëshirshëm me ju me qëllim që edhe ai të jetë i
mëshirshëm me ju dhe t’ju bëjë të ktheheni në vendin tuaj”. 13 Por në qoftë
se, duke mos iu bindur zërit të Zotit, Perëndisë tuaj, ju thoni: “Nuk duam
të qëndrojmë në këtë vend”, 14 dhe thoni: “Jo, duam të shkojmë në vendin
e Egjiptit, ku nuk do të shikojmë luftë as nuk do të dëgjojmë zërin e burisë
dhe as nuk do të vuajmë më nga uria për bukë, dhe aty do të banojmë”, 15 e
mirë, pra, dëgjoje atëherë fjalën e Zotit, o mbetje e Judës! Kështu thotë Zoti i
ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Në rast seme të vërtetë keni vendosur të shkoni
në Egjipt dhe shkoni aty për t’u ngulitur, 16 shpata nga e cila keni frikë do t’ju
arrijë aty, në vendin e Egjiptit, dhe uria prej së cilës kishit kaq frikë do t’ju
ngjitet në trup atje në Egjipt dhe aty do të vdisni. 17Do të ndodhë, pra, që tërë
ata qëkanëvendosur të shkojnënëEgjipt për të banuar atje, do të vdesinnga
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shpata, ngauria apongamurtaja. Asnjë prej tyre nukdo tëmbetet gjallë dhe
nuk do t’i shpëtojë kësaj fatkeqësie që unë do të sjell mbi ta”. 18 Sepse kështu
thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Ashtu si zemërimi im dhe tërbimi
im janë derdhur mbi banorët e Jeruzalemit, kështu tërbimi im do të derdhet
mbi ju, kur të hyni në Egjipt, dhe do të bëheni objekt nëme, habije, mallkimi,
turpi dhe nuk do ta shihni më këtë vend”. 19Ombetje e Judës, Zoti ju thotë:
“Mos shkoni në Egjipt!”. Dijeni mirë që sot ju kam paralajmëruar në mënyrë
solemne. 20 Ju keni përdorur mashtrimin kundër vetes suaj, kur më dërguat
tekZoti, Perëndia juaj, duke thënë: “LutjupërneZotit, Perëndisë tonë,dhe tërë
ato që ka për të thënë Zoti, Perëndia ynë, na i tregome besnikëri, dhe ne do t’i
bëjmë”. 21Unëuabëra të ditur sot; por junuk i bindeni zërit të Zotit, Perëndisë
tuaj, dhe asgjëje nga ato që ka dërguar t’ju thotë nëpërmjetmeje. 22Por dijeni
mirë, pra, që ju do të vdisni nga shpata nga uria dhe ngamurtaja në vendin
ku dëshironi të shkoni për të banuar”.

43
1 Ndodhi që kur Jeremia mbaroi së njoftuari tërë popullit të gjitha fjalët

e Zotit, Perëndisë të tyre, tërë fjalët që Zoti, Perëndia i tyre, u kishte dërguar
atyre, 2 Azaria, bir i Hoshajahut dhe Johanani, bir i Kareahut, dhe tërë
njerëzit krenarë i thanë Jeremias: “Ti flet të pavërteta; Zoti, Perëndia ynë,
nuk të ka dërguar të thuash: “Mos shkoni në Egjipt për të banuar atje”, 3por
Baruku, bir iNeriahut, tënxit kundërneshqë tëna japënëdorë tëKaldeasve,
që ne të vdesim ose të na çojnë në robërinë Babiloni”. 4Kështu Johanani, bir i
Kareahut, tërëkrerët e forcavedhe tërëpopulli nuk iubindënurdhrit të Zotit
që të qëndroninnëvendin e Judës. 5Por Johanani, bir i Kareahut, dhe të gjithë
krerët e forcave morën tërë të mbeturit e Judës që ishin kthyer nga të gjitha
kombet ku ishin shpërndarë, për të banuar në vendin e Judës: 6burrat, gratë,
fëmijët,vajzat embretit dhe tëgjithëpersonatqëNebuzaradani, komandanti
i rojeve, kishte lënë bashkë me Gedaliahun, birin e Ahikamit, bir i Shafanit,
bashkëmeprofetin Jeremia dhemeBarukun, birin eNeriahut, 7dhe shkuan
në vendin e Egjiptit, sepse nuk iu bindën zërit të Zotit, dhe arritën deri në
Tahpanhes. 8 Atëherë fjala e Zotit iu drejtua Jeremias në Tahpanhes, duke
thënë: 9 “Merr në duart e tua gurë të mëdhenj dhe fshihi në argjilën e furrës
së tullave që ndodhet në hyrje të shtëpisë së Faraonit në Tahpanhes, në sytë
të njerëzve të Judës. 10Pastaj do t’u thuash atyre: Kështu thotë Zoti i ushtrive,
Perëndia i Izraelit: Ja, unë do të dërgoj të marr Nebukadnetsarin, mbretin e
Babilonisë, shërbëtorin tim, dhe do të vendos fronin e tij mbi këta gurë që
kam fshehur, dhe ai do të shtrijë shatorren e tij mbretërore mbi to. 11Ai do
të vijë dhe do të godasë vendin e Egjiptit, dhe do të çojë në vdekje ata që janë
caktuar të vdesin, në robëri ata që janë caktuar të jenë robër dhe në shpatë
ata që janë caktuar për shpatë. 12Unë do t’u vë zjarrin tempujve të perëndive
të Egjiptit; ai do t’i djegë dhe do t’i çojë në robëri dhe do të mbështillet me
vendin e Egjiptit ashtu siçmbështillet bariu në veshjen e tij; pastaj do të niset
që andej në paqe. 13Do të copëtojë gjithashtu shtyllat e shenjta të tempullit
të diellit, që ndodhen në vendin e Egjiptit, dhe do t’u vërë flakën tempujve të
perëndive të Egjiptit”.

44
1 Fjala që iu drejtua Jeremias lidhur me gjithë Judejtë që banonin në

vendineEgjiptit, qëbanoninnëMigdol, nëTahpanhes, nëNofdhenëvendin
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e Pathrosit, duke thënë: 2 “Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Ju
keni parë gjithë të keqen që i solla Jeruzalemit dhe tërë qyteteve të Judës; ja,
sot janënjë shkretidheaskushnukbanonnë to, 3për shkak të ligësisëqëkanë
kryer duke provokuar zemërimin tim, duke shkuar të djegin temjan dhe t’u
shërbejnë perëndive të tjera, që as ata as etërit tuaj nuk kishin njohur kurrë.
4Megjithatë unë ju kam dërguar tërë shërbëtorët e mi, profetët,me urgjencë
e këmbëngulje për t’ju thënë: “Oh,mos e bëni këtë gjë të neveritshme që unë e
urrej”. 5Por ata nuk dëgjuan as i vunë veshin që të tërhiqen nga ligësia e tyre,
dhe të heqin dorë nga djegia e temjanit perëndive të tjera. 6 Prandaj tërbimi
im, zemërimi im u derdhën dhe u përhapën në qytetet e Judës dhe në rrugët
e Jeruzalemit, që janë bërë të shkreta dhe të braktisura, ashtu siç janë edhe
sot”. 7 Por tani kështu thotë Zoti, Perëndia i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Pse
kryeni këtë të keqe të madhe kundër vetes suaj, duke shkaktuar shfarosjen
tuaj në mes të Judës, burra dhe gra, fëmijë dhe foshnja, kështu që të mos
ngelet prej jush asnjë mbetje? 8 Pse provokoni zemërimin tim me veprën e
duarve tuaja, duke u djegur temjan perëndive të tjera në vendin e Egjiptit ku
keni ardhur të banoni? Kështu do të shfaroseni dhe do të bëheni njëmallkim
dhe një turp për të gjitha kombet e dheut. 9 A keni harruar vallë ligësitë
e etërve tuaj, ligësitë e mbretërve të Judës, ligësitë e bashkëshorteve të tyre,
ligësitë tuaja dhe ligësitë e kryera nga bashkëshortet tuaja në vendin e Judës
dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit? 10 Deri më sot nuk janë penduar, as kanë
patur frikë,askanëecur sipas ligjit timdhestatuteve tëmia, qëunëkamvënë
para jush dhe etërve tuaj”. 11 Prandaj kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i
Izraelit: “Ja, unë e kthej fytyrën time kundër jush për të keqen tuaj dhe për të
shkatërruar tërë Judën. 12Do të marr pjesën që ka mbetur nga Juda që nguli
këmbë të vinte në vendin e Egjiptit për të banuar atje; ata do të konsumohen
të gjithë dhe do të bien në vendin e Egjiptit. Do të konsumohen nga shpata
dhe nga uria, nga më i vogli deri tek më i madhi; do të vdesin nga shpata
dhe nga uria dhe do të bëhen objekt nëme, habije, mallkimi dhe turpi. 13Do
të dënoj ata që banojnë në vendin e Egjiptit, ashtu si dënova Jeruzalemin me
shpatën,me urinë dhememurtajën. 14Nuk do të shpëtojë as do të shmanget
nga rrezikuaskushngambetje e Judës,qëkaardhurpër të banuarnëvendin
e Egjiptit, për t’u kthyer pastaj në vendin e Judës, ku ata dëshirojnë fort të
kthehen për të banuar, por ata nuk do të kthehen me përjashtim të disa të
shpëtuarve”. 15Atëherë tërë burrat që dinin se bashkëshortet e tyre u digjnin
temjan perëndive të tjera dhe tërë gratë e pranishme, një turmë e madhe,
dhe tërë populli që banonte në vendin e Egjiptit, në Pathros, iu përgjigjën
Jeremias, duke thënë: 16 “Sa për fjalën që na ke thënë në emër të Zotit, nuk
do të të dëgjojmë, 17 por kemi ndërmend të bëjmë ato që kanë dalë nga goja
jonë,duke idjegur temjanMbretëreshës sëqiellit dhedukederdhur libacione
siç kemi bërë ne dhe etërit tanë,mbretërit tanë dhe princat tanë në qytetet e
Judësdhenëpër rrugët e Jeruzalemit, sepse atëherëkishimbukëme shumicë,
ishim mirë dhe nuk shikonim asnjë fatkeqësi. 18 Por që kur nuk djegim
më temjan për Mbretëreshën e qiellit nuk derdhim më libacione për të, na
mungon çdo gjë dhe jemi konsumuar nga shpata dhe uria”. 19Gratë shtuan:
“Kur djegim temjan përMbetëreshën e qiellit dhe i derdhim libacione, vallë
është pa pëlqimin e burrave që i përgatisim ëmbëlsira me fytyrën e saj dhe i
derdhim libacione?”. 20 Atëherë Jeremia i foli tërë popullit, burrave, grave
dhe gjithë njerëzve që i ishin përgjigjur në atë mënyrë dhe tha: 21 “A nuk u
kujtuavallë Zoti dhenuk i erdhindërmend temjani qëkeni djegurnëqytetet
e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit ju, etërit tuaj, mbretërit tuaj, princat
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tuaj dhe populli i vendit? 22Zoti nukmundi ta durojëmëpër shkak të ligësisë
së veprimeve tuaja dhe të gjërave të neveritshme që keni kryer. Prandaj
vendi juaj është shkretuar, është bërë një objekt habie, një mallkim dhe s’ka
asnjë banor, siç është akoma sot. 23 Sepse ju keni djegur temjan dhe sepse
keni mëkatuar kundër Zotit dhe nuk keni dëgjuar zërin e Zotit dhe nuk keni
ecur sipas ligjit të tij, statuteve të tij dhe porosive të tij, prandaj ju ra kjo
fatkeqësi, siç shihet sot”. 24 Pastaj Jeremia i tha tërë popullit dhe tërë grave:
“Dëgjoni fjalëneZotit, o ju të gjithënga Juda, qëndodheninëvendineEgjiptit.
25Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Ju dhe bashkëshortet tuaja
e keni thënë me gojën tuaj dhe e keni kryer me duart tuaja, duke thënë: “Ne
duamtëmbajmëbetimetqëkemibërë,dukedjegur temjanpërMbretëreshën
e qiellit dhe duke i derdhur libacione”. Po, ju me siguri do të mbani betimet
tuaja dhe do ti përmbushni betimet tuaja. 26 Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit, o
ju të gjithë nga Juda që banoni në vendin e Egjiptit: Ja, unë jam betuar për
emrin tim tëmadh, thotë Zoti, qënë të gjithë vendin eEgjiptit emri imnukdo
të përmendet nga goja e asnjë personi nga Juda që të thotë: “Zoti, Zoti rron!”.
27 Ja, unë i kam kujdes ata për të keqen e tyre dhe jo për të mirën e tyre; dhe
tërë njerëzit e Judës që ndodhen në vendin e Egjiptit do të vdesin nga shpata
dhe nga uria, deri në shkatërrimin e plotë të tyre. 28Megjithatë një numër i
vogël të shpëtuarish nga shpata do të kthehet nga vendi i Egjiptit në vendin e
Judës. Kështu gjithë ata që kanëmbetur nga Juda, që kanë ardhur në vendin
e Egjiptit për të banuar, do të mësojnë cila fjalë do të plotësohet, imja apo ajo
e tyre. 29Dhe kjo do të jetë për ju shenja, thotë Zoti, që unë do t’ju ndëshkoj
në këtë vend nëmënyrë që të dini që fjalët emia kundër jush do të plotësohen
me të vërtetë për fatin tuaj të keq”. Kështu thotë Zoti: 30 “Ja, unë do ta jap
Faraonin Hofra, mbretin e Egjiptit, në dorë të armiqve të tij, në dorë të atyre
që kërkojnë jetën e tij, ashtu siç e dhashë Sedekian, mbretin e Judës, në dorë
të Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë, që kërkonte jetën e tij”.

45
1Fjala që profeti Jeremia i drejtoi Barukut, birit të Neriahut, kur ky shkroi

këto fjalë nënjë libërnëndiktimin e Jeremias, në vitin e katërt të Jehojakimit,
birit të Josias, mbreti i Judës, duke i thënë: 2 “Kështu të thotë ty Zoti, Perëndia
i Izraelit, o Baruk: 3 Ti thuaj: “Mjerë unë, sepse Zoti i shton hidhërimin
dhembjes sime; unë jam lodhur së rënkuari dhe nuk gjej prehje”. 4 Kështu
do t’i thuash atij: Kështu thotë Zoti: Ja unë do ta shëmb atë që kam ndërtuar
dhe do ta shkul atë që kammbjellë, dhe këtë në tërë vendin. 5Dhe ti kërkon
gjëra tëmëdha për vete? Mos i kërko sepse, ja, unë do të sjell fatkeqësimbi çdo
mish” thotë Zoti, “por ty do të të jap jetën tënde si pre në tërë vendet ku do të
shkosh”.

46
1 Fjala e Zotit që iu drejtua profetit Jeremia kundër kombeve. 2 Kundër

Egjiptit: përsa i përket ushtrisë së Faraonit Neko, mbretit të Egjiptit, që
ishte pranë lumit Eufrat në Karkemish dhe që Nebukadnetsari, mbret i
Babilonisë, emundi vitin e katërt të Jehojakimit, birit të Josias,mbret i Judës.
3 “Përgatitni mburojën e vogël dhe të madhe dhe afrojuni betejës. 4 Shaloni
kuajt dhe ju kalorës, u hipni atyre; paraqituni me përkrenare, i shndritni
shtizat tuaja, vishni parzmoret! 5 Çfarë po shoh? Ata e kanë humbur dhe
po kthehen prapa; burrat e tyre trima janë mundur dhe ikin me nxitim pa
kthyer as kokën prapa; rreth e qark sundon tmerri”, thotë Zoti. 6 “Mos lejo
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që i shpejti të ikë dhe që trimi të shpëtojë. Në veri, pranë lumit Eufrat, ata po
lëkunden dhe po rrëzohen. 7Kush është ai që ngjitet si Nili, dhe ujrat e të cilit
fryhen si ato të lumenjve? 8Éshtë Egjipti që ngjitet si Nili, dhe ujrat e të cilit
po fryhen si ato të lumenjve. Ai thotë: “Do të dal, do tëmbuloj tokëndhedo të
shkatërroj qytetin dhe banorët e tij”. 9Ngarkohuni, o kuaj, dhe përparonime
rrëmbim, o qerre, le të dalin përpara burrat trima, ata të Etiopisë dhe të Putit
qëmbajnëmburojën dhe ata të Ludit që përdorin dhe shtrijnë harkun. 10Kjo
ditë për Zotin, për Zotin e ushtrive, është ditë hakmarrjeje, për t’u hakmarrë
me armiqtë e tij. Shpata do të shfarosë, do të ngopet dhe do të dehet me
gjakun e tyre, sepse Zoti, Zoti i ushtrive, bën një flijim në vendin e veriut,
pranë lumit Eufrat. 11Ngjitu nëGalaad dhemerr ca balsam, o e virgjër, o bijë
e Egjiptit. Më kot ti përdor barëra të shumta, nuk ka shërim për ty. 12Kombet
kanë marrë vesh poshtërsinë tënde dhe britma jote e dhembjes ka mbushur
dheun, sepse trimi ështëpenguarmenjë trimdheqë tëdykanë rënëbashkë”.
13 Fjala që Zoti i drejtoi profetit Jeremia për ardhjen e Nebukadnetsarit,
mbretit të Babilonisë, për të goditur vendin e Egjiptit. 14 Shpalleni në Egjipt,
bëjeni të ditur në Migdol, bëjeni të ditur në Nof dhe në Tahpanhes. Thoni:
“Çohu dhe përgatitu, sepse shpata përpin çdo gjë që të rrethon”. 15Pse burrat e
tu trima janë rrëzuar? Nukmund të rezistojnë sepse Zoti i rrëzon. 16Ai bën që
të lëkunden shumëprej tyre, biennjërimbi tjetrin dhe thonë: “Ja, të kthehemi
te populli ynë dhe në vendlindje, larg shpatës vrastare”. 17Atje ata bërtasin:
“Faraoni, mbreti i Egjiptit, nuk është veçse një zhurmë emadhe, që ka lënë të
kalojë koha e caktuar”. 18 “Siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë Mbreti emri
i të cilit është Zoti i ushtrive, “ai do të vijë si Tabori midis maleve, si Karmeli
pranë detit. 19 Përgatit gjërat e nevojshme për robërinë, o bijë që banon në
Egjipt, sepseNofido të bëhetnjë shkretëtirë dhe do të digjet, nuk do të banojë
më askush në të. 20 Egjipti është si një mëshqerrë shumë e bukur, por i vjen
shkatërrimi, i vjen nga veriu. 21 Edhe mercenarët e tij që janë në mes të tij
janë si viça për majmëri; edhe ata e kanë kthyer kurrizin, ikin bashkë, nuk
rezistojnë, sepseka zbriturmbi tadita e fatkeqësisë së tyre, kohaendëshkimit
të tyre. 22 Zëri i tij lëviz si një gjarpër, sepse ata përparojnë me një ushtri dhe
dalin kundër saj me sëpata si shumë druvarë. 23 Ata do të rrëzojnë pyllin e
saj”, thotë Zoti, “megjithëse është i padepërtueshëm, sepse janë më të shumtë
se karkalecat, nuk numërohen dot. 24Bija e Egjiptit do të mbulohet me turp,
do të jepet në dorë të popullit të veriut”. 25Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit,
thotë: “Ja, unë do të dënoj Amonin e Nosë, Faraonin dhe Egjiptin, perënditë e
tij dhe mbretërit e tij, Faraonin dhe ata që kanë besim tek ai; 26 do t’i jap në
dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre, në dorë të Nebukadnetsarit, mbretit të
Babilonisë, dhe në dorë të shërbëtorëve të tij; pormbas kësaj do të banohet si
në tëkaluarën”, thotëZoti. 27“Por timosu tremb, o shërbëtori im Jakob,mosu
trondit, o Izrael, sepse ja, unë do të të shpëtoj ty prej së largu dhe pasardhësit
e tu nga toka e robërisë se tyre. Jakobi do të kthehet, nuk do t’i bien në qafë
më dhe do të jetë i qetë dhe askush nuk do ta trembë më. 28Mos u tremb,
o Jakob, shërbëtori im”, thotë Zoti, “sepse unë jam me ty, do të asgjësoj tërë
kombet midis të cilëve të kam shpërndarë, por nuk do të të zhduk ty; do të të
ndëshkojme një masë të drejtë dhe nuk do të të lë fare pa dënuar”.

47
1 Fjala e Zotit që iu drejtua profetit Jeremia kundër Filistejve, para se

Faraoni të sulmonte Gazën. 2 Kështu thotë Zoti: “Ja ujrat po ngrihen nga
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veriu, bëhen një përrua që del nga shtrati dhe përmbytin vendin dhe gjithçka
përmban, qytetin dhe ata që banojnë në të; atëherë njerëzit do të bërtasin dhe
tërë banorët e vendit, do të ulërijnë. 3 Në zhurmën e trokut të kuajve të
fuqishëm, në rrapëllimën e qerreve të tyre, në poteren e rrotave të tyre, etërit
nuk do të kthehen nga bijtë e tyre për shkak të dobësisë së duarve të tyre,
4 për shkak të ditës që vjen për të shkatërruar tërë Filistejtë, duke eleminuar
nga Tiro dhe Sidoni çdombeturinë qëmund të japë ndihmë, sepse Zoti do të
shkatërrojë Filistejtë, mbeturinat e ishullit të Kaftorit. 5Gaza u bë e shogët,
Ashkeloni u shkatërrua. Obanorë të luginës së tyre qëmbetët gjallë, deri kur
do të vazhdoni të bëni prerje? 6O shpatë e Zotit, kur do të kesh prehje? Hyrë
nëmyllin tënd, ndalu dhe rri e qetë! 7Si mund të pushojë kur Zoti i ka dhënë
urdhra kundër Ashkelonit dhe kundër bregut të detit?; ai e ka thirrur atje”.

48
1 Kundër Moabit. Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Mjerë

Nebi, sepse u shkatërrua; Kiriathaimi është mbuluar nga turpi, është push-
tuar; kështjella është mbuluar nga turpi dhe është e tronditur. 2 Lavdia e
Moabit nuk është më; në Heshbon kurdisin të keqen kundër tij, duke thënë:
“Ejani dhe ta shkatërrojmë, në mënyrë që të mos jetë më një komb”. Edhe
ti, o Madmen, do të shkatërrohesh, shpata do të të ndjekë. 3Një zë që kërkon
ndihmë do të dalë nga Horonaimi: shkatërrim dhe rrënim i thellë! 4Maobi
është copëtuar, të vegjlit e tij bëjnë që të dëgjohet zëri i tyre. 5Mbi të përpjetën e
Luhithit po ngjiten duke qarë në hidhërim, ndërsanë tatëpjetën eHoronaimit
dëgjohet zëri plot ankth i disfatës. 6 Ikni, shpëtoni jetën tuaj dhe bëhuni si një
marinë në shkretëtirë! 7 Duke qënë se ke pasë besim në veprat e tua dhe
në thesaret e tua, edhe ti do të kapesh; dhe Kemoshi do të shkojë në robëri
bashkë me priftërinjtë dhe princat e tij. 8 Shkatërruesi do të vijë kundër të
gjitha qyteteve, dhe asnjë qytet nuk do të shpëtojë; lugina do të zhduket dhe
fusha do të shkatërrohet, ashtu si ka thënë Zoti. 9 I jepni krahë Moabit, që të
mund të fluturojë tutje; qytetet e tij do të bëhen të shkreta dhe askush nuk do
të banojë në to. 10 I mallkuar qoftë ai që kryen veprën e Zotit shkel e shko,
i mallkuar qoftë ai që e pengon shpatën e tij të derdhë gjak! 11 Moabi ka
qënë i qetë qysh në moshë të re, duke pushuar mbi llumin e tij, dhe nuk ka
kaluar nga një enë në enën tjetër dhe as që ka shkuar në robëri; prandaj i
ka mbetur shija e tij dhe parfumi i tij nuk ka pësuar ndryshime. 12 Prandaj
ja, do vijnë ditët”, thotë Zoti, “në të cilat do t’i dërgoj disa njerëz që do t’i
toçitin enët; do t’i zbrazin enët e tij dhe do t’i thyejnë anforat e tij. 13Atëherë
Moabit do t’i vijë turp nga Kemoshi, ashtu si shtëpia e Izraelit u turpërua nga
Betheli, tek i cili kishte pasur besim. 14 Si mund të thoni: “Ne jemi burra
të fortë dhe trima për betejën”? 15Moabi është shkatërruar; qytetet e tij po
nxjerrin tym dhe të rinjtë e tyre më të mirë zbresin në kasaphanë”, thotë
Mbreti emri i të cilit është Zoti i ushtrive. 16 Gjëma e Moabit është tashmë
e afërt dhe kobi po i vjen me hapa të shpejtë. 17 Mbani zi për të, të gjithë
ju që e rrethoni dhe të gjithë ju, që njihni emrin e tij, thoni: “Si u thye ai
skeptër i fortë, ai bastun imrekullushëm?”. 18Obijë që banonnëDibon, zbrit
nga lavdia jote dhe ulu në tokën e zhuritur, sepse shkatërruesi i Moabit ka
dalë kundër teje, ka shkatërruar kështjellat e tua. 19O ti që banon në Aroer,
ndalu gjatë rrugës dhe shiko; merr në pyetje ikanakun dhe atë që po ikën
dhe pyet: “Çfarë ka ndodhur?”. 20Moabi ështëmbuluarme turp, sepse është i
thyer; rënkoni dhe bërtisni, njoftonimbi Arnonin qëMoabi është shkatërruar!
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21Një ndëshkim erdhi mbi krahinën e fushës, mbi Holon, mbi Jahatsin dhe
mbi Mefaathin, 22mbi Dibonin, Nebon dhe mbi Beth-Diblathaimin, 23mbi
Kiriathaimin, Beth-Gamulin dhe Beth-Meon, 24 mbi Keriothin, Botsrahun
dhe mbi tërë qytetet e vendit të Moabit, të largëta dhe të afërta. 25 Briri i
Moabit ështëprerëdhekrahu i tij ështëcopëtuar”, thotëZoti. 26“Deheni, sepse
është ngritur kundër Zotit. Moabi do të vërtitet në të vjellat e tij dhe do të
bëhet edhe ai objekt talljeje. 27 Izraeli vallë nuk ka qënë për ty një objekt
talljeje? Mos u gjet vallë midis hajdutëve, sepse sa herë që ti flet për të ti po
tund kokën? 28Braktisni qytetet dhe shkoni të banoni në shkëmb, o banorë të
Moabit, dhe bëhuni si pëllumbesha që bën folenë e saj në faqet e një gremine.
29 Kemi dëgjuar krenarinë e Moabit, jashtëzakonisht krenar, fodullëkun e tij,
kryeneçësinë e tij, arrogancën e tij dhe mendjemadhësinë e zemrës së tij.
30Unë enjoh tërbimin e tij”, thotë Zoti, “qënukkapërmbajtje, tëmburrurit e tij
që nuk ka përfunduarnë asgjë. 31Prandaj unë po ngre një vajtimmbiMoabin
dhedo të lëshojbritmanëpër të gjithëMoabin; do të vajtohet përburrat eKir-
Heresit. 32O vreshtë e Sibmahut, unë qaj për ty ashtu si qahet për Jazerin;
shermendet e tua kanë arritur matanë detit, arrinin deri në detin e Jazerit.
Shkatërruesi i tij është sulur mbi frytet e tua verore dhe mbi rrushin që do
vilej. 33Gëzimi dhe hareja janë zhdukur nga fusha pjellore dhe nga vendi i
Moabit; bëra që të zhduket vera nga butet, askush nuk e shtrydhmë rrushin
me britma gëzimi, britmat e tyre nuk janë më britma gëzimi. 34 Për shkak të
britmës së Heshbonit zëri i tyre u dëgjua deri në Elealeh dhe në Jehats, nga
Tsoari deri nëHoronaim, ashtu si një lopë trevjeçare; ujrat eNimrimitmadje
janë bërë një shkreti. 35 Unë do të fik në Moab”, thotë Zoti, “atë që ofron
flijimembi vendet e larta dhe atë që u djeg temjan perëndive të tij. 36Prandaj
zemra ime për Moabin do të qajë si fyejt, zemra ime do të qajë si fyejt për
burrat e Kir-Heresit, sepse pasuria që kanë fituar ka humbur. 37 Sepse çdo
kokë do të rruhet, çdo mjekër do të pritet, mbi të gjitha duart do të ketë të
prera dhe mbi ijët do të jetë thesi. 38 Mbi të gjitha çatitë e Moabit dhe në
sheshet e tij s’ka veçse vajtim, sepse unë e kam bërë copë-copë Moabin, si
një enë që nuk ka më vlerë”, thotë Zoti. 39 “Do të vajtojnë duke thënë: “Si
u thye! Si ka kthyer Moabi paturpësisht kurrizin! Si është bërë Moabi tallja
dhe frika e atyre që i rinë rrotull””. 40Sepse kështu thotë Zoti: “Ja, ai do të nisë
fluturimin si një shqiponjë dhe do t’i hapë krahët e tij në drejtim të Moabit.
41Keriothi u pushtua, fortesat janë zënë dhe zemra e trimave të Moabit në
atë ditë do të jetë si zemra e një gruaje në dhembjet e lindjes. 42Moabi do
të shkatërrohet, nuk do të jetë më popull, sepse është ngritur kundër Zotit.
43Frika, gropa, laku të kërcënojnë, o banor i Moabit” thotë Zoti. 44 “Kush ikën
përpara frikës do të bjerë në gropë dhe kush del nga gropa do të kapet në
lak, sepse unë do të sjell mbi të, mbi Moabin vitin e ndëshkimit të tij” thotë
Zoti. 45 “Në hijen e Heshbonit ndalen, të kapitur, ikanakët, por një zjarr del
nga Heshboni dhe një flakë nga mesi i Sihonit, që përpin anët e Moabit dhe
pjesën e sipërme të kokës së njerëzve kryengritës. 46Mjerë ti, OMoab! Populli
i Kemoshit është i humbur sepse bijtë e tu janë çuar në robëri dhe bijat e tua
në mërgim. 47 Por unë do të kthej Moabin nga robëria gjatë ditëve të fundit,
thotë Zoti”. Deri këtu gjykimmbi Moabin.

49
1Kundërbijve tëAmonit. Kështu thotë Zoti: “Izraeli vallë nukkabij, nukka

asnjë trashëgimtar? Pse, pra, Malkami bëhet zot i Gadit dhe populli i tij është
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vendosur në qytetet e tij? 2 Prandaj ja, ditët po vijnë, thotë Zoti, në të cilat
unë do të bëj që të dëgjohet thirrja e luftës e bijve të Amonit kundër Rabahut;
ai do të bëhet një grumbull gërmadhash dhe qytetet e tij do të konsumohen
nga zjarri. Atëherë Izraeli do të shtjerë në dorë trashëgiminë e tij”, thotë Zoti.
3 “Vajto oHeshbon, sepseAi është shkatërruar; bërtisni, o ju qytete të Rabahut,
ngjeshuni me thasë, vini kujën, vraponi sa andej e këtej brenda vathës sepse
Malkami po shkon në robëri bashkë me priftërinjtë e tij dhe me princat e tij.
4 Pse mburresh nëpër lugina? Lugina jote është zbrazur, o bijë rebele, që
kishe besimnë thesaret e tua dhe thoje: “Kush do të dalë kundërmeje?”. 5 Ja,
unë do të bëj që të të zërë tmerri, thotë Zoti, Zoti i ushtrive, nga të gjithë ata
që të rrethojnë, dhe ju do të dëboheni, secili drejt para tij, dhe nuk do të ketë
njeri që t’i mbledhë ikanakët. 6 Por, mbas kësaj, unë do t’i kthej nga robëria
djemtë e Amonit”, thotë Zoti. 7Kundër Edomit. Kështu thotë Zoti i ushtrive:
“Nuk kamë dituri në Teman? Vallë u kamunguar gjykimi të zgjuarve? Éshtë
tretur dituria e tyre? 8 Ikni me vrap, kthehuni prapa, shkoni të banoni në
thellësitë e tokës, o banorë të Dedanit, sepse unë do të sjell fatkeqësinë e
Ezaut mbi të në kohën e ndëshkimit të tij. 9 Po të vinin disa vjelës rrushi te
ti nuk do të linin ndonjë vilëz për të mbledhur? Po të vinin disa vjedhës te
ti natën do të shkatërronin vetëm sa u mjafton. 10Por unë do ta zbuloj Ezaun
dhe do të gjej vendet e fshehta të tij, dhe ai nuk do të mund të fshihet më.
Pasardhësit të tij, vëllezërit e tij dhe fqinjët e tij do të shkatërrohen, dhe ai nuk
do të jetë më. 11 Lëri jetimët e tu, unë do t’i ruaj të gjallë në jetë dhe gratë e
tua të veja le të kenë besim tek unë”. 12 Sepse kështu thotë Zoti: “Ja, ata që
nuk ishin destinuar ta pinin kupën, do ta pinë me siguri; dhe ti do të jesh
krejt i pandëshkuar? Nuk do të jesh krejt i pandëshkuar, por do ta pish me
siguri. 13Meqenëse unë jam betuar në veten time”, thotë Zoti, “Botsrahu do
të bëhet një objekt habie dhe talljeje, një shkreti dhe një mallkim, dhe tërë
qytetet e tij do të jenë të shkreta përjetë. 14Dëgjova një mesazh nga Zoti, dhe
një lajmëtar iu dërgua kombeve: “Mblidhuni dhenisuni kundër tij; çohunipër
betejën”. 15 Por ja unë do të të bëj të vogël midis kombeve dhe të përbuzur
midis njerëzve. 16 Tmerri që kallje dhe kryelartësia e zemrës sate të kanë
joshur, o ti që banon në të çarat e shkëmbinjve, që pushton majat e kodrave;
edhe sikur të bëje folenë tënde lart si shqiponja, unë do të bëj që ti të biesh
poshtë nga atje lart”, thotë Zoti. 17 Edomi do të bëhet objekt habie; kushdo
që do t’i kalojë afër do të mbetet i habitur dhe do të fërshëllejë për të gjitha
plagët e tij. 18Ashtu si në shkatërrimin e Sodomës dhe të Gomorrës, si dhe të
qyteteve afër tyre”, thotë Zoti, “askush nuk do të banojë më në to dhe asnjë
bir njeriu nuk do të gjejë strehë. 19 Ja, ai do të dalë si një luan nga fryrja
e Jordanit kundër banesës së fortë; unë do të bëj që ai papritmas të ikë që
andej dhe do të vendos mbi të atë që kam zgjedhur. Kush është në fakt si
unë? Kush do të më nxjerrë në gjyq? Kush është, pra, bariu që mund të
më bëjë ballë? 20Prandaj dëgjoni planin që Zoti ka menduar kundër Edomit
dhe vendimet që ka marrë kundër banorëve të Temanit. Me siguri do të
tërhiqen edhemë të vegjlit e kopesë,me siguri banesa e tyre do të shkretohet.
21Në zhurmën e rënies së tyre toka do të dridhet; zhurma e britmës së tyre
do të dëgjohet deri në Detin e Kuq. 22 Ja, armiku po del, po nis fluturimin
si shqiponja dhe po hap krahët e tij drejt Botsrahut, dhe zemra e trimave
të Edomit atë ditë do të jetë si zemra e një gruaje në dhembjet e lindjes.
23 Kundër Damaskut. Hamathia dhe Arpadi janë mbuluar me turp, sepse
kanë dëgjuar një lajm të keq; po ligështohen; ka një stuhi të madhe mbi det,
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që nuk mund të qetësohet. 24 Damasku është bërë i flashkët, kthehet për të
ikur, e ka kapur një drithmë; ankthi dhe dhimbjet e sulmojnë si një grua që
është duke lindur. 25 “Vallë si nuk është braktisur qyteti i lavdërimit, qyteti
i gëzimit tim? 26 Prandaj të rinjtë e tij do të rrëzohen në sheshet e tij dhe
tërë luftëtarët do të vdesin atë ditë”, thotë Zoti i ushtrive. 27 “Unë do të ndez
zjarrin nëmuret e Damaskut dhe ai do të gllabërojë pallatet e Ben-Hadadit”.
28 Kundër Kedarit dhe mbretërive të Hatsorit, që Nebukadnetsari, mbreti i
Babilonisë, ka mundur. Kështu thotë Zoti: “Çohuni, dilni kundër Kedarit dhe
shkatërroni bijtë e lindjes. 29 Çadrat e tyre dhe kopetë e tyre do të merren;
shatorret e tyre, tërë veglat e tyre dhe devetë e tyre do të çohen tutje; do t’u
bërtasin atyre: “Tmerr nga të gjitha anët”. 30 Ikni, shkoni larg të banoni në
thellësitë e tokës, o banorë të Hatsorit”, thotë Zoti, “sepse Nebukadnetsari,
mbreti i Babilonisë, kahartuarnjë projekt kundër jush, kamenduarnjë plan
kundër jush. 31 Çohuni, dilni kundër një kombi të qetë që banon në siguri”,
thotë Zoti, “që nuk ka as dyer as shula dhe banon i vetmuar. 32Devetë e tyre
do t’i çojnë tutje si plaçkë lufte dhe shumica e bagëtisë së tyre si pre. Unë
do t’i shpërndaj në të gjitha drejtimet ata që presin cepat e mjekrës dhe do
të bëj që t’u vijë fatkeqësia nga të gjitha anët”, thotë Zoti. 33 “Hatsori do të
bëhet një vend ku do të banojnë çakejtë, një shkreti për gjithmonë; askush
nuk do të banojë më aty dhe asnjë bir njeriu nuk do të qëndrojë aty”. 34Fjala
e Zotit që iu drejtua profetit Jeremia kundër Elamit, në fillim të mbretërimit
të Sedekias,mbret i Judës, duke thënë: 35 “Kështu thotë Zoti i ushtrive: Ja, unë
do të copëtoj harkun e Elamit, bazën e forcës së tij. 36Unë do të sjell kundër
Elamit katër erërat nga katër skajet e qiellit; do ta shpërndaj në drejtim të të
gjitha erërave dhe nuk do të ketë komb ku të mos arrijnë ikanakët e Elamit.
37 Do t’i bëj Elamitët të tremben përpara armiqve të tyre dhe para atyre që
kërkojnë jetën e tyre; do të sjellmbi ta gjëmën, zemërimin tim të zjarrtë”, thotë
Zoti. “Do t’u dërgoj pas shpatën deri sa t’i kem konsumuar. 38Do ta vendos
pastaj fronin timnëElamdhedo të bëjqë të zhdukenmbretëritdheprincat”,
thotë Zoti. 39 “Por ditët e fundit do të ndodhë që unë do ta kthej Elamin nga
robëria”, thotë Zoti.

50
1Fjala që Zoti shqiptoi kundër Babilonisë dhe kundër vendit të Kaldeasve

meanë të profetit Jeremia: 2 “Shpallenimidis kombeve, shpalleni dhengrini
një flamur; shpalleni dhe mos e fshihni. Thoni: “Babilonia, u pushtua,
Beli është mbuluar me turp, Meradoku është thyer, shëmbëlltyrat e tij janë
mbuluar me turp, idhujt e tij janë copëtuar”. 3 Sepse nga veriu kundër tij po
ngrihet një komb që do ta katandisë vendin në një shkretëtirë dhe askush
nuk do të banojë në të; njerëzit dhe kafshët do t’ia mbathin, do të ikin. 4Në
ato ditë dhe në atë kohë”, thotë Zoti, “bijtë e Izraelit dhe bijtë e Judës do të
vijnë bashkë; do të ecin duke qarë dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndinë e tyre.
5 Do të pyesin për rrugën e Sionit, drejt të cilit do të kthejnë fytyrat e tyre,
duke thënë: “Ejani, të bashkohemi me Zotin, me një besëlidhje të përjetshme,
që të mos harrohet më”. 6 Populli im ka qënë një kope dhensh të humbura;
barinjtë e tyre i kishin bërë të marrin kot, të humbin nëpër male. Kanë
shkuar nga mali në kodër dhe kanë harruar vendin ku ata pushojnë. 7 Të
gjithë ata që i gjenin, i hanin, dhe armiqtë e tyre thonin: “Nuk jemi fajtorë,
sepse kanë mëkatuar kundër Zotit, seli e drejtësisë, Zoti, shpresa e etërve të
tyre”. 8 Ikni nga mesi i Babilonisë, dilni nga vendi i Kaldeasve dhe bëhuni si
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cjeptë në ballë të kopesë. 9 Sepse ja, unë i nxit dhe bëj që të dalin kundër
Babilonisë një shumicë e madhe kombesh nga vendet e veriut, dhe do të
radhiten kundër saj; kështu ajo do të pushtohet. Shigjetat e tyre janë si ato
10Kaldea do t’i lihet plaçkitjes; tërë plaçkitësit e saj do të ngopen”, thotë Zoti.
11 “Gëzohuni dhe kënaquni, o plaçkitës të trashëgimisë sime, sepse jenimajmur
si një mëshqerrë që shin grurin dhe hingëlloni si kuajt e fuqishëm të luftës.
12Nëna juaj do të turpërohet me të madhe, ajo që ju ka lindur do të skuqet.
Ja, ajo do të jetë kombi i fundit, një shkreti, një tokë shterpë, një vetmi. 13Për
shkak të zemërimit të Zotit nuk do të banohet më aty, do të jetë një shkreti
e plotë; kushdo që do të kalojë pranë Babilonisë do të mbetet i habitur dhe
do të fërshëllejë për të gjitha plagët e saj. 14 Radhituni rreth Babilonisë, o ju
të gjithë harkëtarët. Gjuani kundër saj, mos kurseni asnjë shigjetë, sepse ka
mëkatuar kundër Zotit. 15Lëshoni klithma lufte kundër saj rreth e përqark; ajo
është dorëzuar, themelet e saj kanë rënë,muret e saj janë shembur, sepse kjo
është hakmarrja e Zotit. Hakmerruni me të. Bëjini asaj atë që ajo u ka bërë
të tjerëve. 16 Shfarosni nga Babilonia atë që mbjell dhe zë draprin në kohën
e korrjes. Nga frika e shpatës së shtypësit secili do të kthehet te populli i tij,
secili do të turret në vendin e tij. 17 Izraeli është një dele e humbur, të cilën
e ndoqën luanët; i pari që e gllabëroi ishte mbreti i Asirisë, pastaj ky i fundit,
Nebukadnetsari, mbreti i Babilonisë, që ia ka thyer kockat”. 18 Prandaj
kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraleit: “Ja, unë do dënoj mbretin e
Babilonisë dhe vendin e tij, ashtu si dënovambretin e Asirisë. 19Por do ta çoj
përsëri Izraelin në kullotën e tij, do të kullotë në Karmel dhe në Bashan dhe
shpirti i i tij do të ngopet në kodrinat e Efraimit dhe nëGalaad. 20Në ato ditë,
nëatëkohë”, thotëZoti, “do tëkërkohetpaudhësiae Izraelit, pornukdo tëketë
fare, dhemëkatet e Judësnuk do të gjenden; sepse unë do t’i fal ata që do të lë
të gjallë. 21Dil kundërvendit tëMerathaimit dhekundërbanorëve të Pekodit.
Shkatërro dhe vendos shfarosjen e tyre”, thotë Zoti, “dhe bëj pikërisht ashtu
si të kam urdhëruar! 22 Në vend ka zhurmë lufte dhe shkatërrimi është i
madh. 23 Pse është bërë copë dhe është shkatërruar çekiçi i tërë tokës? Pse
Babilonia është bërë një shkreti midis kombeve? 24 Të kam ngritur një lak
dhe ti je zënë prej tij, o Babiloni, pa e kuptuar fare. U gjete dhe u pushtove,
sepse ke bërë luftë kundër Zotit. 25 Zoti hapi arsenalin e tij dhe nxori jashtë
armët e indinjatës së tij, sepse kjo është një vepër që Zoti, Zoti i ushtrive,
duhet ta kryejë në vendin e Kaldeasve. 26 Ejani kundër saj nga skajet më të
largëta, hapni hambarët e saj, bëjini një grumbull gërmadhash dhe vendosni
shfarosjen e saj, që të mos mbetet asgjë. 27Vritni të gjithë demat e saj, le të
zbresin në kasaphanë. Mjerë ata, sepse erdhi dita e tyre, dita e ndëshkimit
të tyre. 28Dëgjohet zëri i atyre që ikin dhe shpëtojnë nga vendi i Babilonisë
për të lajmëruar në Sion hakmarrjen e Zotit, Perëndisë tonë, hakmarrjen e
tempullit të tij. 29 Mblidhni kundër Babilonisë tërë harkëtarët, tërë ata që
nderin harkun. Fushoni rreth e qark kundër asaj, asnjë të mos ju shpëtojë.
Shpërbleheni sipas veprave të saj, i bëni asaj pikërisht atë që ajo u ka bërë të
tjerëve, sepse ka qënë arrogante kundër Zotit, kundër të Shenjtit të Izraelit.
30Prandaj të rinjtë e saj do të bien në sheshet e saj dhe tërë luftëtarët e saj do
të vdesin atë ditë”, thotë Zoti. 31 “Ja ku jam kundër teje, o arrogante”, thotë
Zoti i ushtrive, “sepse erdhi dita jote, koha në të cilën unë do të të ndëshkoj.
32Arrogantja do të tronditet dhe do të rrëzohet, dhe askush nuk do ta ngrerë.
Unëdo t’uvë zjarrin qyteteve të saj dhe ai do të përpijë gjithçkaqë e rrethon”.
33Kështu thotëZoti i ushtrive: “Bijtë e Izraelit ishin të shtypurbashkëmebijtë
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e Judës. Tërë ata që i kanë çuar në robëri i kanë mbajtur me forcë dhe nuk
kanë pranuar t’i lënë të ikin. 34 Shpëtimtari i tyre është i fortë; emri i tij është
Zoti i ushtrive. Ai me siguri do të mbrojë çështjen e tyre, për t’i dhënë prehje
dheut dhe për t’i bërë të drithërohen banorët e Babilonisë. 35 Një shpatë
kërcënon Kaldeasit”, thotë Zoti, “banorët e Babilonisë, princat e tij, të diturit
e saj. 36Një shpatë kërcënon gënjeshtarëtmburravecë, që do të rezultojnë pa
mend; një shpatë kërcënon trimat e saj, që do të tmerrohen. 37 Një shpatë
kërcënon kuajt e saj, qerret e saj dhe mbi lëmshin e njerëzve që është në mes
të saj, e cila do të bëhet si shumë gra; një shpatë kërcënon thesaret e saj,
që do të plaçkiten. 38 Thatësira kërcënon ujërat e saj, që do të thahen, sepse
është nje vend figurash të gdhendura dhe ata luajnë mendsh për idhujt e
tyre. 39Prandaj do të banojnë aty kafshët e shkretëtirësme çakejtë dhe do të
vendosen aty strucat. Nuk do të banohet kurrë më, as do të popullohet brez
pas brezi. 40 Ashtu si Perëndia shkatërroi Sodomën, Gomorrën dhe qytetet
afër tyre”, thotë Zoti, “kështu nuk do të banojë më aty askush dhe nuk do të
qëndrojë më aty asnjë bir njeriu. 41 Ja, një popull vjen nga veriu; një komb
i madh dhe shumë mbretër kanë dalë nga skajet e tokës. 42 Ata mbajnë në
dorë harkun dhe shtizën; janë të egër dhe nuk kanë fare mëshirë; zëri i tyre
do të gjëmojë si deti. U hipin kuajve, janë gati të luftojnë si një njeri i vetëm
kundër teje, o bijë eBabilonisë. 43Mbreti i Babilonisë kadëgjuar tëflitet për ta
dhe duart e tij dobësohen; e ka zënë ankthi, dhembjet si një grua që po lind.
44 Ja, po del si një luan nga vërshimi i Jordanit kundër banesës së fortë. Por
unë do të bëj që të ikin befas prej saj dhe do të vendos mbi të atë që kam
zgjedhur. Kush është, pra, si unë dhe kushmund të më paditë në gjyq? Kush
është, pra, ai bari qëmund tëmë bëjë ballë? 45Prandaj dëgjoni planin që Zoti
ka menduar kundër Babilonisë dhe vendimet që ka marrë kundër vendit të
Kaldeasve. Me siguri do të tërhiqen edhe më të vegjlit e kopesë, me siguri
banesa e tyre do të shkatërrohet. 46 Në zhurmën e pushtimit të Babilonisë
toka do të dridhet dhe ulërima e tyre do të dëgjohetmidis kombeve”.

51
1 Kështu thotë Zoti: “Ja, unë do të ngre një erë shkatërruese kundër Ba-

bilonisëdhekundërbanorëve tëLebKamait. 2Do tëdërgojkundërBabilonisë
disa të huaj që do ta kontrollojnë dhe do ta zbrazin vendin e saj, sepse në
ditën e fatkeqësisë do të sulen mbi të nga të gjitha anët. 3 Mos lini që ai,
i cili nder harkun ta shtrijë atë apo të ngrihet në parzmoren e tij. Mos
kurseni të rinjtë e saj, vendosni shfarosjen e tërë ushtrisë së saj. 4 Kështu
ata do të bien të vrarë në vendin e Kaldeasve dhe të shpuar nëpër rrugët e
Babilonisë. 5 Sepse Izraeli dhe Juda nuk kanë qënë braktisur nga Perëndia i
tyre, nga Zoti i ushtrive, megjithëse vendi i tyre ishte plot me faje kundër të
Shenjtit të Izraelit”. 6 Ikni nga mesi i Babilonisë dhe të shpëtojë secili jetën
e tij, shikoni të mos të shkatërroheni në paudhësinë e saj. Sepse kjo është
koha e hakmarrjes së Zotit; ai do të japë shpërblimin e drejtë. 7 Babilonia
ishte në duart e Zotit një kupë ari që dehte tërë tokën; kombet kanë pirë
nga vera e saj, prandaj kombet kanë rënë në kllapi. 8 Papritmas Babilonia
ra, u shkatërrua. Vajtoni për të, merrni balsam për dhembjen e saj; ndofta
mund të shërohet. 9Ne dëshironim ta shëronim Babiloninë, por ajo nuk është
shëruar. Braktiseni dhe të shkojmë secili në vendin e vet, sepse gjykimi i
saj arrin deri në qiell dhe ngrihet deri te retë. 10 Zoti ka bërë të triumfojë
çështja jonë e drejtë. Ejani, të tregojmë në Sion veprën e Zotit, Perëndisë tonë.
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11Mprehni shigjetat, rrokni mburojat. Zoti ka zgjuar frymën e mbretërve të
Medasve, sepse qëllimi i tij kundërBabilonisë është shkatërrimi i saj, sepse kjo
është hakmarrja e Zotit, hakmarrja e tempullit të tij. 12Ngrini flamurin mbi
muret e Babilonisë. Përforconi rojet, vendosni shigjetarë, përgatitni kurthe.
Sepse Zoti ka menduar dhe ka zbatuar atë që ka thënë kundër banorëve të
Babilonisë. 13 O ti që banon pranë ujërave të mëdha, të pasura në thesarë,
fundi yt erdhi, fundi i fitimeve të tua të padrejta. 14 Zoti i ushtrive i është
betuar në veten e tij: “Unë do të të mbushme njerëz si miza që do të ngrenë
kundër teje britma lufte”. 15 Ai ka bërë tokën me fuqinë e tij, ka vendosur
botën me diturinë e tij dhe ka shpalosur qiejt me zgjuarësinë e tij. 16 Kur
nxjerr zërin e tij, ka një zhurmë ujërashnë qiell; ai bën që të ngjiten avujt nga
skajet e tokës, prodhon rrufetë për shiun dhe e nxjerr erën nga depozitat e
tij. 17 Çdo njeri atëherë bëhet budalla, pa njohuri, çdo argjendar ka turp për
shëmbëlltyrën e tij të gdhendur, sepse shëmbëlltyra e tij e derdhur është një
gënjeshtër, dhe nuk ka frymë jetësore në to. 18 Janë kotësi, vepra mashtrimi;
në kohën e ndëshkimit të tyre do të zhduken. 19 Trashëgimia e Jakobit nuk
është si ata, sepse ai ka sajuar tërë gjërat, dhe Izraeli është fisi i trashëgimisë
së tij. Emri i tij është Zoti i ushtrive. 20 “Ti je për mua një çekiç, një mjet
lufte; me ty do të shtyp kombet, me ty do të shkatërroj mbretëritë; 21 me
ty do të copëtoj kalë dhe kalorës, me ty do të copëtoj qerre dhe karrocier;
22me ty do të copëtoj burrë dhe grua, me ty do të copëtoj plak dhe fëmijë,
me ty do të copëtoj të riun dhe virgjëreshën; 23 me ty do të copëtoj bariun
dhe kopenë e tij, me ty do të copëtoj katundarin dhe pendën e tij të qeve,
me ty do të copëtoj qeveritarët dhe gjykatësit. 24 Por unë do t’i shpërblej
Babiloninë dhe tërë banorët e Kaldesë për tërë të keqen që i kanë bërë Sionit
para syve tuaj”, thotë Zoti. 25 “Ja ku jam kundër teje, o mal i shkatërrimit”,
thotë Zoti, “ti që shkatërron tërë tokën. Unë do të shtrij dorën time kundër
teje, do të të rrokullis poshtë nga shkëmbinjtë dhe do të të bëj një mal të
djegur. 26 Nga ti nuk do të merren më as gurë të qoshes, as gurë themeli,
por ti do të bëhesh një shkreti përjetë, thotë Zoti. 27 Ngrini një flamur në
vend, bjerini borisë midis kombeve; përgatitni kombet kundër saj, thirrni të
mblidhen kundër saj mbretëritë e Araratit, Minit dhe Ashkenazit. Emëroni
kundër saj një komandant. Bëniqë të përparojnëkuajt si karkaleca të kreshtë.
28Përgatitni kundër saj kombet, membretëritë eMedisë,me qeveritarët e tij,
me të gjithë gjykatësit dhe tërë vendet e zotërimeve të tij. 29Toka do të dridhet
dhe do të mbajë zi, sepse planet e Zotit kundër Babilonisë do të realizohen,
për ta katandisur vendin e Babilonisë në një shkreti, pa banorë. 30Trimat e
Babilonisë kanë hequr dorë nga lufta; kanë mbetur në fortesat e tyre; forca
e tyre është ligështuar, janë bërë si gra. U kanë vënë zjarrin banesave të saj,
shulet e portave të tyre janë thyer. 31Korrieri vrapon përballë korrierit dhe
lajmëtari përballë lajmëtarit për t’i njoftuarmbretit të Babilonisë që qyteti i tij
është marrë nga çdo anë; 32 vahet që mund të kalohen më këmbë janë zënë,
kënetat janënëflakëdhe luftëtarët janë të tmerruar. 33Sepse kështu thotë Zoti
i ushtrive, Perëndia i Izraelit: “Bija e Babilonisë është si një lëmë në kohën që
shkelet; edhe pak dhe do të vijë për të koha e korrjes”. 34 “Nebukadnetsari,
mbreti i Babilonisë, na ka gëlltitur, na ka shtypur, na ka katandisur si një
enë bosh; na ka gëlltitur si një dragua, kambushur barkun e tij me ushqimet
tona të shijshme, na kapërzënë. 35Dhuna eushtruar kundërmeje dhemishit
tim rëntë mbi Babiloninë”, do të thotë banori i Sionit. “Gjaku im rëntë mbi
banorët e Kaldesë”, do të thotë Jeruzalemi. 36 Prandaj kështu thotë Zoti: “Ja,
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unë do të mbroj çështjen tënde dhe do ta kryej hakmarrjen tënde. Do të bëj
që të thahet deti i saj dhe të shterojë burimi i saj. 37 Babilonia do të bëhet
një grumbull gërmadhash, një strehë për çakejtë, një objekt habie e talljeje, pa
banorë. 38Ata do të vrumbullijnë bashkë si luanë, do të skërmitin dhëmbët si
këlyshëte luanit. 39Kur tëkenëvapë,do t’u jap tëpijnë,do t’i dehqë tëkënaqen
dhe të flenë një gjumë të përjetshëm, pa u zgjuar më”, thotë Zoti. 40Unë do t’i
bëj të zbresin në kasaphanë si qengja, si desh bashkë me cjeptë. 41Vallë si u
pushtua Sheshaku dhe u fitua lavdia e tërë dheut? Vallë si u bë Babilonia një
shkreti midis kombeve? 42Deti ka dalë përmbi Babiloninë; ajo është mbytur
nga zhurma e valëve të tij. 43Qytetet e saj janë bërë një mjerim, një tokë e
zhuritur, një shkreti, një vend ku nuk banon askush dhe nëpër të cilin nuk
kalonasnjëbirnjeriu. 44Unëdo tëndëshkojBelinnëBabilonidhedo tënxjerr
nga goja e tij atë që ka gllabëruar dhe kombet nuk do të bashkohen më me
të. Madje edhe muret e Babilonisë do të rrëzohen. 45 Dil nga mesi i saj, o
populli im, dhe secili të shpëtojë jetën e tij përpara zemërimit të zjarrtë të Zotit.
46Zemra juajmosu ligështoftëdhemosu trembninga lajmetqëdo tëdëgjohen
në vend, sepse një vit do të vijë një lajm dhe vitin tjetër një lajm tjetër. Do të
ketë dhunë në vend, sundues kundër sunduesit. 47 Prandaj ja, do të vijnë
ditët në të cilat unë do të ndëshkoj figurat e gdhendura të Babilonisë; tërë
vendi do tëmbulohetme turpdhe tërë të plagosurit përvdekje do të rrëzohen
nëmes të saj. 48Atëherë qiejt, toka dhe çdo gjë që është në to do të ngazëllejnë
mbi Babiloninë, sepse shkatërruesit do të vijnë kundër saj nga veriu”, thotë
Zoti. 49 Ashtu si Babilonia bëri që të rrëzohen të plagosurit për vdekje të
Izraelit, kështu në Babiloni do të rrëzohen të plagosurit për vdekje të të gjithë
vendit. 50 Ju, që keni shpëtuar nga shpata, nisuni, mos u ndalni; mbanimend
që nga larg Zotin, dhe Jeruzalemi t’ju kthehet në zemër. 51Na vjen turp të
dëgjojmë sharjen, turpi kambuluar fytyrën tonë, sepsedisa të huaj kanëhyrë
në shenjtoren e shtëpisë të Zotit. 52 “Prandaj ja, do të vijnë ditët”, thotë Zoti,
“në të cilat unë do të dënoj figurat e tij të gdhendura dhe në tërë vendin e tij
do të rënkojnë të plagosurit për vdekje. 53Edhe sikur Babilonia të ngjitej deri
nëqiell, edhe sikur tabënte të pakapshme forcëne saj të lartë,ngaana imedo
të vijnë kundër saj disa shkatërrimtarë”, thotë Zoti. 54Zhurma enjë britmepo
vjen nga Babilonia, e një shkatërrimi të madh nga vendi i Kaldasve. 55 Sepse
Zoti po shkatërron Babiloninë dhe bën që të pushojë zhurma e saj e madhe;
valët e tyre gumëzhijnë, zhurma e zërit të tyre po ngrihet. 56 Shkatërrimtari
në fakt erdhi kundër saj, kundër Babilonisë; trimat e saj janë kapur, harqet e
tyre janë copëtuar, sepse Zoti është Perëndia i shpërblimeve; ai do t’i shpërblejë
me siguri. 57 Unë do t’i deh princat e saj, njerëzit e urtë të saj, qeveritarët
e saj, nëpunësit e saj, dhe trimat e saj dhe kështu do të bëjnë një gjumë të
përjetshëm dhe nuk do të zgjohen më”, thotë Mbreti, emri i të cilit është
Zoti i ushtrive. 58 Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Muret e gjëra të Babilonisë
do të prishen krejtësisht, portat e saj të larta do të digjen me zjarr; kështu
popujt do të kenë punuar për asgjë dhe kombet do të jenë munduar vetëm
për zjarrin”. 59Urdhri që profeti Jeremia i dha Serajahut, birit të Neriahut,
bir i Mahsejahut, kur shkoi në Babiloni me Sedekian, mbretin e Judës, në
vitin e katërt tëmbretërimit të tij. Serajahu ishte shefi i Çambelanëve. 60Kështu
Jeremia shkroi në një libër tërë të këqiat që do të pësonte Babilonia, tërë këto
fjalë që janë shkruar kundërBabilonisë. 61Dhe Jeremia i tha Serajahut: “Kur
të arrishnëBabiloni, ki kujdes t’i lexosh tërëkëto fjalë, 62dhedo të thuash: “O
Zot, ti ke thënë për këtë vend se do ta shkatërroje, dhe se nuk do të mbetej në
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tëmë asnjëri, qoftë njeri apo kafshë, por do të bëhej një shkreti e përjetshme”.
63 Pastaj, kur të kesh mbaruar së lexuari këtë libër, do të lidhësh mbi të një
gur dhe do ta hedhësh në mes të Eufratit, 64 dhe do të thuash: “Kështu do të
mbytet Babilonia dhe nuk do të ngrihet më nga fatkeqësia që unë do të sjell
mbi të; dhe ata do të jenë të rraskapitur””. Deri këtu fjalët e Jeremias.

52
1 Sedekia ishte njëzetenjë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi në

Jeruzalem njëmbëdhjetë vjet. E ëma quhej Hamutal, e bija e Jeremias nga
Libnahu. 2 Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, në të gjitha gjërat
ashtu si kishte bërë Jehojakimi. 3Kjo ndodhi në Jeruzalem dhe në Judë për
shkak të zemërimit të Zotit, që më në fund i dëboi nga prania e tij. Pastaj
Sedekia ngriti krye kundër mbretit të Babilonisë. 4 Në vitin e nëntë të
mbretërimit të tij, në muajin e dhjetë, më dhjetë të muajit, Nebukadnetsari,
mbreti i Babilonisë, erdhime gjithë ushtrinë e tij kundër Jeruzalemit, fushoi
kundër tij dhe ndërtoi rreth e rrotull ledhat. 5Kështu qyteti mbeti i rrethuar
deri në vitin e njëmbëdhjetë të mbretit Sedekia. 6 Në muajin e katërt, më
nëntë të muajit, uria ishte aq e rëndë në qytet, sa që nuk kishte më bukë
për popullin e vendit. 7 Atëherë u hap një e çarë në muret dhe të gjithë
luftëtarët ikën, duke dalë natën nga qyteti nëpër portën midis dy mureve,
e cila ndodhej pranë kopshtit të mbretit, megjithëse Kaldeasit ishin rreth
qytetit. Kështu atamorën rrugën eArabahut. 8Por ushtria eKaldeasve ndoqi
mbretin, e arriti Sedekian në fushën e Jerikos, ndërsa tërë ushtria e tij po
shpërndahej larg tij. 9Kështuata zunëmbretindhee çuannëRiblah, nëvendin
eHamathit tembreti i Babilonisë, që shqiptoi vendimin kundër tij. 10Mbreti
i Babilonisë vrau pastaj bijtë e Sedekias para syve të tij dhe vrau gjithashtu
tërë princat e Judës në Riblah; 11 pastaj i nxori sytë Sedekias. Mbreti i
Babilonisë e lidhime pranga prej bronzi, e çoi në Babiloni dhe e futi në burg
deri ditën e vdekjes së tij. 12Muajin e pestë,më dhjetë të muajit (që ishte viti
i nëntëmbëdhjetë i Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë), Nebuzaradani,
komandanti i rojeve personale në shërbim të mbretit të Babilonisë, arriti në
Jeruzalem. 13Aidogji shtëpinë eZotit dhe shtëpinë embretit dheuvuri flakën
tërë shtëpive të Jeruzalemit dhe tërë shtëpive të fisnikëve. 14 Tërë ushtria e
Kaldeasve që ishte me komandantin e rojeve rrëzoi të gjitha muret rreth
e qark Jeruzalemit. 15 Pastaj Nebuzaradani, komandanti i rojeve, internoi
pjesën më të varfër të popullit; pjesën e popullit që kishte mbetur në qytet,
dezertorët që kishin kaluar në shërbim të mbretit të Babilonisë dhe kusurin
e popullsisë. 16 Por Nebuzaradani, komandanti i rojeve, la disa nga më të
varfrit e vendit të punojnë vreshtat dhe arat. 17Kaldeasit i copëtuan shtyllat
prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit, qerret dhe detin prej bronzi që ishin
në shtëpinë e Zotit dhe e çuan bronzin në Babiloni. 18Atamorën edhe tiganët,
kunjat, thikat, legenët, kupat dhe të gjitha veglat prej bronzi, që përdoreshin
në shërbimin e tempullit. 19 Komandanti i rojes mori gjithashtu kupat,
mangallët, legenët, shandanet, tasat dhekupat, arin e sendetqë ishinprej ari
të kulluar dhe argjendin e kulluar. 20 Sa për dy kolonat, për detin dhe për të
dymbëdhjetë qetë prej bronzi që ishin poshtë tij dhe për qerret që Salomoni
kishte bërë për shtëpinë e Zotit, bronzi i tërë këtyre sendeve kishte një peshë
që nuk mund të llogaritej. 21 Për sa u përket shtyllave, lartësia e një shtylle
ishte tetëmbëdhjetë kubitë; dhe duhej një fill prej dymbëdhjetë kubitësh për
tëmatur rrethin e tyre; trashësia e saj ishte katër gishtërinj; nga brenda ishte



Jeremia 52:22 770 Jeremia 52:34

bosh. 22 Mbi të ngrihej një kapitel prej bronzi, lartësia e një kapiteli ishte
pesë kubitë; rreth e qark kapitelit kishte një rrjetëz dhe disa shegë, të gjitha
prej bronzi. Shtylla tjetër me shegë, ishte e njëllojtë me të. 23 Rreth e qark
kishte nëntëdhjetë e gjashtë shegë dhe tërë shegët rrotull rrjetëzës arrinin në
njëqind. 24Komandanti i rojes mori Serajahun, kryepriftin, Sofonian, priftin
e dytë, dhe tre rojtarë të portës. 25 Nga qyteti ai mori edhe një eunuk që
komandonte luftëtarët, shtatë burra ndër këshilltarët personalë të mbretit
që u gjetën në qytet, sekretarin e komandantit të ushtrisë që rekrutonte
popullin e vendit dhe gjashtëdhjetë burra nga populli i vendit që u gjetën
në qytet. 26 Kështu Nebuzaradani, komandanti i rojeve, i mori dhe i çoi te
mbreti i Babilonisë në Riblah, 27dhembreti i Babilonisë i vrau në Riblah, në
vendin e Hamathit. 28Kështu Juda u çua në robëri larg vendit të tij. Ky është
populli qëNebukadnetsari internoi vitin e shtatë: tremijë e njëzet e tre Judej.
29Në vitin e tetëmbëdhjetë të Nebukadnetsarit u shpërngulën nga Jeruzalemi
tetëqind e tridhjet e dy veta. 30Në vitin e njëzetë e tretë të Nebukadnetsarit,
Nebuzaradani, komandanti i rojes, internoi shtatëqind e dyzet e pesë Judej:
gjithsej katërmijë e gjashtëqind veta. 31Në vitin e tridhjetë e shtatë të robërisë
së Jehojakimit, mbretit të Judës, nëmuajin e dymbëdhjetë,mëpesë tëmuajit,
Evil-Merodaku, mbret i Babilonisë, vitin e parë të mbretërisë së tij e fali
32 I foli me dashamirësi dhe vendosi ndenjësen e tij mbi atë të mbretërve që
ishin me të në Babiloni. 33Kështu Jehojakimi i ndërroi rrobat e robërisë së tij
dhe hëngri gjithnjë bukën në prani të mbretit tërë ditët e jetës së tij. 34 Për
ushqimin e tij i jepej rregullisht një racion ushqimi nga ana e mbretit të
Babilonisë, një racion çdo ditë, deri ditën e vdekjes së tij, tërë ditët e jetës së
tij.
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Vajtimet
1 Si qëndron vallë i vetmuar qyteti që ishte plot e përplot me popull? E

madhja midis kombeve është bërë si një e ve; princesha midis provincave
i është nënshtruar haraçit. 2Ajo qanme hidhërim natën, lotët vijëzojnë faqet e
saj; midis gjithë atyre që e donin nuk ka njeri që ta ngushëllojë; tërë miqtë e
saj e kanë tradhëtuar, janë bërë armiq të saj. 3 Juda ka shkuar në robëri,mbi
të rëndojnë pikëllimi dhe një skllavëri e rëndë; ai banon midis kombeve, nuk
gjen prehje; tërë përndjekësit e tij e kanë arritur midis fatkeqësive. 4 Rrugët
e Sionit mbajnë zi, sepse askush nuk vjen më në festat solemne; tërë portat
e tij janë të shkreta, priftërinjtë e tij psherëtijnë, virgjëreshat e tij hidhërohen
dhe ai është në trishtim. 5Kundërshtarët e tij janë bërë sundimtarë, armiqtë
e tij begatohen, sepse Zoti e ka mjeruar për shkak të morisë së shkeljeve të
tij; fëmijët e tij kanë shkuar në robëri përpara armikut. 6 Vajza e Sionit ka
humbur tërë madhështinë e saj; krerët e tij janë bërë si drerë që nuk gjejnë
kullotë; ecin pa forca përpara atyre që i ndjekin. 7Në ditët e trishtimit të tij
dhe të endjes Jeruzalemi kujton tërë të mirat e çmuara që zotëronte qysh nga
ditët e lashta. Kur populli i tij binte në dorë të armikut dhe askush nuk i
vinte në ndihmë, kundërshtarët e tij e shikonin dhe qeshninme shkatërrimin
e tij. 8 Jeruzalemi kamëkatuar rëndë, prandaj është bërë një gjë e fëlliqur; tërë
ata që e nderonin e përçmojnë, sepse e kanë parë lakuriq, po, ai psherëtin
dhe kthehet prapa. 9 Fëlliqësia e tij ishte në cepat e rrobave të tij, nuk
mendonte për fundin e tij; prandaj ranëmënyrë të habitshme, papasurnjeri
që ta ngushëllojë: “Shiko, o Zot, dëshpërimin tim sepse armiku po ngrihet”.
10Kundërshtari ka shtrirë dorënmbi të gjitha thesaret e tua, sepse pa kombet
të hyjnë në shenjtëroren tënde; pikërisht ata që ti u kishe urdhëruar të mos
hynin në kuvendin tënd. 11 Tërë populli i tij psherëtin duke kërkuar bukë;
japin gjërat e tyre më të çmuara për ushqim me qëllim që të rifitojnë jetën.
“Shiko, o Zot, dhe kqyr sa jam bërë i neveritshëm!”. pranimi i mëkateve të
tij dhe pasojat e tyre 12 “Asgjë e tillë mos t’ju ndodhë, o ju që kaloni afër.
Soditni dhe shikoni, në se ka një dhimbje të ngjashme me dhembjen time,
ajo qëmë brengos dhe që Zoti më ka dhënë ditën e zemërimit të tij të zjarrtë.
13Nga lart ka dërguar një zjarr në kockat e mia, i kaplon ato; ka shtrirë një
rrjetë në këmbët e mia, më ka kthyer prapa, më ka shkretuar në kapitjen
e ditëve të mia. 14 Nga dora e tij është lidhur zgjedha e shkeljeve të mia,
që lidhen bashkë dhe rëndojnë mbi qafën time; më ka pakësuar forcën time;
Zoti më ka lënë në duart e atyre të cilëve nuk mund t’u bëj ballë. 15 Zoti ka
rrëzuarnëmesin tim tërë trimat emi; ka thirrur kundërmeje një kuvend për
të shtypur të rinjtë e mi; Zoti ka shtypur si në një butinë bijën e virgjër të
Judës. 16 Prandaj unë qaj; sytë e mi, vetë sytë e mi shkrihen ndër lot, sepse
ngushëlluesiqë do tëmund tëmë jepte përsëri jetën është largmeje. Bijtë emi
janë të dëshpëruar, sepse armiku doli fitimtar”. 17 Sioni zgjat duart e tij, por
nuk ka njeri që ta ngushëllojë. Përsa i përket Jakobit, Zoti ka urdhëruar që ata
që janë rreth tij të bëhen armiq të tij. Jeruzalemi është bërë nëmes tyre si një
gjë e papastër. 18 Zoti është i drejtë, sepse jam rebeluar kundër fjalës së tij.
Dëgjoni, pra, o popuj mbarë, dhe shikoni dhimbjen time! Virgjëreshat e mia
dhe të rinjtë e mi kanë shkuar në robëri. 19 Thirra dashnorët e mi, por ata
më kanë mashtruar; priftërinjt e mi dhe pleqtë e mi nxorën frymën e fundit
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në qytet, ndërsa kërkonin ushqim për të shpëtuar jetën e tyre. 20 Shiko, o Zot,
unë jamnë ankth. Zorrët emia dridhen, zemra ime është e tronditur brenda
meje, sepse kam qënë rebele e madhe. Jashtë shpata më la pa bij, në shtëpi
është si të jetë vdekje. 21Më dëgjojnë që psherëtij, askush nukmë ngushëllon.
Tërë armiqtë emi e kanëmësuar fatkeqësinë time dhe janë të kënaqur që ti ke
bërë këtë gjë. Ti do të sjellësh ditën që ke lajmëruar, dhe atëherë do të jenë si
unë. 22Le të vijë para teje tërë ligësia e tyre, dhe trajtoi ashtu simë ke trajtuar
muapër shkak të të gjitha shkeljeve tëmia. Sepse të shumta janëpsherëtimat
emia dhe zemra ime lëngon.

2
1 Si bëhet që në zemërimin e tij Zoti ka mbuluar me një re bijën e Sionit?

Ai ka hedhur nga qielli në tokë lavdinë e Izraelit dhe nuk u kujtua për
ndenjësen e këmbëve të tij ditën e zemërimit të tij. 2 Zoti i ka shkatërruar pa
mëshirë të gjitha banesat e Jakobit; në zemërimin e tij ka shembur fortesat e
bijës së Judës, i ka hedhur për tokë duke përdhosur mbretërinë dhe krerët e
saj. 3Me një zemërim të zjarrtë ka thyer tërë fuqinë e Izraelit, ka tërhequr
të djathtën e tij përpara armikut, ka djegur në mes të Jakobit si një zjarr
flakërues që gllabëron gjithçka rreth e qark. 4 Ka nderur harkun e tij si një
armik, ka ngritur dorën e djathtë si një kundërshtar, ka shkatërruar të gjitha
ato që ishin të këndshme për sytë në çadrën e bijës së Sionit, e ka derdhur
zemërimin e tij si një zjarr. 5 Zoti u bë si një armik; përpiu Izraelin, përpiu
tërë pallatet e tij, shkatërroi fortesat e tij, shumëfishoi të qarat dhe vajtimet
tek e bija e Judës. 6Shkatërroi tabernakullin e tij si një kopësht, prishi vendin
ku mblidhet kuvendi; Zoti bëri të harrohen në Sion festat solemne dhe të
shtunat dhe gjatë tërbimit e të zemërimit të tij hodhi poshtë mbretër dhe
priftërinj. 7 Zoti braktisi altarin e tij, hodhi poshtë shenjtëroren e tij, dorëzoi
në dorë të armikut muret e fortesave të tij; ata lartuan britma në shtëpinë
e Zotit si në një ditë feste solemne. 8 Zoti vendosi të shkatërrojë muret e
bijës së Sionit; vuri litarin, nuk ka hequr dorë nga shkatërrimi; ka bërë të
vajtojnë fortesa dhe mure; që të dyja lëngojnë. 9 Portat e tij janë fundosur
në dhe; ai ka prishur dhe ka copëtuar shufrat e tyre; mbreti i tij dhe krerët
e tij ndodhen midis kombeve; nuk ka më ligj, dhe profetët e tij nuk marrin
asnjë vegimnga Zoti. 10Pleqtë e bijës së Sionit ulen për tokë në heshtje; kanë
hedhur pluhur mbi kokën e tyre, kanë ngjeshur trupin me thes; virgjëreshat
e Jeruzalemit ulin deri në tokë kokën e tyre. 11 Sytë e mi konsumohen nga
të qarat, zorrët e mia drithërohen, mëlçia ime përhapet për tokë për shkak të
shkatërrimit të bijës së popullit tim, për ligështimin e fëmijëvedhe të foshnjave
në gji në sheshet e qytetit. 12Ataukërkoninnënave të tyre: “Kuështë gruri dhe
vera?”, ndërsa po ligështoheshin si të plagosur për vdekje në sheshet e qytetit
dhe jepnin shpirt në prehrin e nënave të tyre. 13 Si mund të të jap zemër? Në
çfarë do të të ngjas, o bijë e Jeruzalemit? Çfarë gjë do të krahasoj me ty që të
të ngushëlloj, o bijë e virgjër e Jeruzalemit? Sepse shkatërrimi yt është imadh
si deti; kush mund të të shërojë? 14 Profetët e tu kanë pasur për ty vegime
të rreme dhe të paarsyeshme; nuk kanë zbuluar lakuriq paudhësinë tënde
që të largojnë robërinë prej teje; ata kanë shqiptuar për ty profeci të rreme
dhe mashtruese. 15 Tërë kalimtarët i rrahin duart kundër teje; fërshëllejnë
dhe tundin kokën kundër bijës së Jeruzalemit: “Ky qënka qyteti që e quanin
“bukuri e përsosur”, “gëzimi i tërë tokës”?”. 16 Tërë armiqtë e tu hapin gojën
kundër teje; fërshëllejnë dhe kërcëllijnë dhëmbët, dhe thonë: “E kemi gëlltitur!
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Po, kjo është dita që prisnim; arritëm ta shohim”. 17 Zoti ka realizuar atë që
kishte menduar; ka mbajtur fjalën që kishte dekretuar në ditët e lashta. Ka
shkatërruar pa asnjëmëshirë, ka vepruar nëmënyrë që armiku të gëzohetme
ty, ka lavdëruar fuqinë e kundërshtarëve të tu. 18 Zemra e tyre i bërtet Zotit:
“Omure të bijës së Sionit, bëni që të derdhen lotët si një përrua ditën e natën.
Mos i jepni qetësi vetes, mos paçin çlodhje bebet e syve tuaj. 19Çohuni, bërtisni
natën, në fillim të çdo vigjiljeje. Derdhni si ujë zemrën tuaj përpara fytyrës
së Zotit. Ngrini duart në drejtim të tij për jetën e fëmijëve tuaj, që mpaken
nga uria në hyrje të të gjitha rrugëve”. 20 “Shiko, o Zot, dhe shqyrto. Cilin ke
trajtuarnëkëtëmënyrë? Aduhet tëhaningratë frytin ebarkut të tyre, fëmijët
që përkëdhelnin? A duhet të vriteshin prifti dhe profeti në shenjtëroren e tij?
21 Të vegjëlit dhe pleqtë dergjen për tokë nëpër rrugë; virgjëreshat e mia dhe
të rinjtë e mi kanë rënë nga shpata; ti i ke vrarë ditën e zëmërimit tënd, i ke
masakruar pa mëshirë. 22Ti ke mbledhur si për një ditë feste tmerret që më
rrethojnë nga çdo anë. Në ditën e zemërimit të Zotit nuk pati as ikanak as të
mbetur. Ata që kisha ushqyer me gji dhe që kisha rritur, i shfarosi armiku
im”.

3
1Unë jam njeriu që pa hidhërimin nën thuprën e tërbimit të tij. 2Ai më ka

udhëhequr dhemë ka bërë të eci nëpër terr dhe jo në dritë. 3Po, kundërmeje
ai kakthyerdisaherëdorën e tij tërëditën. 4Aikakonsumuarmishin timdhe
lëkurën time, ka coptuar kockat emia. 5Ka ndërtuar fortesa kundërmeje, më
ka rrethuar me hidhërim dhe me ankth. 6Ka bërë që unë të banoj në vende
plot errësirë, ashtu si të vdekurit prej shumë kohe. 7Më ka ndërtuar një mur
rreth e qark, me qëllim që unë të mos dal; e ka bërë të rëndë zinxhirin tim.
8 Edhe kur bërtas dhe kërkoj ndihmë me zë të lartë, ai nuk pranon të dëgjojë
lutjen time. 9Ai i kambyllur rrugët emiame gurë të prerë, i ka bërë shtigjet
e mia plot me prita. 10 Ai ka qenë për mua si një ari në pritë, si një luan
në vende të fshehta. 11Ka devijuar rrugët e mia, më ka coptuar dhe më ka
dëshpëruar. 12Kanderurharkune tij dhemëkabërëobjekt të shigjetave të tij.
13Ka bërë të depërtojnë në zemrën time shigjetat e kukurës së tij. 14 Jam bërë
tallja e tërë popullit tim, kënga e tij e tërë ditës. 15Më ka ngopurme hidhërim,
më ka bërë të pij pelin. 16Më ka coptuar dhëmbët me zall, më ka mbuluar
me hi. 17Ke larguar shpirtin tim nga paqja, kamharruarmirëqënien. 18Kam
thënë: “Éshtë zhdukur besimi im dhe shpresa ime tek Zoti”. 19 Kujtohu për
pikëllimin dhe për endjen time, për pelinin dhe hidhërimin. 20 Shpirti im
kujtohet gjithnjë për këtë dhe është i rrëzuar brenda meje. 21 Këtë dua ta
sjell në mëndje dhe prandaj dua të shpresoj. 22 Éshtë një hir i Zotit që nuk
jemi shkatërruar plotësisht, sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht.
23 Përtëriten çdo mëngjes; e madhe është besnikeria jote. 24 “Zoti është pjesa
ime”, thotë shpirti im, “prandaj do të kem shpresë tek ai. 25Zoti është i mirë
me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon. 26Gjë e mirë është të
presësh në heshtje shpëtimin e Zotit. 27Gjë e mirë është për njeriun të mbajë
zgjedhën në rininë e tij. 28 Le të ulet i vetmuar dhe të qëndrojë në heshtje
kur Perëndia ia imponon. 29 Le ta vërë gojën e tij në pluhur, ndofta ka ende
shpresë. 30Le ti japë faqen atij që e godet, të ngopet me fyerje. 31 Sepse Zoti
nuk hedh poshtë për gjithnjë; 32por, në rast se të hidhëron, do ti vijë keq sipas
shumicës së zemërmirësive të tij, 33 sepse nuk e bën me kënaqësi poshtërimin
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dhe hidhërimin e bijve të njerëzve. 34Kur dikush shtyp nën këmbët e tij tërë
robërit e dheut, 35 kur dikush shtrëmbëron të drejtën e një njeriu në prani të
Më të Lartit, 36kur dikujt i bëhetnjë padrejtësinë çështjen e tij, a nuk e shikon
Zoti? 37Vallë kush thotë diçka që më pas realizohet, në rast se Zoti nuk e ka
urdhëruar? 38 E keqja dhe e mira a nuk vijnë vallë nga goja e Më të Lartit?
39 Pse vallë ankohet një njeri i gjallë, një njeri për ndëshkimin e mëkateve të
tij? 40 Le të shqyrtojmë rrugët tona, t’i hetojmë dhe të kthehemi tek Zoti.
41 Le të ngremë lart zemrat tona dhe duart tona në drejtim të Perëndisë të
qiejve. 42Ne kemi kryermëkate, kemi qënë rebelë dhe ti nuk na ke falur. 43 Je
mbështjellë në zëmërimin tënd dhe na ke ndjekur, na ke vrarë pamëshirë. 44Ti
je mbështjellë në një re, në mënyrë që asnjë lutje të mos kalonte dot. 45Na ke
bërë plehra dhe mbeturina në mes të popujve. 46 Tërë armiqtë tanë kanë
hapur gojën kundër nesh. 47Na ka rënë mbi trup tmerri, laku, dëshpërimi i
thellë dhe shkatërrimi. 48Rrëke uji rrjedhin nga sytë e mi për shkatërrimin e
bijës së popullit tim. 49 Syri im derdh lot pa pushim, pa ndërprerje, 50deri sa
Zoti të mos vështrojë nga qielli dhe të mos shikojë. 51 Syri im i sjell dhembje
shpirtit tim për të gjitha bijat e qytetit tim. 52 Ata që më urrejnë pa shkak
më kanë gjuajtur si të isha zog. 53Kanë shkatërruar jetën time në gropë, më
kanë hedhur gurë. 54Ujrat rrjedhin mbi kokën time, unë thoja: “Ka marrë
fund për mua”. 55 Përmenda emrin tënd, o Zot, nga thellësia e gropës. 56 Ti e
dëgjove zërin tim;mos ia fshih veshin tëndpsherëtimës sime, thirrjes time për
ndihmë. 57Kur të kam thirrur ti je afruar; ke thënë: “Mos ki frikë!” 58O Zot ti
ke mbrojtur çështjen e shpirtit tim, ti ke çliruar jetën time. 59O Zot, ti ke parë
dëmin që kam pësuar, prandaj mbro çështjen time! 60Ti ke parë tërë frymën e
tyre të hakmarrjes, intrigat e tyre kundërmeje. 61Ti ke dëgjuar fyerjet e tyre,
o Zot, tërë intrigat e tyre kundër meje, 62 fjalimet e tyre që ngrihen kundër
meje, atë që mendojnë kundër meje tërë ditën. 63 Vër re kur ulen dhe kur
ngrihen, unë jam kënga e tyre. 64 Shpërbleji, o Zot, sipas veprës së duarve të
tyre. 65 Bëji zemërgur, mallkimi yt qoftë mbi ta. 66Ndiqi në zemërimin tënd
dhe shkatërroi poshtë qiejve të Zotit.

4
1 Si u nxi ari, si u prish ari më i mirë! Gurët e shenjtërores u shpërndanë

në hyrje të të gjitha rrugëve. 2 Bijtë e çmuar të Sionit që çmoheshin si ar i
kulluar, vallë si u konsideruan si enë prej balte, si punë e kryer nga duart
e poçarit? 3Edhe çakejtë japin gjirin për të ushqyer të vegjëlit e tyre, por bija
e popullit tim është bërë mizore si strucët e shkretëtirës. 4Gjuha e foshnjës
në gji ngjitet, në qiellzën e tij nga etja; fëmijët kërkojnë bukë, por nuk ka
njeri që t’ua japë atyre. 5 Ata që hanin ushqime të shijshme lëngojnë nëpër
rrugë; ata që ishin rritur në purpur përqafojnë plehërishten. 6 Ndëshkimi i
paudhësisë të vajzës së popullit tim është më i madh se ndëshkimi i mëkatit
të Sodomës, që u shkatërrua në një çast, pa ndërhyrjen e dorës së njeriut
kundër saj. 7 Princat e saj ishin më të shkëlqyeshëm se bora, më të bardhë
se qumështi; e kishin trupin më të kuq se koralet, fytyra e tyre ishte si një
safir. 8 Tani pamja e tyre është më e zezë se terri; nuk njihen dot më nëpër
rrugë; lëkura e tyre bashkohet me kockat e tyre, është tharë, është bërë si
dru. 9 Të vrarët nga shpata janë më mirë se ata që vdesin nga uria, sepse
këta të funditmbarojnë të rraskapitur ngamungesa e prodhimeve të fushës.
10 Duart e grave të mëshirëshme kanë pjekur vetë fëmijët e tyre, të cilët u
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kanë shërbyer si ushqim, në shkatërrimin e bijës së popullit tim. 11 Zoti i
dha fund tërbimit të tij, ka derdhur zemërimin e tij të zjarrtë, ka ndezur në
Sion një zjarr, që ka gllabëruar themelet e tij. 12Mbretërit e dheut dhe tërë
banorët e botës nuk do të kishin besuar kurrë që kundërshtari dhe armiku
do të hynin në portat e Jeruzalemit. 13Por kjo ndodhi për shkak të mëkateve
të profetëve të tij dhe për shkak të paudhësive të priftërinjve të tij, që kanë
derdhur nëmes të saj gjakun e njerëzve të drejtë. 14Ata endeshin si të verbër
nëpër rrugë, të ndotur me gjak, në mënyrë që askush nuk mund të prekte
veshjet e tyre. 15Sapo dukeshin njerëzit bërtisnin: “Largohuni, një i papastër!
Largohuni, largohuni mos e prekni!”. Kur iknin dhe shkonin duke u endur
midis kombeve thonin: “Nukdo tëmund të rrijnëmëkëtu”. 16Fytyra e Zotit i
ka shpërndarë, nuk do të kthejëmbi ta shikimin e tij; nuk kanë pasur respekt
për priftërinjtë dhe as kanë treguar dhembshuri për pleqtë. 17 Përveç kësaj
sytë tona konsumoheshin në pritjen e një ndihme të kotë. Nga vendi ynë
i vëzhgimit prisnim më kot një komb që nuk mund të na shpëtonte. 18 Na
gjuanin në çdohap, dukena penguar të ecnimnëpër sheshet tona. Fundi ynë
është i afërt, ditët tona janë plotësuar, fundi ynë ka mbërritur. 19 Përndjekësit
tanë kanë qenë më të shpejtë se shqiponjat e qiellit, na kanë ndjekur në
malet, na kanë ngritur prita në shkretëtirë. 20 Fryma e flegrave tona, i
vajosuri i Zotit ështëmarrë në gropat e tyre, ai për të cilin thoshim: “Nëhijen
e tij do të jemi midis kombeve”. 21 Gëzohu dhe kënaqu, o bijë e Edomit, që
banon në vendin e Utsit. Edhe ty do të të vijë kupa; do të dehesh dhe do
të zbulosh lakuriqësinë tënde. 22 Ndëshkimi i paudhësisë sate u krye, o bijë
e Sionit. Ai nuk do të të çojë më në robëri; por do të ndëshkojë paudhësinë
tënde, o bijë e Edomit, do të nxjerrë në sheshmëkatet e tua.

5
1 Kujto, o Zot, atë që na ka ndodhur, shiko dhe vër re turpin tonë.

2 Trashëgimia jonë u ka kaluar të huajve, shtëpitë tona njerëzve që nuk janë
tanët. 3 Ne u bëmë jetimë, pa etër, nënat tona janë si të veja. 4 Duhet të
paguajmë për ujët që pimë, drutë tona i kemi vetëmme pagesë. 5Na ndjekin
me një zgjedhë mbi qafë, jemi të rraskapitur dhe nuk kemi fare pushim. 6 I
kemi shtrirë dorën Egjiptit dhe Asirisë për t’u ngopur me bukë. 7Etërit tanë
kanë mëkatuar dhe nuk janë më, dhe ne mbajmë ndëshkimin për paudhësitë
e tyre. 8Skllevërit sundojnëmbi ne, askush nukmund të na çlirojë nga duart
e tyre. 9 E nxjerrim bukën duke rrezikuar jetën tonë, përpara shpatës së
shkretëtirës. 10Lëkura jonë është ngrohur si në një furrë për shkak të valës së
urisë. 11Kanëdhunuar gratënë Sion, virgjëreshatnëqytetet e Judës. 12Krerët
janë varur nga duart e tyre, personi i pleqëve nuk është respektuar. 13 Të
rinjtë i vunë të bluajnë, të vegjëlit u rrëzuan nën barrën e druve. 14 Pleqtë
nuk mblidhen më te porta, të rinjtë nuk u bien më veglave të tyre. 15Gëzimi
i zemrave tona është pakësuar, vallja jonë është shndërruar në zi. 16 Kurora
ka rënë nga koka jonë; mjerë ne, sepse kemi mëkatuar! 17 Prandaj u sëmur
zemra jonë, për këto gjërana janë errësuar sytë: 18përmalin e Sionit që është i
shkretuar dhenë të cilin sillen dhelprat. 19Por ti, o Zot,mbetesh për jetë, dhe
froni yt brez pas brezi. 20Pse do të na harroje për jetë dhe do të na braktisje
për një kohë të gjatë? 21 Na bëj që të rikthehemi te ti, o Zot, dhe ne do të
kthehemi; rivendos ditët tona si në të kaluarën. 22Mosvallë nahodheposhtë
fare apo je zemëruarme tëmadhe kundër nesh?
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Ezekieli
1 Në vitin e tridhjetë, më pesë të muajit të katërt, ndodhi që ndërsa isha

midis të internuarve pranë lumit Kebar, qiejtë u hapën dhe pata vegime nga
ana e Perëndisë. 2Më pesë të muajit (ishte viti i pestë i robërisë së mbretit
Jehojakin), 3 fjala e Zotit iu drejtua shprehimisht priftit Ezekiel, birit të Buzit,
në vendin e Kaldeasve, pranë lumit Kebar; dhe atje lart dora e Zotit qe mbi
të. 4Ndërsa po shkoja, ja ku erdhi nga veriu një erë furtune, një re e madhe
menjë zjarrqëmbështillej rrethvetes së tij; rreth tij dhengamesi i tij diltenjë
shkëlqim imadh si ngjyra ebronzit ikandeshent qëndodhet nëmes të zjarrit.
5Ngamesi i tij dukej ngjashmëria e katërqënieve të gjalla; dhe kjo ishte pamja
e tyre: kishin ngjashmërinë e njeriut. 6Secili prej tyre kishte katër fytyra dhe
secili katër krahë. 7Këmbët e tyre ishin të drejta dhe tabani i këmbës së tyre
ishte si ai i tabanit tëkëmbës sënjëviçi,dheshkëlqenin sibronzime lustër. 8Në
të katër anët, poshtë krahëve, kishin duar njerëzish; dhe që të katër kishin
fytyrat e tyre dhe krahët e tyre. 9 Krahët e tyre preknin njeri tjetrin; duke
ecur përpara, nuk ktheheshin prapa, por secili shkonte drejt përpara tij. 10 Sa
për pamjen e fytyrave të tyre, të gjithë kishin fytyrë njeriu, që të katër fytyrë
luani në të djathtë, që të katër fytyrë kau në të majtë, dhe që të katër fytyrë
shqiponjeje. 11 Kështu ishin fytyrat e tyre. Krahët e tyre ishin shtrirë lart;
secili kishte dy krahë që preknin njëra tjetrën dhe dy që mbulonin trupin e
tyre. 12Secili shkontedrejt përpara tij; shkoninatjeku frymadonte të shkonte
dhe, duke shkuar, nuk silleshin. 13 Sa për pamjen e qënieve të gjalla, këto
dukeshin si qymyre të ndezur, si pishtarë. Zjarri lëvizte në mes të qënieve
të gjalla; zjarri ishte i ndritshëm dhe prej tij dilnin shkrepëtima. 14Qëniet e
gjalla vraponin përpara dhe prapa, dukeshin si një rrufe. 15Ndërsa shikoja
qëniet e gjalla, ja një rrotë për tokë pranë qënieve të gjalla me katër fytyrat e
tyre. 16Pamjae rrotavedhepunimi i tyre ishte si pamjaengjyrës sëkrizolitit;
që të katra i ngjisnin njera tjetrës. Pamja e tyre dhe punimi i tyre si ato
të një rrote në mes të një rrote tjetër. 17 Kur lëviznin, shkonin në drejtim
të njerit prej katër drejtimeve dhe, duke shkuar nuk silleshin prapa. 18 Sa
për rrathet e tyre ishin të lartë dhe të madhërishëm; dhe rrathët e gjithë të
katërve ishinplotme sy rreth eqark. 19Kur lëvizninqëniet e gjalla, edhe rrotat
lëviznin pranë tyre dhe, kur qëniet e gjalla ngriheshin nga toka, ngriheshin
edhe rrotat. 20Kudo që fryma donte të shkonte, shkonin edhe ata, sepse aty
shkonte fryma; rrotat ngriheshin bashkëme ta, sepse fryma qënieve të gjalla
ishte në rrota. 21 Kur ata lëviznin, edhe rrotat lëviznin; kur këto ndaleshin,
edhe ato ndaleshin, dhe kur ngiheshin nga toka, edhe rrotat ngriheshin
bashkë me ta, sepse fryma i qënieve të gjalla ishte në rrota. 22Mbi kokat e
qënieve të gjalla ishte ngjashmëria e një kupe qiellore, që i përngjiste ngjyrës
së një kristali të madhërishëm të shtrirë mbi kokat e tyre. 23 Poshtë kupës
qiellore shtriheshin drejt krahët e tyre, njëra ndaj tjetrës; secili kishte nga dy
qëmbulonin një anë dhe dy të tjera qëmbulonin anën tjetër të trupit. 24Kur
ata lëviznin, unë dëgjoja zhurmën e krahëve të tyre, si zhurmën e ujrave të
mëdha, si zëri i të Plotfuqishmit, si zhurma e një rrëmuje tëmadhe, si oshtima
e një ushtrie; kur ndaleshin, ulnin krahët e tyre. 25Dhe dëgjohej një zhurmë
nga kupa qiellore lart që ishte mbi kokat e tyre; kur ndaleshin, ulnin krahët
e tyre. 26Mbi kupën qiellore që ishte mbi kokat e tyre, ndodhej një gjë që i
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ngjante një froni që dukej si një gur safiri, dhembi këtë lloj froni, në pjesën e
sipërme të tij, ishte një figurë që i përngjistenjë njeriu. 27Nga sa tregonin ijët e
tij lart, unë pashë gjithashtu diçka si ngjyra e bronzit inkandeshent që dukej
si zjarr brenda tij rreth e qark; dhe nga sa tregonin ijët e tij poshtë pashë
diçka që i përngjante zjarrit dhe që lëshonte rreth e qark një shkëlqim tëmadh.
28Ashtu siç është pamja e një ylberi në re në një ditë shiu, kështu ishte pamja
e atij shkëlqimi që e rrethonte. Ajo ishte një shfaqje e shëmbëlltyrës së lavdisë
të Zotit. Kur e pashë, u rrëzovame fytyrë dhe dëgjova zërin e dikujt që fliste.

2
1Dhe më tha: “O bir njeriu, çohumë këmbë dhe unë do të të flas”. 2Ndërsa

ai më fliste, Fryma hyri tek unë dhe më bëri të çohem më këmbë, dhe unë
dëgjova atë që më fliste. 3 Ai më tha: “O bir njeriu, unë të dërgoj te bijtë e
Izraelit, në mes të kombeve rebelë që janë rebeluar kundër meje; ata dhe
etërit e tyre kanë ngritur krye kundërmeje deri më këtë ditë. 4Ata te të cilët
po të dërgoj janë bij me fytyrë të ashpër dhe me zemër kryeneçe, dhe ti do
t’u thuash atyre: “Kështu thotë Zoti, Zoti”. 5Edhe sikur të dëgjojnë ose të mos
pranojnë të dëgjojnë, sepse janë një shtëpi rebele, do tëmësojnë semegjithatë
kanjë profet nëmes tyre. 6Dhe ti, bir njeriu,mos ki frikë prej tyre dhemoski
frikë nga fjalët e tyre, edhe se po qe se do gjendesh i rrethuar nga hithra dhe
nga gjemba dhe po qe se banon në mes të akrepave; mos ki frikë 7 Por ti do
t’u njoftosh fjalët emia, edhe sikur të të dëgjojnë ose të refuzojnë të dëgjojnë,
sepse janë rebelë. 8Dhe ti, bir njeriu, dëgjo atë që të them; mos u bëj rebel si
kjo shtëpi rebele; hap gojën dhe ha atë që po të jap”. 9Unë shikova, dhe ja një
dorë e shtrirë drejtmeje; dhe ja, në të ishte rrotulla enjë libri. 10Ai e shpalosi
para meje; ishte shkruar nga brenda dhe nga jashtë dhe në të ishin shkruar
vaje, rënkime dhe halle.

3
1Pastajmë tha: “Obirnjeriu, haatëqëgjen, hakëtë rrotull, pastaj shkodhe

foli shtëpisë së Izraelit”. 2Kështu unë hapa gojën dhe ai më vuri që të ha atë
rrotull. 3Pastajmë tha: “Obirnjeriu, ushqejebarkun tënddhembushi zorrët
e tua me këtë rrotull që po të jap”. Kështu unë e hëngra dhe u bë në gojën
time i ëmbël si mjaltë. 4Më tha akoma: “O bir njeriu, nisu, shko në shtëpinë e
Izraelit, u tregoatyre fjalët emia, 5sepsenuk jedërguar tenjëpopullmenjë të
folur të errëtdhenjë gjuhë të vështirë, por në shtëpinë e Izraelit, 6 jo te shumë
popuj me një të folur të errët dhe një gjuhë të vështirë, fjalët e të cilëve ti nuk
i kupton. Me siguri, po të të kisha dërguar tek ata, do të të kishin dëgjuar. 7Por
shtëpia e Izraelit nuk do të dojë të të dëgjojë, sepse nuk duan të më dëgjojnë
mua. Në fakt tërë shtëpia e Izraelit e ka ballin të fortë dhe zemrën kryeneçe.
8 Ja, unë e bëra fytyrën tënde të fortë kundër fytyrës së tyre dhe e bëra ballin
tënd të fortë kundër ballit të tyre. 9Unë e bëra ballin tënd si një diamant, më
të fortë se stralli; mos ki frikë prej tyre, mos u tremb nga ata, sepse janë një
shtëpi rebele”. 10Pastajmë tha: “Bir njeriu, prano në zemrën tënde tërë fjalët
që do të të them dhe dëgjojime veshët e tua. 11Dhe nisu, shko te ata që janë
në robëri, te bijtë e popullit tënd, folu dhe u thuaj: “Kështu thotë Zoti, Zoti”,
edhe sikur të të dëgjojnë ose të refuzojnë të të dëgjojnë”. 12 Pastaj Fryma më
ngriti dhedëgjovaprapameje zhurmënenjëpotereje tëmadheqë thoshte: “E
bekuar qoftë lavdia e Zotit nga banesa e tij!”. 13Dëgjova gjithashtu zhurmën



Ezekieli 3:14 778 Ezekieli 4:8

e krahëve të qenieve të gjalla që përplaseshin njëra kundrejt tjetrës, zhurmën
e rrotave pranë tyre dhe zhurmën e një potereje të madhe. 14Kështu Fryma
më ngriti dhe mëmori me vete; dhe unë shkova plot trishtimme indinjatën
e frymës time; por dora e Zotit ishte e fortë mbi mua. 15Kështu arrita te ata
që ishin në robëri në Tel-abib pranë lumit Kebar dhe u ndala atje ku ata
banonin, qëndrova i hutuar shtatë ditë në mes tyre. 16Në mbarim të shtatë
ditëve ndodhi që fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 17 “Bir njeriu, të kam
caktuar si roje për shtëpinë e Izraelit; kur të dëgjoshndonjë fjalë nga goja ime,
do t’i lajmëroshnga ana ime. 18Në rast se unë i them të pabesit: “Me siguri ke
për të vdekur”, dhe ti nuk e njofton dhe nuk flet për ta lajmëruar të pabesin
që të braktisë rrugën e tij të keqe për të shpëtuar jetën e tij, ai i pabesë do të
vdesë në paudhësinë e tij, por unëdo të kërkoj llogari prej teje për gjakun e tij.
19Por në qoftë se ti e lajmëron të pabesin dhe ai nuk heq dorë nga pabesia e
tij dhe nga jeta e tij e keqe, ai do të vdesë në paudhësinë e tij, por ti do ta kesh
shpëtuar shpirtin tënd. 20Pornëqoftë semëpasnjënjeri i drejtëheqdorënga
ndershmëria e tij dhe kryen paudhësi, unë do ti vë një pengesë përpara dhe ai
do të vdesë; sepse ti nuk e ke lajmëruar dhe ai do të vdesë nëmëkatin e tij, dhe
gjëratedrejtaqëai kabërë,nukdo tëkujtohenmë,porunëdo t’i kërkoj llogari
dorës sate për gjakun e tij. 21 Por në rast se ti njofton të drejtin që të mos
mëkatojë dhe ai nuk mëkaton, ai me siguri do të jetojë sepse u paralajmërua,
dhe ti do të kesh shpëtuar shpirtin tënd”. 22Atje, pra, ishte dora e Zotit mbi
mua dhe më tha: “Ngrihu, dil në fushë dhe atje unë do të flas”. 23 Kështu u
çova dhe dola në fushë, dhe atje ishte lavdia e Zotit, ashtu si lavdia që kisha
parë pranë lumit Kebar, dhe unë rashëmbi fytyrë. 24Por Fryma hyri te unë,
mëbëri të çohemmëkëmbë dhemë foli duke thënë: “Shko,mbyllu në shtëpinë
tënde. 25Dhe ja, obirnjeriu, tydo tëvihet litarë,meatodo të lidhindhekështu
nuk do të kesh mundësi të dalësh në mes tyre. 26Unë do të bëj që gjuha jote
të ngjitet në qiellzën tënde dhe do të mbetesh memec, kështu nuk do të jesh
më për ta dikush që i qorton, sepse janë një shtëpi rebele. 27Por kur do të të
flas, do të të hapë gojën dhe ti do t’u thuash atyre: “Kështu thotë Zoti, Zoti”. Ai
që do të dëgjojë le të dëgjojë; dhe ai që refuzon të dëgjojë, le të refuzojë, sepse
janë një shtëpi rebele”.

4
1 “Ti bir njeriu, merr një pllakë të vogël argjile, vëre para teje dhe vizato

mbi të një qytet, Jeruzalemin: 2 rrethoje, ndërto kundër tij një kullë, lartëso
kundër asaj disa ledhe, vendos kundër saj fushime dhe disa desh rreth e
qark. 3 Pastaj merr një pllakë hekuri dhe vendose si një mur hekuri midis
teje dheqytetit; kthe fytyrën tëndepërballë tij dheai do të jetë i rrethuardhe ti
do ta rrethosh. Kjodo të jetënjë shenjëpër shtëpinëe Izraelit. 4Shtrihupastaj
mbi krahun e majtë dhe vendos mbi të paudhësinë e shtëpisë së Izraelit.
Për numrin e ditëve gjatë të cilave do të rrish shtrirë mbi të, do të mbash
paudhësinë e tyre. 5Në fakt unë kam vënë mbi ty vitet e paudhësisë së tyre
në bazë të numrit të ditëve gjatë të cilave ti do të rrish shtrirë, treqind e
nëntëdhjet ditë. Kështu ti do të mbash paudhësinë e shtëpisë së Izraelit. 6Me
ti mbaruar këto, do të shtrihesh përsëri në krahun tënd të djathtë dhe do ta
mbashpaudhësinë e shtëpisë së Judëspërdyzet ditë. Kamvënëmbi tynjë ditë
për çdo vit. 7 Ti do ta kthesh fytyrën tënde dhe krahun tënd të zhveshur në
drejtim të rrethimit të Jeruzalemit dhe do të profetizohesh kundër tij. 8Dhe
ja, po të vë litarë mbi trup në mënyrë që ti të mos kthehesh nga një krah në
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tjetrin, deri sa të kesh plotësuar ditët e rrethimit tënd. 9Merr edhe grurë, elb,
bathë, thjerëza,mel dhe grurë të fortë, vëri në një enë dhe u bëj bukë; të cilën
do ta hash gjatë tërë ditëveqëdo të rrish shtrirëmbi krahun tënd, domethënë
për treqind e nëntëdhjetë ditë. 10Ushqimi që do të hash do të ketë një peshë
prej njëzet siklash në ditë; do ta hash në çaste të caktuara, çdo ditë. 11 Edhe
ujin do ta pish të racionuar: një të gjashtën e një hini; do ta pish në çaste
të caktuara çdo ditë. 12Do ta hash këtë bukë në formë kuleçësh prej elbi që
do ti pjekëshme jashtëqitje njerëzish përpara syve të tyre”. 13 Pastaj Zoti tha:
“Kështu bijtë e Izraelit do të hanë bukën e tyre të ndotur në mes të kombeve
ndër të cilët do ti shpërndaj”. 14 Atëherë unë thashë: “O, Zot, Zot, unë nuk
jamndotur kurrë; qysh në fëmijëri e deri më sot nuk kamngrënë kurrëmish
kafshe të ngordhur nëmënyrë natyrale ose të shqyer dhe nukmë ka hyrë në
gojë asnjëmish i papastër. 15Atëherë aimë tha: “Ja unë po të jap bajga lopësh
në vend të jashtëqitjeve të njeriut; mbi to do të pjekësh bukën tënde”. 16Pastaj
më tha: “Bir njeriu, unë do të bëj të mungojë baza e bukës në Jeruzalem; ata
do ta hanë bukënme peshë dhe në hidhërim dhe do të pijnë ujin e racionuar
në tmerr, 17 sepse do t’umungojë buka dhe uji dhe do të shikojnë njeri tjetrin
të tmerruar, duke u shkrirë në paudhësinë e tyre”.

5
1 “Ti, bir njeriu,merr një brisk tëmprehur dhe përdore si një brisk berberi,

duke bërë të kalojë mbi kokën tënde dhe mbi mjekrën tënde; pastaj do të
marrësh një peshore dhe do ti ndash qimet në tri pjesë. 2Do të djegësh një
të tretën e tyre në zjarr në mes të qytetit në mbarim të ditëve të rrethimit.
Pastaj do të marrësh një të tretë të tyre dhe do ta godasësh rreth e qark me
shpatë; edhe një të tretë të tyre do ta shpërndash sipas erës; prapa tyre unë
do të zhvesh shpatën. 3Do të marrësh gjithashtu një numër të vogël qimesh
dhe do t’i lidhësh në cepat e rrobave të tua. 4Nga këto do të marrësh akoma
disa dhe do t’i hedhësh nëmes të zjarrit, dhe do t’i djegësh në zjarr; andej do
të dalë një zjarr kundër tërë shtëpisë së Izraelit. 5Kështu thotë Zoti, Zoti: “Ky
është Jeruzalemi. Unë e kisha vendosur në mes të kombeve dhe të vendeve
të tjera që kishte përreth. 6 Ai u rebelua kundër ligjeve të mia për të kryer
paudhësimë tepër se kombet që e rrethojnë dhe kundër statuteve tëmiamë
tepër se vendet që e rrethojnë. Po, ata i kanë përçmuar ligjet e mia dhe nuk
kanë ecur sipas statuteve të mia”. 7 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Duke
qenë se ju keni qenë më të pabindur se kombet që ju rrethojnë, nuk keni
ecur sipas statuteve tëmia dhe nuk keni zbatuar ligjet emia dhe as nuk keni
vepruar sipas ligjeve të kombeve që ju rrethojnë”. 8Kështu thotë Zoti, Zoti:
“Ja, unë, unë vetë, jam kundër teje, dhe do t’i zbatoj në mes teje vendimet e
mia para kombeve; 9dhe do të bëjnëmes teje atë që nuk kambërë kurrë dhe
që nuk do ta bëj kurrë më, për shkak të të gjitha neverive të tua. 10 Prandaj
në mes teje etërit do të hanë bijtë e tyre dhe bijtë do të hanë etërit e tyre; do
të zbatoj gjykimet emiambi ty dhe do të shpërndaj në të gjitha erërat gjithçka
që do të mbetet prej teje. 11 Prandaj ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”,
thotë Zoti, Zoti, “sepse ti ke ndotur shenjtëroren time me të gjitha ndyrësirat
e tua dhe neveritë e tua, do të të heq favorin tim, syri im nuk do të ketë asnjë
mëshirë dhe nuk do të kem asnjë dhembshuri. 12Një e treta prej teje do të
vdesëngamurtaja dhedo të konsumohet ngauria qëmbretëronnëmes tënd;
njëe tretëdo tëbjerënga shpata rreth tejedheunëdo ta shpërndajnë tëgjitha
erëratpjesëne tretë,dhedo të zhvesh shpatënkundër tyre. 13Kështuunëdo të
shfryj zemërimin tim dhe do të kënaqmbi ta tërbimin tim dhe do të jem i qetë.
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Atëherë ata do tëmësojnë që unë, Zoti fola në xhelozinë time, kur do të shfryj
mbi ta tërbimin tim. 14Përveç kësaj do të bëj që ti të bëhesh nje shkreti dhe një
turpmidis kombeveqë të rrethojnë,para syve të të gjithë kalimtarëve. 15Dhe
kjo do të jetë një turp, një objekt talljeje, një mësim dhe një objekt habije për
kombet që të rrethojnë, kur do të zbatojëmbi ty gjykimet emiame zemërim,
me tërbim dhe me ndëshkimeme indinjatë. Unë Zoti, kam folur. 16Kur do të
hedh kundër tyre shigjetat e tmerrshme të urisë, që sjellin shkatërrim dhe që
unë do të dërgoj për t’ju shkatërruar, do ta bëj edhemë të rëndë urinë tuaj dhe
do t’ju heq bazën e bukës. 17Kështu do të dërgoj kundër jush urinë dhe kafshë
të këqija që do të të lënë pa fëmijë. Murtaja dhemasakra do të kalojnë nëmes
teje dhe do të bëj që shpata të vijë mbi ty. Unë, Zoti, kam folur””.

6
1Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, kthe fytyrën tënde nga

malet e Izraelit dhe profetizo kundër tyre, 3 dhe thuaj: “O male të Izraelit
dëgjoni fjalën e Zotit, Zotit. Kështu thotë Zoti, Zoti, maleve dhe kodrave,
përroskavedhe luginave: Ja, unëdo të sjellmbi ju shpatëndhedo të shkatërroj
vendet tuaja të larta. 4Altarët tuaj do të shkretohendhealtarëtpër temjando
të thyhen, dhe do të bëj që të vdekurit tuaj të bien përpara idhujve tuaj. 5Do
t’i shtrij kufomat e bijve të Izraelit përpara idhujve të tyre dhe do t’i shpërndaj
kockat tuaja rreth altarëve tuaj. 6 Në tërë vendet tuaja të banuara qytetet
do të shkatërrohen, po kështu edhe vendet e larta, me qëllim që altarët tuaj
të shkatërrohen dhe të shkretohen, idhujt tuaj të prishen dhe të zhduken,
altarët tuaj të shkatërrohen dhe veprat tuaja të fshihen. 7 Të vdekurit do
të bien në mes jush dhe ju do të pranoni që unë jam Zoti. 8Megjithatë do
t’ju lë një mbeturinë, sepse disa që do t’i shpëtojnë shpatës do t’i keni midis
kombeve, kur do të shpërndaheni në vënde të ndryshme. 9 Të shpëtuarit tuaj
do tëmë kujtojnëmidis kombeve ku do të çohen në robëri, sepse jam kapitur
për zemrën e tyre të prishur që është larguar nga unë dhe për sytë e tyre që
kurvërohen pas idhujve të tyre. Ata do të ndiejnë neveri për veten e tyre për
ligësitë që kanë kryer në të gjitha veprimet e tyre të neveritshme. 10Atëherë
do të pranojnë që unë jam Zoti dhe që jo më kot kam folur se do t’ju bëj
këtë të keqe””. 11 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Përplas duart, rrih këmbët dhe
thuaj: “Vaj medet, për të gjitha veprimet e këqija të neveritshme të shtëpisë
së Izraelit, sepse do të bien nga shpata, nga uria dhe nga murtaja. 12 Kush
është larg do të vdesë nga murtaja, kush është afër do të rrëzohet nga shpata
dhe kush ka mbetur dhe është i rrethuar do të vdesë nga uria; kështu do të
shfryj tërbimin tim mbi ta. 13 Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, kur të
vrarët e tyre do të bien në mes të idhujve të tyre, rreth altarëve të tyre, mbi
çdo kodër të lartë, mbi çdo majë mali, poshtë çdo druri që gjelbëron, poshtë
çdo lisi degëshumë, kudo që u ofronin parfume erëmira tërë idhujve të tyre.
14 Kështu do të shtrij mbi ta dorën time dhe do ta bëj vendin të shkretë, po,
më të shkretë se shkretëtira e Diblahut, në të gjitha vendet e tyre të banuara;
atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti””.

7
1 Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 2 “Dhe ti, bir njeriu, kështu

i thotë Zoti, Zoti, vendit të Izraelit: Fundi! Erdhi fundi në të katër skajet e
vendit. 3 Tani të kërcënon fundi dhe unë do të dërgoj kundër teje zemërimin
tim, do të të gjykoj sipas rrugëve të tua dhe do të hedhmbi ty tërë veprimet e
tua të neveritshme. 4Syri im nuk do të të kursejë dhe nuk do të kemmëshirë
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për ty, por do të hedhmbi ty rrugët e tua dhe veprimet e tua të neveritshme
do të jenë në mes teje; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti”. 5Kështu thotë
Zoti, Zoti: “Një gjëmë, një gjëmë e paparë, ja ku erdhi. 6 Fundi erdhi, fundi
erdhi. U zgjua për ty; ja, erdhi. 7 Erdhi mbi ty shkatërrimi, o banor i vendit.
Koha erdhi; është e afërt dita e halleve dhe jo ajo e britmave të gëzimit ndër
male. 8Tani, pas pak, do të derdhmbi ty tërbimin tim dhe do ta shfryj mbi ty
zemërimin tim, do të të gjykoj sipas rrugëve të tuadhedo të tëngarkoj të gjitha
veprimet e tua të neveritshme. 9 Syri im nuk do të të kursejë dhe nuk do të
kemmëshirë, por do të bëjqë të të bienmbi ty rrugët e tua dhe veprimet e tua
të neveritshme do të jenë në mes teje; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti
që godet. 10 Ja dita, ja kuarriti. Erdhi shkatërrimi. Thupra lulëzoi, kryelartësia
buloi. 11Dhuna është shtuar si një thupër pabesie. Nuk do të mbetet asnjë
prej tyre, asnjë ngamoria e tyre, asnjë prej tyre; nuk do të ketë asnjë vajtim
për ta. 12 Koha erdhi, dita po afrohet. Kush blen të mos gëzohet, kush shet
të mos hidhërohet, sepse një zëmërim i zjarrtë kërcënon gjithë morinë e tyre.
13 Sepse ai që shet nuk do të zotërojë atë që ka shitur, edhe sikur të mbetet
i gjallë, sepse vegimi përfshin tërë morinë e tyre dhe nuk do të hiqet, dhe
askushnuk do tëmund të ruajë jetën e vet, duke jetuar në paudhësi. 14 I kanë
rënë borisë, dhe të gjithë janë gati, por asnjë nuk shkonnë betejë, sepse afshi
i zemërimit tim është kundër tërë morisë së tyre. 15Nga jashtë shpata, nga
brenda murtaja dhe uria. Kush është ndër ara do të vdesë nga shpata, kush
është në qytet do të gllabërohet ngamurtaja dhe nga uria. 16Por ikanakët që
do të arrijnë të shpëtojnë do të rrinë ndërmale si pëllumbat e luginës, të gjithë
duke rënkuar për shkak të paudhësisë së vet. 17Të gjitha duart do të bëhen të
dobëta dhe tërë gjunjët do të bëhen të dobët si uji. 18Do të vishen me thasë
dhe frika do t’i mbulojë, turpi do të jetë mbi të gjitha fytyrat dhe shogësia
mbi tërë kokat e tyre. 19Do të hedhin argjendin e tyre nëpër rrugë dhe ari i
tyre do të bëhet një ndyrësi. Argjendi i tyre dhe ari i tyre nuk do të mund t’i
shpëtojnë ditën e zemërimit të Zotit; nuk do tëmund të ngopin shpirtin e tyre
as tëmbushinbarkune tyre, sepsepaudhësiae tyreështëbërëshkakpengese.
20Kanë nxjerrë nga bukuria e stolive të tyre shkas kryelartësie; kanë përftuar
figura nga neveritë e tyre dhe nga idhujt e tyre të urrejtshëm. Prandaj do t’i
bëj ata një ndyrësi, 21 dhe do t’i lë pra në duart e të huajve dhe plaçkë për të
pabesët e dheut që do t’i përdhosin. 22Do të largoj prej tyre fytyrën time dhe
ata do të përdhosin vendin tim sekret; do të hyjnë njerëz që përdorin dhunën
dhe do ta përdhosin. 23 Përgatit një zinxhir, sepse vendi është plot me krime
gjakudhe qyteti është plot dhunë. 24Do të sjell kombe të këqijaqë do të shtien
në dorë shtëpitë e tyre; do ta ul kryelartësinë e të fuqishmëve dhe vendet e
tyre të shenjta do të përdhosen. 25Shkatërrimipovjen. Atado të kërkojnëpaqe,
por nuk do të ketë. 26Do të ketë fatkeqësi të njëpasnjëshme, lajme të këqija pas
lajmesh të këqija. Atëherë do t’i kërkojnë një vegim një profeti, por ligji do t’i
mungojë priftit dhe këshillit të pleqve. 27Mbreti do të jetë në zi, princi do të
vishetmerrobadëshpërimidheduart epopullit të vendit do t’i pushtojë frika.
Unë do t’i trajtoj sipas sjelljes së tyre dhe do t’i gjykoj sipas gjykimeve të tyre;
atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti”.

8
1Nëvitin e shtatë,nëmuajin e gjashtë,mëpesë tëmuajit, ndodhiqë,ndërsa

isha ulur në shtëpinë time dhe pleqtë e Judës ishin ulur përballë meje, dora
e Zotit, Zotit, ra në atë vend mbi mua. 2 Unë shikova, dhe ja, një figurë
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njeriu me pamje zjarri; nga sa i përngjanin ijët e tij nga poshtë dukeshin prej
zjarri, dhe nga sa i përngjanin ijët e tij lart dukeshin të shkëlqyera si ngjyra
e bronzit inkandeshent. 3 Ai shtriu një formë dore dhe më kapi nga një
tufë e flokëve të mi, dhe Fryma më ngriti midis tokës dhe qiellit dhe më
çoi në vegime të Perëndisë në Jeruzalem, në hyrje të portës së brendëshme
që shikon nga veriu, ku ndodhej idhulli i xhelozisë, që shkakton xhelozinë.
4Dhe ja, atje ndodhej lavdia e Perëndisë të Izraelit, e ngjashme me vegimin
që kisha parë në fushë. 5 Pastaj ai më tha: “Bir njeriu, ço tani sytë e tu në
drejtim të veriut”. Kështu i ngrita sytë drejt veriut dhe ja, në veri të portës
së altarit, pikërisht në hyrje, ishte idhulli i xhelozisë. 6 Dhe ai më tha: “Bir
njeriu, shikon atë që bëjnë këta, veprimet e rënda të neveritshme që kryen
këtu shtëpia e Izraelit dhe qëmë bëjnë të largohemnga shenjtërorja ime? Por
ti do të shikosh veprime edhe më të rënda të neveritshme”. 7 Kështu ai më
çoi në hyrjen e oborrit. Unë shikova dhe ja, një vrimë në mur. 8 Atëherë ai
më tha: “Bir njeriu, bëj një vrimë në mur”. Kështu bëra një vrimë në mur,
dhe ja, një hapje. 9 Ai më tha: “Hyr dhe shiko gjërat e neveritshme që këta
po kryejnë këtu”. 10Kështu hyra për të parë, dhe ja, lloj lloj rrëshqanorë dhe
kafshë të neveritshme si dhe tërë idhujt e shtëpisë së Izraelit të riprodhuara
rreth e rrotullmbimur. 11Dhe para tyre rrinin shtatëdhjetë burra nga pleqtë
e shtëpisë së Izraelit, dhe në mes tyre ishte Jaazaniahu, biri i Shafanit, secili
me temjanicën e vet prej së cilës dilte një re e dendur temjani. 12 Pastaj
më tha: “Bir njeriu, a ke parë atë që bëjnë pleqtë e shtëpisë së Izraelit në
errësirë, secili nëdhomënefigurave të tij? Në fakt thonë: “Zotinuknashikon,
Zoti e ka braktisur vendin””. 13 Pastaj më tha: “Ti do të shikosh gjëra edhe
më të neveritshme që ata po kryejnë”. 14Atëherë më çoi në hyrjen e portës
së shtëpisë të Zotit, që është nga veriu; dhe ja, atje ishin ulur gra që qanin
Tamuzin. 15 Pastaj më tha: “A e pe, bir njeriu? Ti do të shikosh gjëra edhe
më të neveritshme nga këto”. 16 Atëherë më çoi në oborrin e brendshëm të
shtëpisë të Zotit; dhe ja, në hyrje të tempullit të Zotit, midis portikut dhe
altarit, ishin rreth njëzetepesë burra, me kurriz të kthyer nga tempulli i Zotit
dhe fytyrë të kthyer nga lindja, që adhuronin diellin nga lindja. 17Pastaj më
tha: “A e pe, bir njeriu? A është vallë një gjë e vogël për shtëpinë e Judës të
kryejë gjërat e neveritshme që ajo bën këtu? Në fakt ata e kanë mbushur
vendin me dhunë dhe kanë provokuar disa herë zemërimin tim. Dhe ja, e
çojnë degën te hunda. 18 Prandaj edhe unë do të veproj me tërbim; syri im
nuk do të ketë asnjë dhembshuri dhe nuk do të kemmëshirë fare. Edhe sikur
të çojnë britma të larta veshëve të mi, unë nuk do t’i dëgjoj”.

9
1 Pastaj bërtiti me zë të lartë në veshët e mi, duke thënë: “Të afrohen ata

që do të ndëshkojnë qytetin, secili me armën e tij të shkatërrimit në dorë”.
2Dhe jakuerdhënngadrejtimi iportës së sipërmeqëshikonngaveriugjashtë
burra, secili me armën e tij të shfarosjes në dorë. Nëmes tyre ishte një burrë
me rroba prej liri, që kishte një kallamar shkruesi prej briri në krah. Me të
arritur, ata u ndalën pranë altarit prej bronzi. 3 Atëherë lavdia e Perëndisë
të Izraelit u ngrit nga kerubini mbi të cilin rrinte, dhe u drejtua nga pragu
i tempullit. Ajo thirri njeriun e veshur me rroba liri, që kishte kallamarin
prej briri të shkruesit në krah, 4dhe Zoti tha: “Kalo nëmes të qytetit, nëmes
të Jeruzalemit, dhe bëj një shenjë mbi ballin e njerëzve që psherëtijnë dhe
vajtojnë për të gjitha gjërat që kryhen në mes tij”. 5Dhe të tjerëve u tha, në
mënyrë që unë ta dëgjoja: “Kaloni nëpër qytet pas tij dhe goditni; syrit tuaj të
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mos i vijë keq dhe mos kini mëshirë aspak. 6Vritni deri në shfarosje pleq, të
rinj, virgjiresha, fëmijë dhe gra, por mos u afroni asnjerit mbi të cilin është
shenja; filloni nga shenjtërorja ime”. Kështu ata filluan me pleqtë që ishin
para tempullit. 7Pastaj u tha atyre: “Ndotni tempullin dhembushni oborret
me të vrarë. Dilni!”. Atëherë ata dolën dhe bënë kërdinë në qytet. 8Ndërsa
ata po bënin kërdi dhe unë kisha mbetur vetëm, rashë me fytyrë dhe bërtita,
duke thënë: “Oh, Zot, Zot, a do ta shkatërrosh ti tërë mbetjen e Izraelit, duke
e zbrazur tërbimin tënd mbi Jeruzalemin?”. 9 Ai m’u përgjigj: “Paudhësia e
shtëpisë së Izraelit dheasaj të Judësështë jashtëzakonishtemadhe; vendi është
plot gjak dhe qyteti plot me korrupsion. Në fakt thonë: “Zoti e ka braktisur
vendin, Zoti nuk shikon”. 10 Prandaj edhe syrit tim nuk do t’i vijë keq dhe
nuk do të kem aspak mëshirë, por do të bëj që t’u bjerë mbi kokë sjellja e
tyre”. 11 Dhe ja, njeriu i veshur me rroba liri, që kishte një kallamar prej
briri si shkrues në krah, bëri raportimin e tij, duke thënë: “Veprova ashtu si
më urdhërove”.

10
1Unëpo shikojadhe ja,mbi kupënqielloreqë ishtembi kryet e kerubinëve,

dukej mbi ta një si gur safiri që i përngjante nga forma një froni. 2 Zoti i foli
pastaj njeriut të veshur me rroba liri dhe i tha: “Shko midis rrotave poshtë
kerubinit, mbushi duart me qymyr të ndezur që është midis kerubinëve
dhe përhapi mbi qytetin”. Dhe ai shkoi, ndërsa unë shikoja. 3 Kur hyri ai
njeri, kerubinët rrinin në të djathtë të tempullit dhe reja mbushte oborrin
e brendshëm. 4 Pastaj lavdia e Zotit u ngrit mbi kerubinin duke lëvizur drejt
pragut të tempullit; atëherë tempulli u mbush me renë dhe oborri u mbush
me shkëlqimin e lavdisë të Zotit. 5 Zhurma e krahëve të kerubinëve u dëgjua
deri në oborrin e jashtëm, ashtu si zëri i Perëndisë të plotfuqishëm kur flet.
6KurZoti eurdhëroinjeriuneveshurmerroba liri, duke thënë: “Merrzjarrin
midis rrotave që ndodhen ndër kerubinë”, ai shkoi të ndalet pranë një rrote.
7Atëherënjë kerubin shtriu dorënmidis kerubinëvedrejt zjarrit që ishtemes
tyre, emori dhe e vuri në duart e njeriut të veshurme rroba liri, që e pranoi
dhe doli. 8Kerubinët dukeshin sikur kishin formën e dorës së njeriut poshtë
krahëve. 9 Shikova akoma dhe ja, në krah të kerubinëve kishte katër rrota,
një rrotë përbri çdo kerubini dhe një rrotë tjetër për çdo kerubin tjetër; rrotat
kishin pamjen e një guri të topazit. 10Dukej sikur që të katra kishin po atë
formë, sikur një rrotë të ishte në mes të tjetrës. 11Kur lëviznin, shkonin nga
një prej katërdrejtimeve të tyre dhe, duke shkuar, nuk silleshin, por ndiqnin
drejtiminqë kishtemarrë koka e tyre dhe, duke shkuar, nuk silleshin. 12Tërë
trupi i tyre, kurrizi i tyre, duart e tyre, krahët e tyre ishin plot me sy rreth e
qark, po, edhevetë rrotat qëkishin tëkatër. 13Unëdëgjovaqë rrotat quheshin
“Turbina”. 14 Çdo kerubin kishte katër fytyra; fytyra e parë ishte fytyra e
kerubinit, fytyra e dytë ishte fytyra e njeriut, fytyra e tretë fytyra e luanit
dhe fytyra e katërt ajo e shqiponjës. 15 Pastaj kerubinët u ngritën. Ata ishin
po ato qenie të gjalla që kisha parë pranë lumit Kebar. 16 Kur kerubinët
lëviznin, edhe rrotat lëviznin nga ana e tyre; dhe kur kerubinët hapnin fletët
për t’u ngritur nga toka, rrotat nuk largoheshin nga krahu i tyre. 17 Kur
ata ndaleshin, ndaleshin edhe ato; kur ata ngriheshin, ngriheshin edhe ato
bashkë me ta, sepse fryma e qënieve të gjalla ishte ndër ta. 18 Lavdia e Zotit
u largua pastaj nga pragu i tempullit dhe u ndal te kerubinët. 19 Pastaj
kerubinët i hapën krahët e tyre dhe u ngritën nga toka para syve të mi;
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ndërsa po largoheshin edhe rrotat ishin pranë tyre. U ndalën pastaj te hyrja
e portës që shikonte nga lindja e shtëpisë të Zotit, ndërsa lavdia e Perëndisë të
Izraelit qëndronte lart mbi ta. 20 Ishin po ato qenie të gjalla që kisha parë nën
Perëndinë e Izraelit pranë lumit Kebar dhe njoha që ishin kerubinë. 21 Secili
prej tyre kishte katër fytyra, secili katër krahë dhe poshtë krahëve të tyre
dilte forma e dorës së njeriut. 22 Sa për pamjen e fytyrave të tyre, ishin po
ato fytyra që kisha parë pranë lumit Kebar; ishin po ato shëmbëlltyra dhe po
ata kerubinë. Secili shkonte drejt para tij.

11
1 Pastaj Fryma më ngriti dhe më çoi në portën lindore të shtëpisë të Zotit

që shikon nga lindja; dhe ja, në hyrje të portës kishte njëzet e pesë burra,
ndër të cilët pashë Jaazaniahun, birin e Azurit, 2Ai më tha: “Bir njeriu, këta
janë ata njerëz që kurdisin të keqen dhe japin këshilla të këqija në këtë qytet.
3Ata thonë: “Koha nuk është e afërt. Të ndërtojmë shtëpi! Ky qytet është kusia
dhe ne jemi mishi”. 4 Prandaj profetizo kundër tyre, profetizo, bir njeriu”.
5 Pastaj Fryma e Zotit ra mbi mua dhe më tha: “Thuaj: Kështu thotë Zoti: Ju
thoni kështu, o shtëpi e Izraelit, dhe unë i njoh gjërat që ju shkojnë në mend.
6 Ju i keni shumuar ata që keni goditur për vdekje në këtë qytet dhe keni
mbushur me të vdekur rrugët e tij”. 7 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Ata
që keni vrarë dhe që i keni bërë tog në mes të saj janë mishi dhe ky qytet
është kusia, por unë do t’ju nxjerr nga mesi i tij. 8 Ju keni frikë nga shpata
dhe unë do të sjell mbi ju shpatën”, thotë Zoti, Zoti. 9 “Unë do t’ju nxjerr nga
mesi i tij, do t’ju jap në dorë të të huajve dhe do të zbatoj mbi ju vendimet e
mia. 10 Ju do të bini nga shpata, do t’ju gjykoj në kufijtë e Izraelit; atëherë do
të pranoni që unë jamZoti. 11Kyqytet nuk do të jetëmëpër ju një kusi dhe ju
nuk do të jeni për të mishi; unë do t’ju gjykoj në kufijtë e Izraelit. 12Atëherë
do të pranoni që unë jamZoti, sepse nuk keni ecur sipas statuteve tëmia dhe
as keni zbatuar ligjet e mia, por keni vepruar sipas ligjeve të kombeve që ju
rrethojnë”. 13Ndodhi që, ndërsa unë profetizoja, Pelatiahu, bir i Benajahut,
vdiq. Atëherë rashë me fytyrë për tokë dhe bërtitame të madhe, duke thënë:
“Ah, Zot, Zot, dëshiron ta shkatërrosh krejt mbetjen e Izraelit?”. 14 Atëherë
fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 15 “Bir njeriu, vëllezërit e tu, vetë të
afërmit e tu, ata që janë çliruar bashkë me ty dhe tërë shtëpia e Izraelit janë
ata të cilëve banorët e Jeuzalemit u kanë thënë: “Largohuni, pra, nga Zoti;
ky vend na është dhënë si trashëgimi”. 16 Prandaj thuaj: Kështu thotë Zoti,
Zoti: Megjithatë unë i kam larguar midis kombeve dhe i kam shpërndarë në
vende tëhuaja, unëdo të jempër ta përpakkohënjë shenjtërorenëvendet ku
kanë shkuar. 17Prandaj u thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Do t’ju mbledh ndër
popuj, do t’ju grumbulloj nga vendet ku jeni shpërndarë dhe do t’ju jap tokën
e Izraelit. 18Ata do të kthehen dhe do të heqin tërë gjërat e tij të urrejtshme
dhe tërë gjërat e neveritshme të tij. 19 Dhe unë do t’ju jap atyre një zemër
tjetër dhe do t’u shtie përbrenda një frymë të re, do të heq nga mishi i tyre
zemrën prej guri dhe do t’u jap një zemër prej mishi, 20me qëllim që të ecin
sipas statuteve tëmia dhe të respektojnë ligjet emia dhe t’i vënë në praktikë;
atëherë ata do të jenë populli im dhe unë do të jem Perëndia i tyre. 21 Po për
ata të cilët kanë zemër që vë në zbatim gjërat e tyre të urrejtshme dhe të
neveritshme, do të bëj që mbi kokën e tyre të bjerë sjellja e tyre”, thotë Zoti,
Zoti. 22 Pastaj kerubinët i hapën krahët e tyre dhe rrotat lëvizën pranë tyre
dhe lavdia e Perëndisë të Izraelit rrinte lart mbi ta. 23 Lavdia e Zotit u ngrit
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ngamesi i qytetit dhe u ndalmbimalin, që ishte në lindje të qytetit. 24Pastaj
Fryma më ngriti dhe më çoi në Kalde midis atyre që ishin në robëri, në një
vegim për Frymën e Perëndisë dhe vegimi që kisha parë u zhduk para meje
duke u ngritur lart; 25 dhe unë u tregova atyre që ishin në robëri të gjitha
gjërat që Zoti më kishte bërë të shoh.

12
1Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, ti banon nëmes të një

shtëpie rebele, që kanë sy për të parë, por nuk shohin, vesh për të dëgjuar,
por nuk dëgjojnë, sepse janë një shtëpi rebele. 3 Prandaj, bir njeriu, përgatit
plaçkatpërmërgimdhe shkonëmërgimditënpara syve të tyre. Ti do të nisesh
përmërgim nga vendi ku je në një vend tjetër para syve të tyre; ndofta do ta
kuptojnë se janë një shtëpi rebele. 4Do të çosh, pra, plaçkat e tua ditën para
syve të tyre, bagazhin tënd si bagazh i dikujt që shkon në mërgim; pastaj në
mbëmje do të dalësh para syve të tyre, si ata që shkojnë në mërgim. 5Bëj një
vrimë nëmur para syve të tyre dhe nëpërmjet kësaj nxirr bagazhin tënd. 6Do
tambashmbikurriz para syve të tyre, do ta çosh jashtënë terr; do tëmbulosh
fytyrënpër tëmos shikuar tokën, sepse të kambërë ty një shenjë për shtëpinë
e Izraelit”. 7 Unë bëra pikërisht ashtu si më kishte urdhëruar; ditën nxora
jashtë bagazhin tim, si bagazhi i dikujt që shkon nëmërgim dhe nëmbrëmje,
me duar, hapa një vrimë në mur; kur u err e çova jashtë bagazhin tim dhe
e vura mbi kurriz para syve të tyre. 8Në mëngjes fjala e Zotit m’u drejtua,
duke thënë: 9 “Bir njeriu, nuk të ka kërkuar shtëpia e Izraelit, kjo shtëpi rebele:
“Çfarë po bën?”. 10U thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti: “Ky orakull ka të bëjë
me princin që është në Jeruzalem dhe me tërë shtëpinë e Izraelit që banon
aty”. 11Thuaj: Unë jamnjë shenjë për ju; ashtu si bëraunë, kështudo t’ubëhet
atyre: ata do të shkojnë në mërgim, në robëri. 12 Princi që është në mes tyre
do të mbajë bagazhin e tij mbi kurriz në terr dhe do të dalë; do të bëjnë një
vrimë nëmur që ai të dalë nëpërmjet saj; ai do të mbulojë fytyrën për të mos
parë tokënme sytë e tij. 13 Por unë do të shtrij rrjetën time mbi të dhe ai do
të kapet në lakun tim; do ta çoj pastaj në Babiloni, në vendin e Kaldeasve;
por ai nuk ka për ta parë dhe do të vdesë atje. 14Do të shpërndaj në të gjitha
erërat ata që i rrijnë rreth e qark për ta ndihmuar dhe tërë trupat e tij, dhe
do ta zhvesh shpatën prapa tyre. 15Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti
kur do ti kem shpërndarë midis kombeve dhe vendeve të ndryshme. 16 Por
do të fal një numër të vogël nga shpata, nga uria dhe murtaja, me qëllim
që të tregojnë të gjitha veprimet e tyre të neveritshme midis kombeve ku
do të shkojnë; atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti”. 17 Fjala e Zotit m’u
drejtua akoma, duke thënë: 18 “Bir njeriu, ha bukën tëndeme drithtimë dhe
pije ujin tëndme shqetësim dhe me ankth. 19Do t’i thuash pastaj popullit të
vendit: Kështu u thotë Zoti, Zoti, banorëve të Jeruzalemit në tokën e Izraelit:
Do të hanë bukën e tyre në pikëllim dhe do ta pinë ujin e tyre në tmerr,
sepse vendi i tyre do të zhvishet nga gjithë ato që ka për shkak të ligësisë
të mbarë njerëzve që banojnë aty. 20 Qytetet e banuara do të shkatërrohen
dhe vendi do të shkretohet; kështu do të pranoni që unë jam Zoti”. 21 Fjala
e Zotit mu drejtua përsëri duke, duke thënë: 22 “Bir njeriu: Çfarë është ajo e
thënë për vendin e Izraelit e cila pohon se: “Ditët po zgjaten dhe çdo vegim
pakësohet”? 23Prandaj u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti: Unë do të bëj të
pushojë kjo e thënë dhe të mos e përmendinmë në Izrael. Bile u thuaj atyre:
Poafrohenditëtdhe realizimi i fjalës së çdovegimi, 24sepsenukdo tëketëmë
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asnjë vegim të rremë as shortari të gënjeshtërt në mes të shtëpisë së Izraelit.
25 Sepse unë, Zoti, do të flas, dhe fjala që do shqiptoj do të kryhet pa asnjë
mëdyshje. Po, në ditët tuaja, o shtëpi rebele, unë do të shqiptoj një fjalë dhe
do ta realizoj”, thotë Zoti, Zoti. 26Fjala e Zotitm’udrejtua akoma, duke thënë:
27 “Bir njeriu, ja, shtëpia e Izraelit thotë: “Vegimi që ai shikon ka të bëjë me
shumë ditë të së ardhmes, dhe ai profetizon për kohra të largëta”. 28Prandaj
u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti; asnjë nga fjalët emia nuk do të shtyhet
më, por fjala që unë do të shqiptoj do të realizohet”, thotë Zoti, Zoti.

13
1 Fjala e Zotit m’u drejtua duke thënë: 2 “Bir njeriu, profetizo kundër

profetëve të Izraelit që profetizojnë dhe u thuaj atyre që profetizojnë sipas
zemrës së tyre: Dëgjoni fjalën e Zotit. 3Kështu thotë Zoti, Zoti: Mjerë profetët
e pamend që ndjekin frymën e tyre duke mos parë asgjë. 4O Izrael, profetët
e tu kanë qenë si dhelpra në shkretëtirë. 5 Ju nuk jeni ngjitur mbi të çara dhe
as nuk keni ndërtuar ndonjë mur rreth shtëpisë së Izraelit për të rezistuar
në betejën në ditën e Zotit. 6 Kanë pasur vegime të rreme dhe shortari
të gënjeshtërta dhe thonë: “Zoti ka thënë”, ndërsa Zoti nuk i ka dërguar.
Megjithatë ata shpresojnë që fjala e tyre të plotësohet. 7 A nuk keni pasur
vallë vegime të rreme dhe a nuk keni shqiptuar shortari të gënjeshtra? Ju
thoni: “Zoti ka thënë”, kurse unë nuk kam folur”. 8Prandaj kështu thotë Zoti,
Zoti: “Meqenë se keni thënë gënjeshtra dhe keni pasur vegime të gënjeshtërta,
ja ku jam kundër jush”, thotë Zoti, Zoti. 9 “Dora ime do të jetë kundër
profetëve që kanë vegime të rreme dhe shqiptojnë shortari të gënjeshtra. Ata
nuk do të marrin pjesë në këshillën e popullit tim, nuk do të jenë të shkruar
në rregjistrin e shtëpisë së Izraelit dhe nuk do të hyjnë në vendin e Izraelit;
atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, Zoti. 10 Sepse, po, sepse kanë bërë
popullin tim të devijojë, duke i thënë: ‘Paqe’, kur nuk ka paqe, dhe kur një
njeri ndërton një mur, ata e suvatojnë me një llaç që nuk mban, 11 u thuaj
atyre që e suvatojnë me llaç që nukmban, se ai ka për të rënë. Do të vijë një
shi i rrëmbyer dhe ju, o gurë breshëri, do të rrëzoheni; do të shpërthejë një erë
e stuhishme, 12 dhe ja, kur do të rrëzohetmuri, nuk do t’ju thuhet vallë: “Ku
është llaçimetëcilinekeni suvatuar?””. 13Prandajkështu thotëZoti, Zoti: “Në
tërbimin tim do të bëj që të shpërthejë një erë e stuhishme, në zemërimin tim
do të bëj që të bjerë një shi i rrëmbyer dhe në tërbimin tim disa gurë breshri
për një shfarosje të plotë. 14Kështu do të shembmurin që keni suvatuar me
llaç që nuk mban, do të hedh për tokë dhe themelet e tij do të zbulohen; ai
do të rrëzohet dhe ju do të shkatërroheni bashkë me të; atëherë do të pranoni
që unë jam Zoti. 15Kështu do të shfryj tërbimin timmbimurin dhembi ata që
kanë suvatuar me llaç që nuk mban; dhe do t’ju them: “Muri nuk është më
dhe as ata që e suvatonin, 16 domethënë, profetët e Izraelit që profetizonin
mbi Jeruzalemin dhe kishin për të vegime paqeje, ndërsa nuk kishte paqe”,
thotë Zoti, Zoti. 17 “Por tani ti, bir njeriu, kthe fytyrën nga vajzat e popullit
tënd që profetizojnë sipas zemrës së tyre dhe profetizo kundër tyre, 18 dhe
thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Mjerë gratë që qepin rripa në të gjitha kyçet
e dorës dhe bëjnë vela për kokat e çdo lartësie për të gjuajtur shpirtërat. A
besoni ju të gjuani shpirtërat e popullit tim dhe të shpëtoni jetën tuaj? 19 Ju
më përdhosni në mes të popullit tim për disa grushte elbi dhe për disa copa
buke, duke bërë të vdesin shpirtëra që nuk duhet të vdisnin dhe duke bërë të
jetojnë shpirtëra që nuk duhet të jetonin, duke e gënjyer popullin tim që u vë
veshin gënjeshtrave”. 20 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, unë jam kundër
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rripave tuajame të cilat ju gjuani shpirtërat sikur të ishin zogj; do t’i shkëpus
nga krahët tuaja dhe do t’i çliroj shpirtërat, ato shpirtëra që ju i gjuani si zogj.
21Gjithashtudo tëheqvelat tuajadhedo të çlirojpopullin timngaduart tuaja,
dhe ai nuk do të jetë më një pre në duart tuaja; atëherë do të pranoni që unë
jamZoti. 22Nëfakt ekenibrengosurzemrëne tëdrejtitmegënjeshtra,kurunë
nuk e brengosja, dhe keni fortësuar duart e të pabesit, që të mos shmanget
nga rruga e tij e keqe për të mbetur në jetë. 23 Prandaj nuk do të keni më
vegime të rreme dhe nuk do të praktikonimë shortarinë, dhe unë do ta çliroj
popullin tim nga duart tuaja; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti”.

14
1Pastaj erdhën tek unë disa pleq të Izraelit dhe u ulën parameje. 2Atëherë

fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 3 “Bir njeriu, këta njerëz kanë ngritur
idhujt e tyre në zemrën e tyre dhe kanë vënë para tyre pengesën që i bën të
bien në paudhësi. A do ta lë veten të konsultohem prej tyre? 4 Prandaj folu
dhe u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti: Cilido qoftë nga shtëpia e Izraelit
që i ngre idhujt e tij në zemrën e tij, dhe vë para vetes pengesën që e bën
të bjerë në paudhësi dhe pastaj vjen te profeti, do t’i përgjigjem unë, Zoti,
lidhur me këtë, sipas morisë së idhujve të tij, 5 për të ndikuar në zemrën e
atyre të shtëpisë së Izraelit që janë larguar prej meje për shkak të të gjithë
idhujve të tyre. 6 Prandaj i thuaj shtëpisë së Izraelit: Kështu thotë Zoti, Zoti:
Konvertohuni, largohuni nga idhujtë tuaj dhe hiqni fytyrën nga të gjitha
gjërat tuaja të neveritshme. 7 Sepse, në qoftë se një njeri çfardo i shtëpisë së
Izraelit apo disa të huaj që banojnë në Izrael largohen nga unë, ngre idhujt
e tij në zemrën e tij dhe vë para tij pengesën që e bën të bjerë në paudhësi
dhe pastaj vjen te profeti, që të konsultohet me mua nëpërmjet atij, unë, do
t’i përgjigjem unë, Zoti, nga vetja ime. 8Do të kthej fytyrën time kundër këtij
njeriu, do ta bëj një shënjë dhe një proverb dhe do ta shfaros në mes të
popullit tim; atëherë do pranoni që unë jam Zoti. 9Por në rast se profeti lë të
mashtrohet dhe thotë ndonjë fjalë, unë, Zoti e kam bërë për vete këtë profet;
do të shtrij dorën pastaj kundër tij dhe do ta shkatërroj në mes të popullit
tim të Izraelit. 10Që të dy do të vuajnë dënimin e paudhësisë së tyre; dënimi i
profetit do të jetë i barabartë me dënimim e atij që e konsulton, 11me qëllim
që ata të shtëpisë së Izraelit të mos shkojnë duke u endur larg meje, të mos
ndoten më nga të gjitha shkeljet e tyre, por të jenë populli im dhe unë të
jem Perëndia i tyre”, thotë Zoti, Zoti. 12 Fjala e Zotit mu drejtua akoma, duke
thënë: 13 “Bir njeriu, në qoftë se një vend mëkaton kundër meje duke qenë
vazhdimisht i pabesë, unë do të shtrij dorën time kundër tij, do t’i ndërpres
përkrahjen e bukës, do t’i dërgoj kundra urinë dhe do të shfaros njerëzit dhe
kafshët. 14Edhe sikur në mes tyre të ishin këta tre burra, Noeu, Danieli dhe
Jobi, për shkak të drejtësisë së tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre”, thotë
Zoti, Zoti. 15 “Por në rast se do të bëja që nëpër këtë vend të kalonin kafshë
të egra që ta shpopullonin dhe ai të bëhej një shkreti ku askush nuk do të
kalonte për shkak të këtyre kafshëve, 16 edhe sikur në mes tyre të ishin ata
tre burra, ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti, Zoti, “ata nuk do
të shpëtonin as bijtë as bijat; do të shpëtonin vetëm veten e tyre, por vendi do
të ishte një shkreti. 17 Ose sikur të sillja shpatën kundër këtij vendi dhe të
thoja: “Le të kalojë shpata nëpër vend”, dhe të shfaroste njerëz dhe kafshë,
18 edhe sikur në mes tyre të ishin ata tre burra, ashtu siç është e vërtetë që
unë rroj”, thotë Zoti, Zoti, “ata nuk do të shpëtonin as bijtë, as bijat e tyre,
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por vetëm veten e tyre. 19 Ose sikur të dërgoja kundër atij vendi murtajën
dhe të derdhja mbi të zemërimin tim duke bërë kërdinë dhe duke shfarosur
njerëz dhe kafshë, 20 edhe sikur në mes tyre të ishin Noeu, Danieli dhe Jobi,
ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti, Zoti “ata nuk do të shpëtonin
as bijtë as bijat, për drejtësinë e tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre”.
21Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: “Enjëjta gjë do të ndodhë kur të dërgoj kundër
Jeruzalemit katër gjykatësit emi të tmerrshëm, shpatën,urinë, kafshët e egra
dhe murtajën për të shfarosur njerëz dhe kafshë. 22 Por ja, do të lihet një
mbeturinë që do të çohet jashtë, bij dhe bija; ata do të vijnë tek ju dhe ju do të
shikoni sjelljen e tyre dhe veprimet e tyre. Atëherë do të ngushëlloheni nga e
keqja që sollambi Jeruzalemin, për të gjitha ato që sollambi të. 23Ata do t’ju
ngushëllojnë kur do të shikoni sjelljen e tyre dhe veprimet e tyre. Kështu do
të pranoni që jo pa të drejtë bëra atë që bëra nëmes të tij”, thotë Zoti, Zoti.

15
1 Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 2 “Bir njeriu, ç’është vallë

druri i hardhisë në krahasimme gjithë drurët e tjerë ose me çfarëdo dege që
ndodhet në drurët e pyllit? 3A mund ta marrësh drurin për të bërë ndonjë
punë? A mund të përftosh prej tij një kunj për të varur ndonjë send? 4 Ja, e
hedh në zjarr për t’u djegur; zjarri djeg dy anët e tij dhe pjesa e tij qendrore
karbonizohet. A mund të jetë vallë i dobishëm për ndonjë punë? 5 Ja, në
se edhe kur ishte i plotë nuk vlente për asnjë punë, aq më pak do të mund
të vlejë për ndonjë punë kur zjarri e ka djegur dhe karbonizuar. 6 Prandaj,
kështu thotë Zoti, Zoti: Ashtu sikur, ndër drutë e pyllit, kam caktuar që druri i
hardhisë tëdigjet në zjarr, kështudo tëveproj edhemebanorëte Jeruzalemit.
7Do të kthej kundër tyre fytyrën time. Kanë dalë nga një zjarr, por një zjarr
tjetër do t’i gllabërojë. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, kur të kthej
kundër tyre fytyrën time. 8Kështudo tabëjvendin të shkretë sepsekanëqenë
vazhdimisht jobesnikë”, thotë Zoti, Zoti.

16
1Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 2 “Bir njeriu, bëja të njohura

Jeruzalemit veprimet e tij të neveritshme, 3 dhe i thuaj: Kështu i thotë Zoti,
Zoti, Jeruzalemit: Prejardhja jote dhe lindja jote janë nga vendi i Kanaanit;
ati yt ishte një Amoreas dhe nëna jote një Hitease. 4 Kur linde ti, ditën që
dole në këtë botë, nuk t’u pre kërthiza, nuk të lanë me ujë për t’u pastruar,
nuk të fërkuanme kripë as të mbështollën në pelena. 5Asnjë sy nuk u kujdes
për ty që të të bënte qoftë edhe një nga këto gjëra, duke i ardhur keq për ty;
përkundrazi ditën që linde të hodhen në fushë të hapur, për shkak të neverisë
që kishin për ty. 6Unë të kalova afër, pashë që po përpëliteshe në gjak dhe të
thashë, ndërsa ndodheshe në gjakun tënd: “Jeto!”. Po, ndërsa ndodheshe në
gjakun tënd të thashë: “Jeto!”. 7 Të bëra të rritesh si mori si filizat e arave;
dhe ti u rrite, ubëre e madhe dhe u bëre shumë e bukur. Gjiri t’u formua,
flokët t’u rritën shumë, por ti ishe lakuriqe dhe nevojtare. 8 Unë të kalova
afër dhe të shikova, dhe ja, koha jote ishte koha e dashurisë. Kështu shtriva
cepin e rrobave të mia mbi ty dhe mbulova lakuriqësinë tënde; të bëra një
betim, lidha një besëlidhje me ty dhe ti u bëre imja”, thotë Zoti, Zoti. 9 “Të
lava me ujë, të pastrova krejt nga gjaku dhe të leva me vaj. 10 Pastaj të
vura të veshësh rroba të qëndisura, të vura sandale prej lëkure baldoseje, të
rrethova kokënme li të hollë dhe të mbulova memëndafsh. 11Të zbukurova
me stoli, të vura byzylykë në kyçet e dorës dhe një gjerdannë qafë. 12Të vura
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një unazë në hundë, vathë te veshët dhe një kurorë të mrekullueshme mbi
krye. 13Kështu u zbukuroveme ar dhe argjend dhe u vesheme li të hollë,me
mëndafshdhemeqëndisje. Tihëngremajëmielli,mjaltëdhevaj; ubëre shumë,
shumë e bukur dhe arrite tëmbretërosh. 14Nami yt u përhapmidis kombeve
për bukurinë tënde që ishte e përsosur, për shkak të shkëlqimit tim të madh
që kisha vendosur mbi ty”, thotë Zoti, Zoti. 15Por ti vure besim në bukurinë
tëndedheukurvërovepër shkak tënamit tënddhe ia falje kurvërimet e tua çdo
kalimtari, që i pranonte. 16Timore disa nga rrobat e tua, bëre vende të larta
me ngjyra të ndryshme në të cilat u kurvërove, gjëra që nuk duhet të kishin
ndodhur dhe as që të ishin. 17More gjithashtu xhevahiret e tua të bukura
të bëra me arin dhe argjendin tim, që unë të kisha dhënë, bëre prej tyre
figura njeriu dhe u kurvëroveme to; 18pastaj more rrobat e tua të qëndisura,
i mbulove dhe ofrove para tyre vajin dhe temjanin tim. 19Edhe bukën time
që të kisha dhënë, majën e miellit, vajin dhe mjaltin me të cilin të ushqeja,
i vure para tyre si një parfum me erë shumë të këndshme; kështu ndodhi”,
thotë Zoti, Zoti. 20 “Përveç kësajmore bijtë e tu e bijat e tua qëmë kishe lindur
dhe i sakrifikove ata, që të gëlltiten. Mos vallë ishin pak gjë kurvërimet e tua,
21 që ti të therje bijtë e mi dhe t’ua ofroje atyre duke i kaluar nëpër zjarr?
22Megjithëveprimet e tua tëneveritshmedhekurvërimete tua, nuk ikujtove
ditët e rinisë sate, kur ishe lakuriq dhe nevojtare dhe përpëliteshe në gjak.
23Tanimbas gjithë ligësisë sate, “mjerë,mjerë ti!””, thotë Zoti, Zoti; 24 “në çdo
shesh ke ndërtuar një kamare dhe ke bërë një vend të lartë; 25në krye të çdo
rruge ke ndertuar një vend te lartë, e ke bërë të neveritshme bukurinë tënde,
dhe i ke hapur këmbët e tua çdo kalimatari, duke i shumuar kurvërimet e tua.
26 Ti gjithashtu je kurvëruarme Egjiptasit, fqinjët e tu trupmëdhenj, dhe i ke
shumuar kurvërimet e tua për të provokuar zemërimin tim. 27 Prandaj, ja,
unë kam shtrirë dorën kundër teje, kam pakësuar racionin tënd të caktuar,
të kam lënë në dorë të atyre që të urrejnë, bijave të Filistejve, që u vjen turp
nga qëndrimi yt i poshtër. 28Ende e pa kënaqur, je kurvëruarme Asirianët; po,
je kurvëruar me ata, por pa qenë e kënaqur. 29Kështu i ke shtuar kurvërimet
e tua me vendin e Kanaanit deri në Kalde, por as me këtë nuk je kënaqur.
30 Sa e shthurur është zemra jote”, thotë Zoti, Zoti, “kur bën tërë këto gjëra
të një prostitute pa cipë! 31 Ti ndërtoje kamaren në krye të çdo rruge dhe
bënje vendet e larta në çdo shesh por nuk ishe si një prostitutë, sepse përbuzje
pagën, 32 por si një grua që shkel kurorën, që në vend të bashkëshortit të
saj pret të huajt. 33 Të gjitha prostitutave u bëhen dhurata, por ti u ke bërë
dhurata gjithë dashnorëve të tu dhe me dhurata i ke bërë të vijnë nga çdo
anë te ti për kurvërimet e tua. 34Në kurvërimet e tua je sjellë krejt ndryshe
nga gratë e tjera; askush nuk të ndiqte nga pas për t’u kurvëruar, sepse ti
jepje pagesën në vend që ta merrje atë; kështu je sjellë krejt ndryshe nga
të tjerat”. 35 Prandaj, o prostitutë, dëgjo fjalën e Zotit. 36 Kështu thotë Zoti,
Zoti: “Duke qenë se paratë e tua janë shkapërderdhur dhe lakuriqësia jote
është zbuluar në kurvërimet e tua me dashnorët e tu dhe me tërë idhujt e tu
të neveritshëm dhe për shkak të gjakut të bijve të tu që u ke ofruar atyre,
37 ja, unë do të mbledh tërë dashnorët e tu me të cilët ke bërë qejf, të gjithë
ata që ke dashuruar bashkë me ata që ke urryer; do t’i mbledh nga çdo anë
kundër teje dhe do të zbuloj para tyre lakuriqësinë tënde,me qëllim që ata të
shohingjithë lakuriqësinë tënde. 38Do të të gjykoj si gjykohengratëqë shkelin
kurorën dhe ato që derdhin gjakun dhe do të sjell mbi ty gjakun e tërbimit
dhe të xhelozisë. 39Do të të jap pastaj në duart e tyre dhe ata do të shembin
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kamaren tënde dhe do të hedhin poshtë të gjitha vendet e tua të larta do të
të zhveshin gjithashtu nga rrobat e tua, do të marrin xhevahiret e tua të
mrekullueshme dhe do të të lënë lakuriq dhe nevojtare. 40Pastaj do të bëjnë
të dalë kundër teje një turmë e madhe dhe do të të vrasin me gurë dhe do
të të shpojnëme shpatat e tyre. 41Do t’u vënë flakën shtëpive të tua dhe do të
zbatojnëvendimekundër tejepara syve të shumëgrave; do të tëbëj tëheqësh
dorë nga kurvërimi dhe nuk do të japëshmë asnjë pagë. 42Kështu do ta fashit
zemërimin timmbi ty dhe xhelozia ime do të largohet nga ti; do të qetësohem
dhe nuk do të zemërohem më. 43 Sepse ti nuk i ke kujtuar ditët e rinisë sate
dhemë ke bërë të tërbohemme të gjitha këto gjëra, ja, edhe unë do të të bëj që
të bien mbi kokën tënde veprimet e tua”, thotë Zoti, Zoti, “kështu ti nuk do të
kryesh poshtërsi të tjera përveç veprimeve të tua të neveritshme. 44Kushdo
që do të thotë proverba, do të thotë këtë proverb kundër teje: “Si nëna është
edheebija”. 45Ti jeme tëvërtetëbija enënës sateqëkamohuarbashkëshortin
e saj dhe bijt e vet, dhe jemotër emotrave të tua që kanëmohuar burrat dhe
bijtë e tyre. Nëna juaj ishte një Hitease dhe ati juaj një Amoreas. 46Motra
jote më e madhe është Samaria, që banon me gjithë bijat e saj në të majtën
tënde;motra jotemëevogël është Sodoma, qëbanonmegjithë bijat e saj në të
djathtën tënde. 47Ti jo vetëm ke ecur në rrugët e tyre dhe ke kryer veprimet e
tyre të neveritshme, por, sikur kjo të ishte fare pak, në të gjitha rrugët e tua
je korruptuar më shumë se ato. 48 Siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti,
Zoti, “motra jote Sodomadhebijat e saj nukkanëbërëatëqëkebërë ti bashkë
mebijat e tua. 49 Ja, kjo qepaudhësia emotrës sate Sodoma: ajo dhebijat e saj
jetonin në kryelartësi, në bollëkun e bukës dhe në një plogështi të theksuar,
por nuk përkrahnin dorën e të përvuajturit dhe të të varfërit. 50 Ishin fodulle
dhe kryenin veprime të neveritshme para meje; prandaj i hoqa nga mesi,
kur e pashë këtë. 51Samaria nuk ka kryer as gjysmën emëkateve të tua; ti i ke
shumuar veprimet e tua të neveritshmemë shumë se ato dhe ke justifikuar
motrat e tua me të gjitha veprimet e neveritshme që ke kryer. 52 Ti, që ke
gjykuarmotrat e tua,mbaje turpin tënd, sepsememëkatetqë ke kryer je bërë
mëeneveritshme se ato; ato janëmë të drejta se ti. Po, ki turp, dhembaje për
vete turpin, sepse ke justifikuarmotrat e tua. 53Kur do t’i kthej robërit e tyre,
robërit e Sodomës dhe bijat e saj, robërit e Samarias dhe vajzat e saj, atëherë
do t’i kthej edhe robërit nga robërimi yt që janë nëmes tyre, 54meqëllim që ti
tëmbash turpin tënddhe të turpëroheshpër tërë ato që kebërë, kur i ke dhënë
zemër. 55Kurmotrat e tua, Sodoma dhe bijat e saj, do të kthehen në gjendjen
e tyre të mëparshme, dhe Samaria dhe bijat e saj do të kthehen në gjendjen e
tyre të mëparshme, edhe ti dhe bijat e tua do të ktheheni në gjendjen tuaj të
mëparshme. 56Motra jote Sodoma nuk ishte përmendur fare nga goja jote në
ditët e kryelartësisë sate, 57para se ligësia jote të zbulohej lakuriq, si ndodhi
kur të fyen bijat e Sirisë dhe të gjitha ato që ishin rreth tyre, bijat e Filistejve,
që të përçmonin nga të gjitha anët. 58 Ti mban dënimin e poshtërsisë sate dhe
të veprimeve të tua të neveritshme”, thotë i Amshueshmi. 59 Sepse kështu
thotë Zoti, Zoti: “Unë do të veproj me ty ashtu si ke vepruar ti me mua, se
ke përçmuar betimin, duke shkelur besëlidhjen”. 60 “Megjithatë do të kujtoj
besëlidhjen që lidha me ty në ditët e rinisë sate dhe do të lidh me ty një
besëlidhje të përjetëshme. 61Atëherë do të kujtohesh për sjelljen tënde dhe do
të të vijë turp, kur do të presësh motrat e tua, ato që janë më të mëdha dhe
ato që janë më të vogla nga ti; dhe unë do t’i jap ty si bija, por jo për hir të
besëlidhjes sate. 62Unë do të lidh besëlidhjen time me ty dhe ti do të pranosh
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që unë jam Zoti, 63me qëllim që të mbash mend, të të vijë turp dhe të mos
hapësh gojën për shkak të konfuzionit tënd, kur të kem bërë shlyerjen e fajit
për të gjitha ato që ke bërë”, thotë Zoti, Zoti.

17
1 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, propozo një enigmë

dhe i trego një shëmbëlltyrë shtëpisë së Izraelit, dhe thuaji: 3 Kështu thotë
Zoti, Zoti: Një shqiponjë e madheme fletë të mëdha dheme pendë të gjata, e
mbuluarmepupla tëngjyrave tëndryshme, shkoi nëLibandhekëputimajën
e një kedri; 4 këputi degëzën e tij më të lartë, e çoi në një vend tregëtie dhe e
vendosi në një qytet tregtarësh. 5Pastaj mori pak farë të vendit dhe embolli
në një arë pjellore; e vendosi këtë pranë ujrave të bollshme dhe e mbolli
si një shelg. 6 Ajo u rrit dhe u bë një hardhi e madhe, por e ulët, degët e
së cilës ishin kthyer nga shqiponja, kurse rrënjët ishin poshtë saj. Kështu u
bë një hardhi që lëshoi degë dhe gjethe. 7 Por na ishte një shqiponjë tjetër
e madhe, me ali të mëdha dhe me shumë pendë; dhe ja, kjo hardhi i ktheu
rrënjët e saj drejt asaj dhe i shtriu degët e saj drejt asajme qëllim që të vaditij
nga brazda ku ishte mbjellë. 8 Ajo ishte mbjellë në një tokë të mirë, pranë
ujrave të bollshme, me qëllim që të lëshonte degë, të jepte fryte dhe të bëhej
një hardhi e mrekullueshme. 9 Thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: A do të mund
të shkojëmbarë? Anuk do t’i shrrënjosë shqiponja rrënjët e saj dhe nuk do t’i
presë frytet e saj që ta lërë të thahet? Kështu tërë gjethet që ka do të thahen.
Nuk do të duhet shumë forcë as shumë njerëz për ta shkulurme rrënjë. 10 Ja,
ajo është e mbjellë. A mund të shkojë mbarë? Mos vallë do të thahet krejt
kur do të preket nga era e lindjes? Do të thahet në brazdën ku ishte rritur!”.
11 Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 12 “I thuaj, pra, kësaj shtëpie
rebele: Nuk e merrni vesh çfarë kuptimi kanë këto gjëra? U thuaj atyre: Ja
mbreti i Babilonisë erdhi në Jeruzalem, zurimbretin dhe krerët dhe i çoime
vete në Babiloni. 13Pastaj mori një prej gjaku mbretëror, lidhi një besëlidhje
metëdheevuri tëbetohet. Aimorimevete edheburrat e fuqishëm të vendit,
14 me qëllim që mbretëria të binte dhe jo të ngrihej, por, duke respektuar
besëlidhjen e tij, të mund të ishte i qëndrueshëm. 15 Por ky u rebelua kundër
tij duke dërguar ambasadorët e tij në Egjipt, me qëllim që t’i jepnin kuaj dhe
shumënjerëz. Amund t’i shkojëmbarë, amund të shpëtojëai qëkabërë gjëra
të tilla? A mund të shkelë besëlidhjen dhe megjithatë të shpëtojë? 16 Ashtu
siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti, Zoti, “ai do të vdesë në vendin
ku rri mbreti që e ka bërë mbret dhe betimin e të cilit ai ka përçmuar duke
shkelur edhe besëlidhjen, afër tij, në mes të Babilonisë. 17 Faraoni nuk do t’i
japëndihmëmeushtrinëe tij të fuqishmedhemeaqnjerëznë luftë,kurdo të
ngrenë ledhe dhe do të ndërtojnë kulla për të shfarosur shumë jetë njerëzore.
18Ai ka përçmuar betimin duke shkelur besëlidhjen;megjithatë, ja, mbasi dha
dorën, ka bërë tërë këto gjëra. Ai nuk do të shpëtojë”. 19Prandaj kështu thotë
Zoti, Zoti: “Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, betimin timqë ai ka përçmuar
dhe besëlidhjen time që ai ka shkelur, do të bëjqë të bienmbi kokën e tij. 20Do
të shtrijmbi të rrjetën timedhedo të kapetnë lakun tim. Do ta çojnëBabiloni
dhe aty do të ekzekutojmbi të vendimin për tradhëtinë e kryer kundërmeje.
21Tërë ikanakëtbashkëme formacionet e tij do të biennga shpata, ndërsa ata
që do të shpëtojnë do të shpërndahen në drejtim të të gjitha erërave. Kështu do
të pranoni që unë, Zoti, kam folur”. 22Kështu thotë Zoti, Zoti: “Do tëmarr një
degëz ngamaja e kedrit më të lartë dhe do ta mbjell; nga maja e degëve të tij



Ezekieli 17:23 792 Ezekieli 18:23

të reja do të këpusnjëdegëz të njomëdhedo tambjellmbinjëmal të lartë dhe
të ngritur. 23Do tambjell mbi malin e lartë të Izraelit; do të lëshoj degë, do të
bëj fryte dhedo të bëhetnjë kedër imrekullueshëm. Nën të do të banojnë zogj
të çdo lloji; ata do të banojnë nën hijen e degëve të tij. 24Kështu tërë drurët e
fushës do të mësojnë se unë, Zoti, kam ulur drurin e lartë dhe kam ngritur
drurin e ulët, kam bërë të thahet druri i gjelbër dhe të mbijë druri i thatë.
Unë Zoti, kam folur dhe do ta bëj”.

18
1Fjala e Zotitm’udrejtua, duke thënë: 2 “Çfarë keni ndërmendkur përdorni

këtë proverb lidhur me vendin e Izraelit duke thënë: “Etërit kanë ngrënë
rrushin e papjekur dhe dhëmbët e bijve të tyre janë mpirë”? 3Ashtu si është
e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti, Zoti, “nuk do ta përdornimëkëtë proverb në
Izrael. 4 Ja, të gjithë shpirtërat janë të mitë; si shpirti i atit ashtu dhe shpirti
i birit janë të mitë. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur. 5Në qoftë se dikush
është i drejtë dhe zbaton ndershmërinë dhe drejtësinë, 6në se nuk hanëmale
dhe nuk ngre sytë tek idhujt e shtëpisë së Izraelit, në rast se nuk prek gruan
dhe fqinjët të tij dhe nuk i afrohet një gruaje kur ajo është e papastër, 7 në
rast se nuk shtyp kërkënd, në qoftë se i kthen huamarrësit pengun e tij, në
qoftë se nuk kryen asnjë grabitje, në rast se i jep bukën e tij të uriturit dhe
mbulon me rroba atë që është lakuriq, 8 në rast se nuk jep hua me kamatë
dhe nuk jep me fajde, në rast se heq dorë nga paudhësia, dhe gjykon me
paanësimidis burrit dhe burrit, 9në rast se ecën sipas statuteve të mia duke
vepruar me besnikëri, ai është i drejtë dhe me siguri ka për të jetuar”, thotë
Zoti, Zoti. 10 Por në qoftë se i ka lindur një bir që përdor dhunë, që derdh
gjak dhe i bën të vëllait ndonjë nga këto gjëra, 11 (ndërsa i ati nuk ka kryer
asnjë nga këto gjëra), dhe ha në male dhe prek bashkëshorten e fqinjit të tij,
12 shtyp të varfërin dhe nevojtarin, kryen grabitje, nuk e kthen pengun, ngre
sytë ndaj idhujve, kryen veprime të neveritshme, 13 jep me kamatë dhe me
fajde, a do të jetojë vallë ai? Ai nuk do të jetojë. Duke qenë se ka kryer tërë
këto veprime të neveritshme ai ka për të vdekur me siguri; gjaku i tij do të
bjerë mbi të. 14 Por në rast se atij i lind një fëmijë që, duke parë tërë mëkatet
e kryera nga i ati, i kupton, por nuk i kryen, 15 nuk ha në male, nuk i ngre
sytë nga idhujt e shtëpisë së Izraelit, nuk prek gruan e fqinjit, 16 nuk shtyp
njeri, nuk merr pengje, nuk kryen grabitje, por i jep bukën e tij të uriturit,
vesh me rroba atë që është lakuriq, 17 e përmban dorën që të mos shtypë të
varfërin, nukmerr as kamatë as fajde, respekton dekretet emia dhe ecën në
statutet e mia, ai nuk ka për të vdekur për shkak të paudhësisë së atit të tij;
ai me siguri ka për të jetuar. 18 I ati, përkundrazi, duke qenë se ka shtypur
dhe ka kryer grabitje në dëm të vëllait të tij dhe ka bërë atë që nuk është e
mirë në mes të popullit të tij, ja, ai do të vdesë për shkak të paudhësisë së tij.
19Megjithatë ju thoni: “Pse biri nukmbart paudhësinë e atit?”. Duke qenë se
djali zbaton barazinë dhe drejtësinë, respekton të gjitha statutet e mia dhe i
vë në praktikë, aime siguri ka për të jetuar. 20Shpirti qëmëkaton do të vdesë,
i biri nuk do tëmbartë paudhësinë e atit dhe ati nuk do tëmbartë paudhësinë
ebirit; drejtësiae tëdrejtit do të jetëmbi të,pabesia e tëpabesit do tëbienmbi
të. 21Në rast se i pabesi largohet nga të gjitha mëkatet që kryente, në rast se
respekton të gjitha statutet e mija dhe zbaton barazinë dhe drejtësinë, ai me
siguri ka për të jetuar; nuk ka për të vdekur. 22Asnjë nga shkelje që ka kryer
nuk do t’i kujtohet atij; ai do të jetojë për shkak të drejtësisë që zbaton. 23A
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ndjej vallë gëzim nga vdekja e të pabesit?”, thotë Zoti, Zoti, “apo përkundrazi
që ai të kthehet nga rrugët e tij dhe të jetojë? 24Por në rast se i drejti largohet
nga drejtësia e tij dhe kryen paudhësinë dhe imiton tërë gjërat e neveritshme
që kryen i pabesi, a do të jetojë vallë ai? Në rast se tërë drejtësia që ka bërë
nuk do të kujtohetmë; për shkeljen që ka kryer dhemëkatin që ka bërë, ai ka
për të vdekur, për shkak të tyre. 25Megjithatë ju thoni: “Rruga e Zotit nuk
është e drejtë”. Dëgjoni tani, o shtëpi e Izraelit: është pikërisht rruga ime që
nuk është e drejtë ose janëmë tepër rrugët tuaja që nuk janë të drejta? 26Në
rast se i drejti largohet nga drejtësia e tij dhe kryen paudhësi dhe për këtë
shkak vdes, ai vdes nga paudhësia që ka kryer. 27 Përkundrazi, në se i pabesi
largohet nga pabesia që ndiqte dhe zbaton barazinë dhe drejtësinë, ai do ta
shpëtojë shpirtin e tij. 28Duke qenë se ka marrë parasysh të largohet nga të
gjitha shkeljet që kryente, ai ka për të jetuarme siguri; nuk ka për të vdekur.
29 Megjithatë shtëpia e Izraelit thotë: “Rruga e Zotit nuk është e drejtë”. A
janë pikërisht rrugët e mia që nuk janë të drejta, o shtëpi e Izraelit, janë më
tepër rrugët tuaja që nuk janë të drejta? 30 Prandaj do ta gjykoj secilin prej
jush sipas rrugëve të tij, o shtëpi e Izraelit”, thotë Zoti, Zoti. “Pendohuni dhe
braktisni tërë shkeljet tuaja, kështu paudhësia nuk do të jetë më për ju shkak
shkatërrimi. 31 Flakni larg jush tërë shkeljet tuaja që keni kryer dhe bëjini
vetes një zemër të re dhe një shpirt të ri. Pse vallë doni të vdisni, o shtëpi e
Izraelit? 32Unë në fakt nuk ndjej asnjë kënaqësi me vdekjen e atij që vdes”
thotë Zoti, Zoti. “Ndërroni rrugë, pra, dhe do të jetoni”.

19
1 Ti larto një vajtim mbi princat e Izraelit dhe thuaj: 2 “Ç’ishte nëna jote?

Një luaneshë: rrinte shtrirë midis luanëve, rriste të vegjëlit e saj në mes të
luanëve të vegjël. 3Rriti një nga të vegjëlit e saj që u bë një luan i vogël;mësoi
të shqyejë prenë dhe përlau njerëz. 4 Edhe kombet dëgjuan të flitet për të; ai
u kap në gropën e tyre dhe e çuan të lidhur në vendin e Egjiptit. 5Kur ajo pa
që pritja po zgjatej dhe shpresa e saj ishte e humbur, mori një tjetër nga të
vegjëlit e saj dhe e rriti sa u bë një luan i vogël. 6Ai shkonte dhe vinte midis
luanëve;ubënjë luan ivogël,mësoi të shqyejëprenëdhepërlaunjerëz. 7Mësoi
vendet e tyre të shkretuara dhe shkatërroi qytetet e tyre; vendi e gjithçka që
kishte u shkretua nga zhurma e vrumbullimit të tij. 8 Por kundër tij erdhën
kombet e të gjitha krahinave fqinje, vendosën kundër tij rrjetën e tyre dhe ai
u kap në gropën e tyre. 9 E vunë të lidhur në një kafaz dhe e çuan te mbreti
i Babilonisë; e çuan në një fortesë, me qëllim që zëri i tij të mos dëgjohej më
mbi malet e Izraelit. 10Nëna jote ishte si një hardhi e mbjellë pranë ujrave;
ishte e harlisur dhe kishte shumë degë nga uji i bollshëm. 11Kishte degë të
forta të përshtatshme për skeptra mbretërorë, ishte ngjitur lart midis degëve
gjetheshumë dhe shquhej në shtatin e saj për degët e shumta të saj. 12 Por
u çrrënjosme tërbim dhe u hodh për tokë; era e lindjes ia thau frytin; degët e
saj të forta u shkëputën dhe u thanë, zjarri i përpiu. 13 Tani është mbjellë në
shkretëtirë në një tokë të thatë dhe të etur për ujë; 14Një zjarr ka dalë nga
një shermend i degëve të saj dhe ka përpirë frytin e saj; në të nuk kamë asnjë
degë të fortë të përshtatshme për skeptrambretërorë”. Ky është një vajtimdhe
do të jetë një vajtim.

20
1 Ja, ndodhinëvitin e shtatë,mëdhjetë tëmuajit tëpestë,qëdisangapleqtë
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e Izraelit erdhën të konsultohenme Zotin dhe u ulën parameje. 2Pastaj fjala
e Zotit m’u drejtua, dukemë thënë: 3 “Bir njeriu, folu pleqve të Izraelit dhe u
thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Akeni ardhur tëmëkonsultoni? Ashtu siç është
e vërtetë që unë rroj, nuk do të lejoj të konsultohem prej jush”, thotë Zoti,
Zoti. 4 “A do t’i gjykosh, a do t’i gjykosh, bir njeriu? Bëji të njohin veprimet e
neveritshme të etërve të tyre, 5dheu thuaj atyre: Kështu thotëZoti, Zoti: Ditën
kur zgjodha Izraelin dhe ngrita dorën për betim pasardhësve të shtëpisë së
Jakobit dhe e bëra veten të njohur në vendin e Egjiptit, ngrita dorën për 6Atë
ditë ngrita dorën duke ju betuar atyre se do t’i nxirrja nga vendi i Egjiptit
dhe do t’i çoja në një vend që kisha vëzhguar për ta ku rrjedh qumësht dhe
mjaltë, lavdia e të gjitha vendeve. 7 Pastaj u thashë atyre: Secili të flakë
gjërat e neveritshme që janë para syve të tij dhe mos u ndotni me idhujt e
Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. 8 Por ata u rebeluan kundër meje dhe
nuk deshën të më dëgjojnë; asnjë prej tyre nuk flaku gjërat e neveritshme që
ishin para syve të tyre dhe nuk braktisi idhujt e Egjiptit. Atëherë vendosa
të derdh mbi ta tërbimin tim dhe të shfryj mbi ta zemërimin tim në mes të
vendit të Egjiptit. 9Megjithatë veprova përhir të emrit tim,me qëllim që ai të
mos përdhosej para kombeve në mes të të cilëve ata ndodheshin, në sytë e të
cilëvemë kishin njohur, për t’i nxjerrë nga vendi i Egjiptit. 10Kështu i nxora
nga vendi i Egjiptit dhe i çova në shkretëtirë. 11U dhashë atyre statutet e mia
dhe u bëra të njohura dekretet e mia, duke respektuar të cilat, njeriu do të
jetojë për ato. 12Gjithashtu u dhashë atyre të shtunat e mia, me qëllim që të
ishin një shënjë midis meje dhe atyre, dhe që të njihnin që unë jam Zoti që i
shenjtëroj. 13Por shtëpia e Izraelit u rebelua kundërmeje në shkretëtirë; nuk
eci sipas statuteve të mia dhe hodhi poshtë dekretet e mia, duke respektuar
të cilat njeriu do të jetojë për ato, dhe përdhosën me të madhe të shtunat e
mia. Kështu unë vendosa të hedh mbi ta zemërimin tim për ti zhdukur në
shkretëtirë. 14Megjithatë unë veprova për hir të emrit tim, me qëllim që të
mos përdhosej përpara kombeve, në sytë e të cilëve unë i kisha bërë të dalin
nga Egjipti. 15Ngrita madje dorën në shkretëtirë, duke u betuar se nuk do
t’i bëja të hynin në vendin që u kisha dhënë atyre, ku rrjedh qumësht dhe
mjaltë, lavdia e të gjitha vendeve, 16 sepse kishin hedhur poshtë dekretet e
mia, nuk kishin ecur sipas statuteve të mia dhe kishin përdhosur të shtunat
e mia, sepse zemra e tyre shkonte pas idhujve të tyre. 17 Megjithatë syri
im i fali nga shkatërrimi dhe nuk i shfarosa krejt në shkretëtirë. 18 Pastaj u
thashë bijve të tyre në shkretëtirë: “Mos ecni sipas statuteve të etërve tuaj,
mos respektoni dekretet e tyre dhemos undotnime idhujt e tyre. 19Unë jam
Zoti, Perëndia juaj; ecni sipas statuteve tëmia, respektoni dekretet emia dhe
i vini në praktikë, 20 shenjtëroni të shtunat emia dhe ato le të jenë një shenjë
midis meje dhe jush, në mënyrë që ju të pranoni që unë jam Zoti, Perëndia
juaj”. 21 Por bijtë u rebeluan kundër meje; nuk ecën sipas statuteve të mia,
nuk respektuan dekretet e mia për t’i vënë në jetë, duke i respektuar të cilat
njeriu do të jetojë për to; përdhosën të shtunat e mia, dhe kështu vendosa të
derdh mbi ta tërbimin tim dhe të shfryj mbi ta zemërimin tim në shkretëtirë.
22Megjithatë unë e tërhoqa dorën dhe veprova për hir të emrit tim,me qëllim
që ai tëmos përdhosej përpara kombeve, në sytë e të cilëve i kisha nxjerrë nga
Egjipti. 23Por ngrita dorën në shkretëtirë, duke u betuar që do t’i shpërndaja
midis kombeve dhe do t’i hallakatja nëpër tërë vendet, 24Sepse nuk vinin në
jetë dekretet emia, por i hidhnin poshtë statutet emia, përdhosnin të shtunat
e mia dhe sytë e tyre ishin drejtuar te idhujt e etërve të tyre. 25 Prandaj u
dhashë statute jo tëmira dhe dekreteme të cilat nukmund të jetonin; 26dhe



Ezekieli 20:27 795 Ezekieli 20:47

i molepsa me vetë dhuratat e tyre, me qenë se ata kalonin nëpër zjarr çdo
të parëlindur të tyre, për t’i katandisur në shkretim të plotë me qëllim që të
pranonin që unë jam Zoti. 27 Prandaj bir njeriu, foli shtëpisë së Izraelit dhe
i thuaj: Kështu thotë Zoti, Zotit. Etërit tuaj më kanë fyer edhe në këtë rast,
duke u sjellë pabesisht me mua: 28mbasi i futa në vendin për të cilin kisha
ngritur dorën dhe isha betuar, ata i kthyen sytë në çdo kodër të lartë dhe në
çdo dru gjetheshumë dhe atje ofruan flijimet e tyre dhe paraqitën ofertat
e tyre provokuese; atje vunë parfumet e tyre me erë të këndshme dhe atje
derdhën libacionet e tyre. 29 Atëherë u thashë atyre: Ç’është vendi i lartë
në të cilin shkoni? Kështu vazhdojnë ta quajnë “vendi i lartë” deri ditën e
sotme. 30 Prandaj i thuaj shtëpisë së Izraelit: Kështu thotë Zoti, Zoti: A doni
të ndoteni duke ndjekur rrugën e etërve tuaj dhe të kurvërohenime idhujt e
tyre tëurrejtshëm? 31Nëfaktkurofronidhuratat tuajadhekaloninëpërzjarr
bijt tuaj, ju e ndotni veten deri ditën e sotmeme të gjithë idhujt tuaj. Prandaj
nuk do të lejoj të konsultohem nga ju, o shtëpi e Izraelit. Ashtu siç është e
vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti, Zoti, “unë nuk do të lejoj të konsultohem nga
ju. 32 Dhe nuk do të ndodhë aspak ajo që ju shkon ndër mend, kur thoni:
“Ne jemi si kombet, si familjet e vendeve të tjera, që i ngrenë kult drurit
dhe gurit””. 33 “Siç ësthe e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti, Zoti, “unë do të
mbretërojmbi ju me dorë të fortë,me krahun e shtrirë dhe me një tërbim të
shfrenuar. 34Do t’ju nxjerr ngamesi i popujve dhedo t’jumbledhnga vendet
në të cilët jeni shpërndarëme dorë të fortë,mekrahë të shtrirë dheme tërbim
të shfrenuar, 35dhe do t’ju çoj në shkretëtirën e popujve, dhe atje do të zbatoj
gjykimin timmbi ju, ballë për ballë. 36Ashtu siç e zbatova gjykimin timmbi
etërit tuaj në shkretëtirën e vendit të Egjiptit, kështu do ta zbatoj gjykimin
tim mbi ju”, thotë Zoti, Zoti. 37 “Do të bëj që të kaloni nën shufër dhe do t’ju
kthej në detyrimet e besëlidhjes. 38Do të ndaj nga ju rebelët dhe ata që janë
të pabesë ndaj meje; do t’i nxjerr nga vendi ku banojnë, por nuk do të hyjnë
në vendin e Izraelit; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. 39 Ju, pra, shtëpia
e Izraelit”, kështu flet Zoti, Zoti: “Shkoni, u shërbeni secili idhujve tuaj; por
pastaj do të më dëgjoni dhe nuk do të përdhosni më emrin tim të shenjtë me
dhuratat tuaja dhe me idhujt tuaj. 40 Sepse mbi malin tim të shenjtë, mbi
malin e lartë të Izraelit”, thotë Zoti, Zoti, “atje tërë shtëpia e Izraelit, të gjithë
ata që do të jenë në vend, do të më shërbejnë; atje do të kënaqemme ta, do të
kërkoj ofertat tuaja dhe dhuratat tuaja prodhimet e hershme së bashku më
të gjitha sendet tuaja të shenjtëruara. 41 Unë do të kënaqem me ju si me një
parfumme erë shumë të këndshme, kur do t’ju nxjerr ngamesi i popujve dhe
t’ju mbledh nga vendet ku keni qenë shpërndarë; dhe do të shenjtërohem tek
ju para syve të kombeve. 42 Ju do të pranoni që unë jamZoti, kur do t’ju çojnë
tokën e Izraelit, në vendin për të cilin kishangritur dorëndhe isha betuar t’ia
jepja etërve tuaj. 43Atje do të kujtoni sjelljen tuaj dhe të gjitha veprimet me
të cilat jeni ndotur dhe do të ndjeni neveri për veten tuaj për të gjitha ligësitë
që keni kryer. 44Kështu do të pranoni që unë jam Zoti, kur do të veproj me ju
për hir të emrit tim dhe jo sipas sjelljes suaj të keqe dhe as sipas veprimeve
tuaja të korruptuara, o shtëpi e Izraelit”, thotë Zoti, Zoti”. 45 aaa see Fjala e
Zotitm’u drejtua duke thënë: 46aaa see “Bir njeriu, kthe fytyrën nga jugu, fol
hapur kundër jugut dhe profetizo kundër pyllit të fushës,Negevit, 47aaa see
dhe i thuaj pyllit të Negevit: Dëgjo fjalën e Zotit. Kështu thotë Zoti, Zoti: unë
pondez te ti një zjarr që do të gllabërojë çdodru të blertë dhe çdodru të thatë;
flaka e zjarrtë nuk do të shuhet dhe çdo fytyrë nga veriu në jug do të digjet.
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48aaa see Çdomishdo ta shohëqëunë, Zoti, e kamndezur; nukdo të shuhet”.
49aaa see Atëherë thashë: “Ah, Zot, Zot, ata thonë përmua: “A nuk flet kyme
shëmbëlltyra?”

21
1aaa see Fjala e të Amshueshmitm’u drejtua akoma, duke thënë: 2aaa see

“Birnjeriu, kthe fytyrënnga Jeruzalemi, folhapurkundërvendeve të shenjta
dheprofetizo kundër vendit të Izraelit; 3aaa see dhe i thuaj vendit të Izraelit:
Kështu thotë Zoti: Ja unë jam kundër teje, do të nxjerr shpatën time ngamilli
i saj dhe do të këpus nga ti të drejtët dhe të këqinjtë. 4 aaa see Duke qenë se
dua të këpus nga ty të drejtët dhe të këqinjtë, shpata ime do të dalë ngamilli i
saj kundër çdomishi nga jugu në veri. 5aaa see Kështu çdomish do të pranojë
që unë, Zoti, kam nxjerrë shpatën nga milli i saj dhe nuk do të hyjë më në
të. 6aaa see Prandaj ti, bir njeriu, vajtome ijët e thyer dhe vajtome dhembje
para syve të tyre. 7aaa seeDo të ndodhëqë kur të të pyesin: “Pse vajton?”, do
të përgjigjesh: “Për lajmin që po vjen, çdo zemër do të tretet, të gjitha duart do
të dobësohen, të gjithë shpirtërat do të ligështohen dhe të gjithe gjunjët do të
shkrihen si uji”. Ja, gjëja po vjen dhe do të kryhet”, thotë Zoti, Zoti. 8 aaa see
Fjala e Zoti m’u drejtua përsëri, duke thënë: 9 aaa see “Bir njeriu, profetizo
dhe thuaj: Kështu thotë Zoti. Thuaj: Një shpatë, një shpatë është mprehur e
madje shndrit, 10 aaa see është mprehur për të bërë një masakër të madhe
dhe është e mprehur që të vetëtijë. A mund të gëzohemi vallë? Ju përçmoni
skeptrin e birit tim sikur të ishte një dru çfarëdo. 11 aaa see Zoti e ka dhënë
ta lustrojnë për ta rrokur në dorë; shpata është mprehur dhe lustruar për
ta dhënë në dorë të atij që vret. 12 aaa see Klith dhe bërtit, bir njeriu, sepse
do të përdoret kundër popullit tim, kundër tërë princave të Izraelit; ata do
të dorëzohen në pushtetin e shpatës bashkë me popullin tim. Prandaj rrihe
kofshën tënde, 13aaa see sepsekjo ështënjëprovë. Çfarëdo tëndodhte sikur të
mos ishte më as skeptri përbuzës?”, thotë Zoti, Zoti. 14aaa see “Prandaj ti, bir
njeriu, profetizo dhe rrih duart; lëre që shpata të dyfishojë dhe të trefishojë
goditjet e saj: është shpata e masakrës së madhe, që i rrethon nga çdo anë.
15 aaa see Kam kthyer majën e shpatës kundër të gjitha portave të tyre, me
qëllim që zemra e tyre të tretet dhe shumë të bien. Ah, është bërë për të
shkëlqyer, është mprehur përmasakrën. 16aaa see Shpatë, ji e pamëshirshme;
kthehu më të djathtë, kthehu në të majtë, kudo ku drejtohet tehu yt. 17 aaa
see Edhe unë do të rrah duart dhe do të shfryj tërbimin tim. Unë, Zoti, kam
folur”. 18 aaa see Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 19 aaa see
“Ti, bir njeriu, shëno dy rrugë nëpër të cilat të kalojë shpata e mbretit të
Babilonisë;do tënisenqë tëdyjanga i njëjtivend. Vërnjë tregues rrugor, vëre
në krye të rrugës që të çon në qytet. 20 aaa see Shëno një rrugë nëpër të cilën
shpata të shkojë në Rabah, qytet i bijve të Amonit, dhe një tjetër për në Judë,
kundër Jeruzalemit, qytet i fortifikuar. 21aaa see Në fakt mbreti i Babilonisë
qëndron në kryqëzimin e rrugës, në krye të dy rrugëve, për të bërë shortari: ai
tund shigjetat, konsulton idhujt shtëpiakë, shqyrtonmëlçinë. 22aaa see Në të
djathtë të tij përgjigja e shortarisë tregon Jeruzaleminpër të vendosurdeshtë,
për të hapur gojën dhe për të urdhëruar masakrën, për të ngritur zërin me
klithma lufte, për t’i vendosur deshtë kundër portave, për të ngritur ledhe
dhe për të ndërtuar kulla. 23 aaa see Por për ta kjo do të jetë si një shortari e
rremë në sytë e atyre që u janë betuar. Por ai do të kujtohet për paudhësitë e
tyre, me qëllim që t’i kapin”. 24aaa see Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Duke
qenësekenibërë tëkujtohetpaudhësia juaj, dukeqenëse shkeljet tuajadolën
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sheshit dhe mëkatet tuaja u zbuluan në të gjitha veprimet tuaja; duke qenë
se ju kanë kujtuar, do të kapeni nga dora e armikut. 25aaa see Dhe ti, o princ
i korruptuar dhe i keq i Izraelit, dita e të cilit erdhi në kohën e ndëshkimit
përfundimtar”, 26 aaa see kështu thotë Zoti, Zoti: “Hiqe çallmën, hiqe kurorën;
gjërat nuk do të jenë po ato: ajo që është poshtë do të ngrihet dhe ajo që është
lart do të ulet. 27aaa see Shkretim, shkretim, shkretim, unë do ta kryej. Dhe
ajo nuk do të restaurohet më, deri sa të vijë ai të cilit i përket gjykimi dhe të
cilit do t’ja jap. 28aaa see Dhe ti, bir njeriu, profetizo dhe thuaj: Kështu thotë
Zoti, Zoti, lidhur me bijtë e Amonit dhe lidhur me turpin e tyre dhe thuaj:
Shpata, shpata është zhveshur, është lustruar përmasakrën, që të hajë, që të
vetëtijë, 29aaa see ndërsa kanë për ty vegime të rremedhe të bëjnë ty shortari
të rreme, që të të vënë mbi qafën e njerëzve të këqinj të vrarë, dita e të cilëve
ka arritur kohën e ndëshkimit përfundimtar. 30 aaa see Vëre përsëri në millin e
saj. Unë do të të gjykoj po në atë vend ku të krijuan, në vendin e prejardhjes
sate. 31 aaa see Do të derdh mbi ty indinjatën time, do të fryj kundër teje në
zjarrin e zemërimit tim dhe do të të dorëzoj në duart e njerëzve brutalë, që
shkaktojnë shkatërrime. 32 aaa see Do të bëhesh pre e zjarrit, gjaku yt do të
derdhet nëmes të vendit; nuk do të të kujtojnëmë, sepse unë Zoti, fola”.

22
1Fjala e Zotitm’u drejtua, duke thënë: 2 “Tani, bir njeriu, nuk do të gjykosh

ti, nuk do ta gjykosh qytetin gjakatar? Bëji, pra, të njohura të gjitha veprimet
e tij të neveritshme. 3Pastaj thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Qyteti derdh gjak
nëmes të tij për të sjellë kohën e tij; përveç kësajbën idhuj kundërvetvetes për
t’u ndotur. 4Për gjakun që ke derdhur je bërë fajtor dhe je ndotur për idhujt
që ke sajuar. Ke afruar ditët e tua dhe ke arritur në fund të viteve të tua;
prandaj do të të bëj turpin e kombeve dhe objekt talljeje për të gjitha vendet.
5Ata që janë afër dhe ata që janë larg teje do të tallenme ty o i molepsur për
lavdi dhe plot çrregullim. 6 Ja princat e Izraelit: secili ka përdorur pushtetin e
tij për të derdhur gjak te ti. 7Te ti përçmohet ati dhe nëna, nëmes teje shtypet
i huaji, te ti keqtrajtohet jetimi dhe e veja. 8 Ti ke përçmar gjërat e mia të
shtrënjta dhe ke përdhour të shtunat e mia. 9 Te ti ka njerëz që shpifin për
të derdhur gjak, te ti ka njerëz që hanë mbi male, në mes teje ka njerëz që
kryejnë kobe. 10Te ti zbulohet lakuriqësia e atit, te ti poshtërohet gruaja gjatë
papastërtisë së saj. 11Dikush kryen një veprim të neveritshëmme gruan e të
afërmit të tij, dikush tjetër ndot me incest nusen e të birit, një tjetër akoma
poshtëron motrën e tij, bijën e atit të tij. 12 Te ti pranohen dhurata për të
derdhur gjak; ti kërkon kamatë të lartë, ti ke realizuar fitime nga i afërti dhe
më ke harruar mua”, thotë Zoti, Zoti. 13 “Por ja, unë rrah duart për fitimin
e pandershëm që ke nxjerrë dhe për gjakun e derdhur që është në mes teje.
14A do të mund të qëndrojë zemra jote ose a do të mund të qëndrojnë të forta
duart e tua në ditët kur unë do të veproj kundër teje? Unë, Zoti, fola dhe
do ta kryej. 15 Unë do të të shpërndaj midis kombeve, do të të shkapërdaj
midis vendeve dhe do të eleminoj papastërtinë tënde prej teje. 16 Ti do të
përdhosësh vetveten në sytë e kombeve dhe do të pranosh që unë jam Zoti”.
17 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 18 “Bir njeriu, shtëpia e Izraelit është
bërë për mua tërë skorje: janë të gjithë bronz, kallaj, hekur dhe plumb në
mes të një furre; janë bërë skorje argjëndi”. 19Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti:
“Duke qenë se të gjithë ju jeni bërë skorje të shumta, ja, unë do t’ju mbledh
në mes të Jeruzalemit. 20Ashtu si mblidhet argjëndi, bronzi, hekuri, plumbi
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dhekallaji nëmes të furrësdhembi ta i fryjnë zjarrit për t’i shkrirë, kështunë
zemërimin tim dhe në tërbimin tim do t’ju mbledh, do t’ju fus atje dhe do t’ju
shkrij. 21Do t’jumbledh dhe do të fryj mbi jume zjarrin e zemërimit tim dhe
ju do të shkriheni nëmes të tij. 22Ashtu si shkrihet argjendi nëmes të furrës,
kështu dhe ju do të shkriheni në mes të qytetit; dhe do të pranoni që unë,
Zoti, kam derdhur mbi ju tërbimin tim”. 23 Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri,
duke thënë: 24 “Bir njeriu, i thuaj Jeruzalemit: Ti je një tokë që nuk është
pastruar ose lagur nga shiu në një ditë indinjate. 25Komploti i profetëve të
tij nëmes të tij është si një luan që ulërin dhe shqyen gjahun, ata i gllabërojnë
njerëzit,përvetësojnë thesaretdhegjërateçmueshme, shtojnë tëvejatnëmes të
tij. 26 Priftërinjtë e tij shkelin ligjin tim dhe përdhosin gjërat e mia të shenjta,
nuk bëjnë dallim midis asaj që është e shenjtë dhe jo e shenjtë, nuk e bëjnë
të njohur ndryshimin ndërmjet të papastrës dhe të pastrës dhe i largojnë
sytë nga të shtunat e mia, prandaj jam përdhosur në mes tyre. 27 Krerët e
tij në mes të tij janë si ujqër që shqyejnë gjahun për të derdhur gjak, për
të shkatërruar shpirtëra, për të realizuar një fitim jo të drejtë. 28 Profetët e
tij suvatojnë për ata me llaç që nuk mban, duke pasur vegime të rreme dhe
duke shqiptuar shortari të gënjeshtërta për ta, dhe thonë: “Kështu thotë Zoti,
Zoti”, ndërsa Zoti nuk ka folur. 29 Populli i vendit ushtron shtypjen, kryen
grabitje, keqtrajton të varfërin dhe nevojtarin, shtyp të huajin duke marrë
nëpërkëmbëdrejtësinë. 30Unëkërkovamidis tyrenjë burrëqë tëndërtontenjë
mur dhe t’i dilte për zot vendit, që unë të mos e shkatërroja, por nuk e gjeta.
31 Prandaj do të derdh mbi ta indinjatën time, do t’i konsumoj me zjarrin e
zemërimit tim dhe do të bëj që të bjerë mbi kryet e tyre sjellja e tyre”, thotë
Zoti, Zoti.

23
1 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke më thënë: 2 “Bir njeriu, na ishin dy gra,

bija të së njëjtës nënë, 3 që u kurvëruan në Egjipt. U kurvëruan në rininë e
tyre; aty u shtërnguan gjitë e tyre dhe atje u shtërngua gjiri i tyre virgjëror.
4Emrat e tyre janë: Oholahumë emadhja dhe Oholibahu emotra. Ato ishin
të miat dhe lindën bij dhe bija. Emrat e tyre janë: Oholahu është Samaria,
Oholibahu është Jeruzalemi. 5Ndonse ishte imja, Oholahu u kurvërua dhe
mori zjarr për dashnorët e saj, Asirët që ishin fqinj të saj, 6 të veshur me
purpur, qeveritarë dhe princa, të gjithë të rinj tërheqës, kalorës të hipur mbi
kuaj. 7Ajo u kurvërua me ta, me gjithë njerëzit më të mirë të Asirisë, dhe u
ndot me të gjithë ata për të cilët ndez, bashkë me gjithë idhujt e tyre. 8Nuk
braktisi kurvërimet e Egjiptit, kur kish rënë me të gjatë rinisë së saj, kishin
shtërnguar gjirin e saj të virgjër dhe kishin derdhurmbi të kurvërimet e tyre.
9 Prandaj e braktisa në dorë të dashnorëve të saj, në dorë të bijve të Asirisë,
për të cilët kishte marrë zjarr. 10Ata zbuluan lakuriqësinë e saj, morën bijtë
e saj dhe bijat e saj dhe i vranë me shpatë. Asaj i doli nami midis grave
dhe zbatuan kundër saj ndëshkimin. 11Motra e saj Oholibahu e pa këtë, por
në dashurinë e saj u bë edhe më e korruptuar nga ajo dhe kurvërimet e saj
qenë më të këqija nga ato të së motrës. 12U ndez për bijtë e Asirisë, fqinj të
saj, qeveritarë dhe princa të veshur në mënyrë të shkëlqyer, kalorës të hipur
mbi kuaj, të tërë të rinj tërheqës. 13Unë pashë që ishte molepsur, që të dyja
ndiqnin po atë rrugë. 14Por ajo i shtoi kurvërimet e saj; pa burra të pikturuar
mbimur, figura të Kaldeasve të pikturuara në të kuq, 15mebreza rreth ijëve,
me çallma tëmëdha në kokë, të gjithëme pamje krerësh, të ngjashëmme bijtë
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e Babilonisë në Kalde, tokë e tyre e lindjes. 16 Sa i pa, ajo u ndez për ta dhe
u dërgoi lajmëtarë në Kalde. 17 Atëherë bijtë e Babilonisë erdhën tek ajo në
shtratin e dashurive dhe e molepsën me kurvërimet e tyre. Ajo u moleps
me ta, por pastaj u largua prej tyre. 18 Ajo i nxori sheshit kurvërimet e saj
dhe nxori sheshit turpin e saj; prandaj unë u largova nga ajo, ashtu siç isha
larguarngaemotra. 19Megjithatëajo i shumoikurvërimete saj, dukekujtuar
ditët e rinisë së saj, kur ishte kurvëruar në vendin e Egjiptit. 20Mori zjarr
për dashnorët e saj, mishi i të cilëve është si mishi i gomarëve dhe rrjedhja
e të cilëve është si rrjedhja e kuajve. 21 Kështu ti kujtove shthurjen e rinisë
sate, kur Egjiptasit shtrëngonin gjirin tënd për shkak të gjive të tu rinorë.
22 Prandaj, Oholibahu, kështu thotë Zoti, Zoti: Ja, unë do të nxis kundër teje
dashnorët e tu, prej të cilëve je larguar dhe do t’i sjell kundër teje nga të
gjitha anët: 23 bijtë e Babilonisë dhe gjithë Kaldeasit, ata të Pekodit, Shoas
dhe Koas, tërë bijtë e Asirisë bashkëme ta, tërë të rinjtë tërheqës, qeveritarët
dhe princat, kapitenët dhe njerëzit e famshëm, të gjithë të hipur mbi kuaj.
24Ata do të vijnë kundër tejemearmë,qerre dhe rrota si dhemenjë shumicë
popujsh; do të vendosin rreth e qark tejemburoja të vogla dhe tëmëdha dhe
përkrenare. Do t’u japatyre gjykimine tyredheatado të gjykojnë sipas ligjeve
të tyre. 25Do të drejtoj xhelozinë time kundër teje, dhe ata do të të trajtojnë
me tërbim; do të të heqin hundën dhe veshët, dhembeturinat e tua do të bien
nga shpata; do të marrin bijtë e tu dhe bijat e tua dhe mbeturinat e tua do
të gllabërohen nga zjarri. 26Do të të zhveshin nga rrobat e tua dhe do të të
marrin xhevahiret e tu të bukur. 27 Kështu do të marrin fund shthurja jote
dhe kurvërimi yt që nisënnë vendin e Egjiptit; nuk do t’i ngreshmë sytë drejt
tyre dhe nuk do ta kujtosh më Egjiptin”. 28 Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja,
unë po të jap në duart e atyre që ti urren, në duart e atyre prej të cilëve je
larguar. 29Do të të trajtojnë me urrejtje, do të të marrin tërë frytin e punës
sate dhe do të të lënë lakuriqe dhe nevojtare. Do të dalë në shesh poshtërsia
e kurvërimeve të tua, po, shthurja e kurvërimeve të tua. 30 Këto gjëra do t’i
bëjnë sepse je kurvëruar duke u shkuar pas kombeve, sepse je ndotur me
idhujt e tyre. 31 Ti ke ecur në rrugën e motrës sate, prandaj do të të vë në
dorë po atë kupë”. 32 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Ti do të pish kupën e motrës
sate, të thellë dhe të gjërë; do të të përqeshin dhe të të tallin, sepse kupa
nxë shumë. 33Do të jesh plot me dehje dhe me dhembje, do të jetë, kupa e
dëshpërimit dhe shkretimit, kupa e motrës sate Samaria. 34 Ti do ta pish, ti
do ta shkullosh, do ta bësh copë e çikë dhe do të çash gjirin tënd; sepse unë
fola”, thotë Zoti, Zoti. 35Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Duke qenë se më ke
harruar dhe më ke hedhur prapa krahëve, do të vuash edhe ti dënimin për
shthurjen tënde dhe për kurvërimet e tua”. 36Pastaj Zoti më tha: “Bir njeriu,
nuk do t’i gjykosh ti Oholahun dhe Oholibahun? Shpallju, pra, veprimet e
tyre të neveritshme. 37 Në fakt kanë kryer shkelje kurore, kanë gjak mbi
duart e tyre, kanë kryer shkelje kuroreme idhujt e tyre, madje i kanë kaluar
nëpër zjarr që të gllabërohen, bijtë e tyre që më kishin lindur. 38 Edhe këtë
më kanë bërë: po atë ditë kanë ndotur shenjtëroren time dhe kanë përdhosur
të shtunat e mia. 39Mbasi ua flijuan bijtë e vet idhujve të tyre, po atë ditë
erdhën në shenjtëroren time për ta përdhosur; ja çfarë kanë bërë në mes të
tempullit tim. 40Përveç kësaj dërguan të thërrasin njerëz nga vende të largëta,
të cilëve u dërguan lajmëtarë; dhe ja, ata erdhën. Për ta u lave, i ngjeve sytë
dhe u veshe me rroba të zbukuruara me stoli të shkëlqyera. 41U shtrive mbi
një shtratmadhështor para të cilit ishte shtruar një tryezë dhembi këtë vure
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tejmanin tim dhe vajin tim. 42 Rreth saj ishte zhurma e një morie njerëzish
të shkujdesur; së bashku me turmën suallën edhe të dehur nga shkretëtira,
që vunë byzylykë në kyçet e dorës dhe kurora të mrekullueshme mbi kokat
e tyre. 43 Pastaj thashë për atë që kishte një përvojë të madhe në shkeljet e
kurorës: “A do të kryejnë tashti kurvërimeme të, dhe ajo me ata?”. 44 Pastaj
ata hynë tek ajo siç i hyhet një prostitute; kështu hynë tek Oholahu dhe
Oholibahu, gra të shthurura. 45 Por njerëz të drejtë do t’i gjykojnë ashtu si
gjykohen shkelëset e kurorës, ashtu si gjykohen gratë që derdhin gjak, sepse
janë shkelëse të kurorës dhe kanë gjak mbi duart e tyre”. 46 Prandaj kështu
thotë Zoti, Zoti: “Bëj që të dalë kundër tyre një turmë dhe lëri në mëshirë të
tmerrit dhe të plaçkitjes. 47Ajo turmë do t’i qëllojë me gurë për vdekje, do t’i
bëjë copë-copë me shpatën e saj; do të vrasë bijtë dhe bijat e tyre dhe do t’u
vërë flakën shtëpive të tyre. 48Do t’i japë fund shthurjesmorale në vend, dhe
të gjitha gratë do tëmësohen tëmos kryejnëmë shthurjet tuajamorale. 49Do
tëbëjnëqë tëbjerëmbi ju shthurja juajmoraledhedo tavuanikështudënimin
emëkatevemegjithë idhujt tuaj. Atëherë do të pranoni që unë jamZoti, Zoti”.

24
1 Fjala e Zotit m’u drjetua vitin e nëntë, muajin e dhjetë, ditën e dhjetë të

muajit: 2 “Bir njeriu, shkruaje datën e sotme, pikërisht të kësaj dite. Mbreti
i Babilonisë ka vendosur të rrethojë Jeruzalemin pikërisht sot. 3 Propozoji
një shëmbëlltyrë kësaj shtëpie rebele dhe u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti:
Nxirre tenxheren, vërembi të dhembusheme ujë. 4Fut në të copat emishit,
gjithë copat e mira, kofshën dhe shpatullën;mbusheme kocka të zgjedhura.
5Merr më të mirën e kopesë, pastaj grumbullo nën të dru; vëre të ziejë fort,
me qëllim që në të të ziejnë edhe kockat”. 6 Prandaj, kështu thotë Zoti, Zoti:
“Mjerë qyteti gjakatar, tenxheres ku ka papastërti, papastërti që nuk hiqet.
Zbraze pjesë pjesë pa hedhur short mbi të. 7 Sepse gjaku i tij është në mes
të tij; e ka vënë në majë të një shkëmbi, nuk e ka shkapërderdhur për tokë për
ta mbuluar me pluhur. 8 Për të nxitur tërbimin, për t’u hakmarrë, ka vënë
gjakun e tij në majë të një shkëmbi, që të mos mbulohet”. 9 Prandaj, kështu
thotë Zoti, Zoti: “Mjerë qyteti gjakatar! Edhe unë do të ndez një zjarr të
madh. 10Mblidh drutë, ndiz zjarrin, piqe mirë mishin, përziej beharnat dhe
lëri kockat të digjen. 11Pastaj vëre tenxheren boshmbi qymyr, që të ngrohet
dhe bronzi i saj të skuqet me qëllim që papastërtia e saj të hiqet nga mesi i
saj dhe pisllëku i saj të konsumohet. 12Ai më ka lodhur me gënjeshtrat e tij;
pisllëku i madh i tij nuk po hiqet; pisllëku i tij do të marrë fund mbi zjarrin.
13Ka shthurje në papastërtinë tënde. Unë, pra, kërkova të të pastroj, por ti nuk
je i pastër; nuk do të pastrohesh më nga papastërtia jote, deri sa të mos kem
shfryrë mbi ty tërbimin tim. 14Unë, Zoti, fola; kjo gjë do të ndodhë, unë do ta
kryej; nuk do të prapsem, nuk do të kemmëshirë, nuk do të pendohem. Ti do
të gjykohesh sipas sjelljes tënde dhe sipas veprimeve e tua, thotë Zoti, Zoti”.
15Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 16 “Bir njeriu, ja, unë do të të heqme
një goditje të vetmekënaqësinë e syve të tu; por timosu trishto,mosvajtodhe
mos derdh asnjë lot. 17 Vajto në heshtje, mos mbaj zi për të vdekurit, lidhe
kokën me çallmë, mbath sandalet, mos e mbulo mjekrën dhe mos ha bukën
e njerëzve që mbajnë zi”. 18 Në mëngjes i fola popullit dhe në mbrëmje më
vdiq gruaja; të nesërmen në mëngjes veprova ashtu si më kishin urdhëruar.
19 Populli atëherë më pyeti: “A do të na shpjegosh ç’kuptim ka për ne ajo që
ti bën?”. 20Unë u përgjigja: “Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 21 I thuaj
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shtëpisë së Izraelit: Kështu thotë Zoti, Zoti: Ja, unë do të përdhos shenjtëroren
time, krenarinëe forcës suaj, kënaqësinëe syve tuaj, kënaqësinëe shpirtit tuaj;
dhe bijtë tuaj dhe bijat tuaja që keni lënë do të rrëzohen nga shpata. 22Dhe ju
do të bëni ashtu si bëra unë: nuk do ta mbuloni mjekrën dhe nuk do të hani
bukën e njerëzve që mbajnë zi. 23Do të keni mbi kokë çallmat tuaja, sandalet
tuaja te këmbët;nukdo të trishtoheni dhenukdo tëqani, pordo tahani veten
për paudhësitë tuaja dhe do të vajtoni njeri me tjetrin. 24Kështu Ezekieli do
të jetë për ju një shenjë; ju do të veproni për çdo gjë ashtu si veproi ai. Kur do
të ndodhin këto gjëra, do të pranoni se unë jamZoti, Zoti. 25Dhe ti, bir njeriu,
ditën që atyre do t’umarr fortesën e tyre, gëzimin e lavdisë së tyre, kënaqësinë
e syve të tyre, lakminë e shpirtit të tyre, bijtë e tyre dhe bijat e tyre, 26atë ditë
një ikanak do të vijë te ti që të të sjellë lajmin. 27Atë ditë ti do të hapësh gojën
me ikanakun; atëherë ti do të flasësh dhe nuk do të jeshmëmemec, dhe do të
jesh një shenjë për ta. Atëherë do të pranojnë se unë jam Zoti”.

25
1 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, kthe fytyrën drejt

bijve të Amonit dhe profetizo kundër tyre. 3U thuaj bijve të Amonit: Dëgjoni
fjalën e Zotit, të Zotit: Kështu thotë Zoti, Zoti: Duke qenë se ti the: “Ah, Ah”,
kundër shenjtërores sime kur ajo u përdhos, kundër vendit të Izraelit kur ai u
shkretua dhe kundër shtëpisë së Judës kur ajo shkoi në robëri, 4 prandaj ja,
unë po të jap në dorë të bijve të lindjes, dhe ata do të ngrejnë fushimet e tyre
në mesin tënd dhe në mesin tënd do të ngrenë vendbanimet e tyre; ata do të
hanë frytet e tua dhe do të pijnë qumështin tënd. 5Unë do ta bëj Rabahun një
vathë për devetë dhe vendin e bijve të Amonit një vathë për dhëntë; atëherë
ti do të pranosh se unë jam Zoti”. 6 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Duke
qenë se ti ke rrahur duart, ke rrahur këmbët dhe je gëzuarnë zemërmegjithë
përçmimin tënd për vendin e Izraelit; 7 prandaj ja, unë po shtrij dorën time
kundër teje dhe do të të jap si plaçkë të kombeve, do të të shfaros nga popujt
dhe do të të bëj të zhdukesh nga rendi i vendeve; do të të shkatërroj, kështu
do të pranosh që unë jam Zoti”. 8 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Duke qenë se
Moabi dhe Seiri thonë: “Ja, shtëpia e Judës është si të gjitha kombet e tjera”,
9 prandaj ja, unë do të hap krahun e Moabit nga ana e qyteteve, nga ana e
qyteteve që janë në kufijtë e tij, lulja e vendit, Beth-Jeshimothi, Baalmeoni
dhe Kiriathaimi. 10 Do ta jap pastaj në zotërim të bijve të lindjes, bashkë
me bijtë e Amonit, me qëllim që bijtë e Amonit të mos kujtohen më midis
kombeve. 11 Kështu do të zbatoj gjykimet e mia mbi Moabin, dhe ata do të
pranojnë që unë jam Zoti”. 12 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Për atë që ka bërë
Edomi duke marrë hak kundër shtëpisë së Judës, dhe sepse u bë shumë
fajtor duke u hakmarrë kundër saj”, 13 kështu thotë Zoti, Zoti: “Unë do të
shtrij dorën time kundër Edomit, do të shfaros njerëz dhe kafshë dhe do ta
shkretoj; nga Themani deri në Dedan dhe do të bien nga shpata. 14 Do ta
kryej hakmarrjen time kundër Edomit me anën e popullit tim të Izraelit, që
do të trajtojë Edomin sipas zemërimit timdhe sipas tërbimit tim; kështu ata do
të njohin hakmarrjen time”, thotë Zoti, Zoti. 15Kështu thotë Zoti, Zoti: “Duke
qenë se Filistejtë kanë qenë hakmarrësdhe kanë kryer hakmarrjeme zemër
plotpërçmimpër të shkatërruar, të shtyrënganjëarmiqësievjetër”, 16prandaj
kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, unë do ta shtrij dorën time kundër Filistejve, do
të shfaros Kerethejtë dhe do të shkatërroj kusurin e bregut të detit. 17Do të
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kryej kundër tyre një hakmarrje të madhe me ndëshkime të rënda; dhe do të
pranojnë që unë jam Zoti, kur do të kryej kundër tyre hakmarrjen time”.

26
1 Ndodhi në vitin e njëmbëdhjetë, ditën e parë të muajit, që fjala e Zotit

m’u drejtua duke thënë: 2 “Bir njeriu, duke qenë se Tiro ka folur kundër
Jeruzalemit: “Ah, Ah! Porta e popujve është thyer, ajo është drejtuar nga
unë; unë do të mbushem tani që ajo është prishur””. 3 Prandaj kështu thotë
Zoti, Zoti: Ja, unë jam kundër teje, o Tiro. Do të bëj të ngrihen kundër teje
shumë kombe, ashtu si deti bën të ngrihen valët e tij. 4Ata do të shkatërrojnë
muret e Tiros dhe do të shembin kullat e tij; do të fshij prej tij edhe pluhurin
e tij dhe do ta bëj si një shkëmb të zhveshur. 5 Ai do të jetë një vend për
të hedhur rrjetat në mes të detit, sepse unë fola”, thotë Zoti, Zoti; “do të
plaçkitetngakombet; 6edhebijat e tij që janënë fshat do të vritennga shpata;
atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti”. 7 Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja,
unë sjell nga veriu kundër Tiros Nebukadnetsarin, mbretin e Babilonisë,
mbretin e mbretërve, me kuaj, me qerre, me kalorës dhe një shumicë të
madhe njerëzish. 8Ai do të vrasëme shpatë bijat e tua që janë në fshat, do të
ngrejë kundër teje kulla, do të ndërtojë kundër teje një ledh dhe do të ngrejë
kundër teje një çatimburojash. 9Do të drejtojë kundërmureve të tua deshtë
e tij dhe do të rrëzojë kullat e tua me kazmat e tij. 10 Për shkak të morisë së
kuajve të tij do të mbulohesh nga pluhuri i tyre; muret e tua do të dridhen
nga zhurma e kalorësve, të rrotave dhe të qerreve, kur të hyjë nëpër portat
e tua, ashtu siç hyhet në një qytet nëpër të cilin është hapur një e çarë. 11Me
këmbët e kuajve të tij do të shkelë tërë rrugët e tua, do të vrasë popullin tënd
me shpatë dhe shtyllat e tua të fuqishme do të rrëzohen. 12 Do të grabitin
pasuritë e tua, do të plaçkitinmallrat e tua, do të rrëzojnë muret e tua, do të
shkatërrojnë shtëpitë e tua të bukura, do të hedhin nëmes të ujit gurët e tua,
drurin tënd dhe tokën tënde. 13Do të bëj të pushojë zhurma e këngëve të tua
dhe zëri i harpave të tua nuk do të dëgjohetmë. 14Do të të bëj si një shkëmb
të zhveshur; do të jesh një vend për të nderur rrjetat; nuk do të rindërtohesh
më, sepse unë, Zoti, fola, thotë Zoti, Zoti”. 15 Kështu i thotë Zoti, Zoti, Tiros:
“Në zhurmën e rënies sate, në rënkimin e të plagosurve për vdekje, në kërdinë
që do të bëhetnëmes teje, a nuk do të dridhen vallë ishujt? 16Atëherë princat
e detit do të zbresin nga fronet e tyre, do të heqin mantelet e tyre dhe do të
heqin rrobat e tyre të qëndisura; do të vishen me drithërim, do të ulen për
tokë, do të dridhen në çdo çast dhe do të jenë të tronditur thellë për ty. 17Do
të ngrenë një vajtim për ty dhe do të thonë: “Si je zhdukur, ti që ishe banuar
nga princat e detit, qytet i famshëm, që ishe aq i fuqishëm në det? Ti dhe
banorët e tu u kallje tmerrin gjithë atyre që banonin atje. 18 Tani ishujt do
të dridhen ditën e rënies sate, ishujt e detit do të tmerrohen nga fundi yt””.
19Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: “Kur të të bëj një qytet të shkretë si qytetet që
nuk kanë banorë dhe kur të bëj të ngjitet humnerambi ty dhe ujërat emëdha
të të mbulojnë, 20 atëherë do të zbresësh me ata që zbresin në gropë, midis
popullit të dikurshëm, do të të bëj të rrish në thellësitë e tokës, në vende të
shkretuara qysh prej lashtësisë, me ata që zbresin në gropë me qëllim që ti
të mos banohesh më, por do të jap shkëlqim mbi tokën e të gjallëve. 21Do të
bëj një tmerr dhe nuk do të jeshmë; do të të kërkojnë, por nuk do të të gjejnë
kurrë më”, thotë Zoti, Zoti.
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27
1 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Ti, bir njeriu, ngri për Tiron një

vajtim, 3 dhe i thuaj Tiros: O ti që je vendosur në hyrje të detit, ti që bën
tregti me popujt në shumë ishuj, kështu thotë Zoti, Zoti: O Tiro, ti ke thënë:
“Unë jam i një bukurie të përsosur”. 4 Kufijtë e tu janë në zemër të deteve;
ndërtuesit e tu të kanë dhënë një bukuri të përsosur. 5E kanë bërë tërë lëndën
eanijeve të tuameqipariset e Senirit, kanëmarrëkedra tëLibanit për tëbërë
direkun tëndkryesor; 6dhe i kanëbërë lopatat e tuame lis tëBashanit, e kanë
bërë urën tënde me dru pylli të inkrustuar me fildish të sjellë nga ishujtë e
Kitimit. 7 Ishte prej liri të hollë të Egjiptit, e punuar me qëndisje, vela që ke
shpalosur, që të të shërbente si flamur; ajo që të mbulonte ishte prej hiacinti
dhe prej purpre dhe vinte nga ishujt e Elishahut. 8Banorët e Sidonit dhe të
Arvadit ishin vozitësit e tu; të urtët e tu, o Tiro, ishin te ti; ata ishin pilotët
e tu. 9 Te ti ishin pleqtë e Gebalit dhe specialistët e tij për të riparuar tërë të
çarat e tua; te ti ishin tërë anijet e detit dhe detarët e tyre për të shkëmbyer
mallrat e tua. 10Ata të Persisë, të Ludit dhe të Putit ishin në ushtrinë tënde,
si luftëtarë; ata varnin te ti mburojën dhe përkrenaren dhe të jepnin shkëlqim.
11Bijtë eArvadit dheushtria jote ishinpërrethmureve të tuadhenjerëz trima
qëndronin mbi kullat e tua; ata i varnin mburojat e tyre përreth mureve të
tua; ata e bënin kështu të përsosurbukurinë tënde. 12Tarshishi tregtonteme ty
për shkak të bollëkut të pasurive të tua; në këmbim të mallrave të tua të jepte
argjend, hekur, kallaj dhe plumb. 13Edhe Javani, Tubali dhe Mesheku bënin
tregti me ty; në këmbim të mallrave të tua të jepnin njerëzore dhe vegla prej
bronzi. 14Ata të shtëpisë së Togarmahut të jepnin në këmbim të mallrave të
tuakuaj qënietpër tërheqje,kuaj vrapimidhemushka. 15Bijtë eDedanit bënin
tregti me ty; tregtia e shumë ishujve kalonte nga duart e tua; si shpërblim të
jepnin dhëmbë fildishi dhe abanoz. 16 Siria bënte tregti me ty për shkak të
bollëkut të prodhimeve të tua; në këmbim të mallrave të tua të jepnin gurë të
çmuar, purpur, stofa të qëndisur, pëlhura hiri të hollë, koral dhe rubin. 17 Juda
dhe vendi i Izraelit tregtonin me ty; në këmbim të mallrave të tua të jepnin
grurë të Minithit, parfume, mjaltë, vaj dhe balsam. 18Damasku bënte tregti
me ty për shkak të numrit të madh të prodhimeve të tua dhe për bollëkun e
pasurive të tua me verë të Helbonit dhe me lesh të bardhë. 19 Vedani dhe
Javani sillnin nga Uzahu prodhime në këmbim të mallrave të tua; hekuri i
punuar, kasia dhe kallami aromatik ishin ndër mallrat e tua të këmbimit.
20 Dedani tregtonte me ty veshje për të kalëruar. 21 Arabia dhe tërë princat
e Kedarit bënin tregti me ty, duke bërë me ty shkëmbime në qengja, deshë
dhe cjep. 22Tregtarët e Shebas dhe të Ramahut bënin tregti me ty; në këmbim
të mallrave të tua ata të jepnin të gjitha aromat më të mira, lloj lloj gurësh
të çmuar dhe ar. 23Herani, Kanehu, Edeni, tregtarët e Shebas, të Asirisë dhe
të Kilmadit bënin tregti me ty. 24 Në këmbim të mallrave të tua shkëmbenin
me ty sende luksi, mantele të purpurta, stofa të qëndisura, arka rrobash të
ndryshme, të lidhura me litarë. 25Anijet e Tarshishit transportonin mallrat
e tua. Kështu u mbushe dhe u pasurove me të madhe në zemër të deteve.
26Vozitësite tu tëkanëçuarmbi shumëujra, por erae lindjes të ka shkatërruar
në zemër të deteve. 27Pasuritë e tua, mallrat e tua, prodhimet e tua, detarët
e tu, pilotët e tu, ata që ndreqnin të çarat, trafikantët e mallrave të tua, tërë
luftëtarëtqë janë te ti dhegjithëajomori qëështëmes tejedo tëbiennëzemër
të deteve ditën e shkatërrimit tënd. 28Nga zhurma e britmës së pilotëve të tu
fushat e hapurado të dridhen; 29 tërë ata qëpërdorin lopatën,detarëtdhe tërë
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pilotët e detit do të zbresin nga anijet e tyre dhe do të mbeten në breg. 30Do
tëbëjnëqë të dëgjohet zëri i tyrembi ty; do të klithinme trishtim, do të hedhin
pluhurmbi kokën e tyre, do të rrokullisen në pluhur. 31Për shkakun tënd do
të rruajnë kokën, do të vishen me thasë dhe do të qajnë për ty me trishtim
të shpirtit, me një dhembje të thellë. 32Në ankthin e tyre do të ngrenë për
ty një vajtim dhe do të vajtojnë për ty: “Kush është si Tiro, e shkatërruar në
mes të detit?”. 33Kurmallrat e tua dilnin nga detet, ngopje shumë popuj; me
bollëkun e pasurive dhe të mallrave të tua pasuroje mbretërit e tokës. 34Por
kur u theve nga detet në thellësinë e ujrave, mallrat e tua dhe tërë moria e
njerëzve në mes teje kanë rënë. 35 Të gjithë banorët e ishujve janë habitur
prej teje; mbretërit e tyre i ka zënë një frikë e madhe, pamja e tyre është e
tronditur. 36Tregtarëtmidis popujve fishkëllejnë mbi ty; je bërë një llahtarë
dhe nuk do të ekzistoshmë”.

28
1Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, i thuaj princit të Tiros:

Kështu thotë Zoti, Zoti: Duke qenë se zemra jote është ngritur dhe ke thënë:
“Unë jam një perëndi; unë ulemmbi një fron perëndish në zemrën e deteve”,
ndërsa je një njeri dhe jo një perëndi, ndonëse e ke bërë zemrën tënde si
zemrën e Perëndisë. 3 Ja, ti je më i urtë se Danieli, asnjë sekret nuk mbetet
i fshehur për ty. 4Me diturinë tënde dhe zgjuarësinë tënde ke grumbulluar
pasuri dhe ke mbledhur ar dhe argjend në thesaret e tua; 5 me diturinë
tënde të madhe, me tregtinë tënde ke rritur pasuritë e tua, dhe për shkak të
pasurive të tua zemra jote është ngritur”. 6 Për këtë arsye kështu thotë Zoti,
Zoti: “Me qenë se e ke bërë zemrën tënde si zemrën e Perëndisë, 7 prandaj
ja, unë do të sjell kundër teje kombet më të tmerrshme; këta do të zhveshin
shpatat e tyre kundër shkëlqimit të diturisë sate dhe do të ndotin bukurinë
tënde. 8Do të të zbresin në gropë dhe ti do të vdesësh nga vdekja e atyre që
janë shpuar në zemër të deteve. 9 A do të vazhdosh të thuash: “Unë jam
një perëndi”, përpara atij që do të të vrasë? Por do të jesh një njeri dhe jo
një zot në duart e atij që do të të shpojë. 10 Ti do të vdesësh nga vdekja e
të parrethprerëve, nga dora e huaj, sepse unë fola”, thotë Zoti, Zoti. 11 Fjala
e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 12 “Bir njeriu ngri një vajtim për mbretin
e Tiros dhe i thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Ti ishe vula e përsosmërisë, tërë
dituri dhe i përsosur nga bukuria. 13 Ishe në Eden, në kopshtin e Perëndisë;
ishtembuluarme lloj lloj gurësh të çmuar: rubina, topaze, diamante, krizolit
oniks, diaspre, safire, karbonke, smeraldedhear; punimi idajreve të tuadhe
i flauteve të tua u përgatit për ty ditën që ti u krijove. 14 Ti ishe një kerubin
i vajosur, një mbrojtës. Unë të kisha vënë në malin e shenjtë të Perëndisë
dhe ti ecje në mes gurësh zjarri. 15 Ti ishe i përsosur në rrugët e tua qysh
nga dita që u krijove, deri sa nuk u zbulua te ti çoroditja. 16 Nga shkaku i
bollëkut të tregtisë sate, u mbushe me dhunë dhe mëkatove; prandaj të kam
përzënë si një profan nga mali i Perëndisë dhe të kam shkatërruar, o kerubin
mbrojtësnëmes gurësh zjarri. 17Zemra jote ishtengritur përbukurinë tënde;
ke korruptuar diturinë tënde për shkak të shkëlqimit tënd. Unë po të hedh për
tokë, po të vë përpara mbretërve, me qëllim që të të shohin. 18Në morinë e
paudhësive të tua, me ligësinë e tregtisë sate ke përdhosur shenjtëroret e tua.
Prandajnxorangamesi ytnjë zjarrqë tëkagllabëruar,dhe tëkamkatandisur
në hi mbi tokë përpara syve të atyre që të shikonin. 19 Tërë ata që të njihnin
ndër popujt mbeten të habitur prej teje; je bërë objekt tmerri dhe nuk do të
ekzistosh kurrë më”. 20 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 21 “Bir njeriu,
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kthe fytyrën drejt Sidonit dhe profetizo kundër tij, 22dhe thuaj: Kështu thotë
Zoti, Zoti: Ja, unë jam kundër teje, o Sidon, dhe do të përvëlohem nëmes teje.
Do të pranojnë që unë jam Zoti, kur do të zbatoj në mes të tij gjykimet e mia
dhe do të shënjtërohem tek ai. 23 Do të dërgoj mbi të murtajën dhe gjak në
rrugët e tij; në mes të tij do të bien të vrarët nga shpata, dërguar nga çdo anë
kundër saj. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti. 24Dhe nuk do të ketëmë
për shtëpinë e Izraelit asnjë gjemb apo ferrë qëmidis gjithë fqinjve të tij që e
përçmojnë. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, Zoti”. 25Kështu thotë Zoti,
Zoti: “Kur të kem grumbulluar ata të shtëpisë së Izraelit nga mesi i popujve
ndër të cilët janë shpërndarë dhe të shenjtërohem tek ata në sytë e kombeve,
ata do të banojnë në vendin e tyre, që i dhashë shërbëtorit Jakob. 26 Do të
banojnë të sigurt, do të ndërtojnë shtëpi dhe do të mbjellin vreshta; po, do
të banojnë të sigurt, kur do të zbatoj gjykimet e mia mbi të gjithë ata që i
përçmojnë. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, Perëndia i tyre”.

29
1 Vitin e dhjetë, në muajin e dhjetë, ditën e dymbëdhjetë të muajit, fjala

e Zotit m’u drejtua duke thënë: 2 “Bir njeriu, kthe fytyrën tënde kundër
Faraonit,mbretit të Egjiptit, dheprofetizokundër tij dhekundër tërëEgjiptit.
3 Fol dhe thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Ja, unë jam kundër teje, o Faraon,
mbret i Egjiptit, dragua i madh, që rri në mes të lumenjve të tu dhe që ke
thënë: “Lumi im është imi dhe e kam bërë unë vetë”. 4Do të vendos gremça
në nofullat e tua dhe do të bëj që peshqit e lumenjve të tu të ngjiten në luspat
e tua; pastaj do të të bëj të dalësh nëmes të lumenjve të tu dhe gjithë peshqit
e lumenjve të tua do të ngjiten me luspat e tu. 5Do të të hedh në shkretëtirë,
ty dhe tërë peshqit e lumenjve të tu, dhe do të biesh në fushë të hapur, nuk
do të të varrosin as nuk do të mbledhën; do të të jap si ushqim kafshëve të
tokës dhe shpendëve të qiellit. 6Atëherë tërë banorët e Egjiptit do të pranojnë
që unë jam Zoti, sepse kanë qenë për shtëpinë e Izraelit si njëmbështetje prej
kallami. 7Kur të kanë kapur për dore, je thyer dhe u ke copëtuar atyre gjithë
shpatullën; kur u mbështetën te ti, u theve dhe ke bërë të tronditen tërë ijët
e tyre”. 8 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, unë do të sjell mbi ty shpatën
dhe do të shkatërroj mes teje njerëz dhe kafshë; 9 kështu vendi i Egjiptit do
të bëhet një mjerim dhe një shkreti, dhe do të pranojnë që unë jam Zoti,
sepse ai ka thënë: “Lumi është imi dhe e kam bërë unë vetë”. 10 Prandaj
ja, unë jam kundër teje dhe lumit tënd; do ta katandis vendin e Egjiptit në
një mjerim të plotë dhe në shkreti nga Migdoli deri në Sienë, deri në kufijtë
me Etiopinë. 11Nuk do të kalojë asnjë këmbë njeriu, as do të kalojë ndonjë
këmbë kafshe, dhe nuk do të banohet për dyzet vjetë me radhë. 12 Do të
bëj vendin e Egjiptit një shkreti midis vendeve të shkretuara, dhe qytetet e
tij do të jenë një shkreti për dyzet vjet, në mes të qyteteve të shkatërruara;
do t’i shpërndaj Egjiptasit midis kombeve dhe do t’i hedh nëpër vende të
ndryshme”. 13Megjithatë kështu thotë Zoti, Zoti. “Në fundin e dyzet vjetëve
unë do t’i bashkoj Egjiptasit ndër popujt nëpër të cilët ishin shpërndarë. 14Do
t’i riçoj Egjiptasit në shtëpi nga robëria dhe do t’i bëj që të kthehen në vendin
e Pathrosit, në vendlindjen e tyre, dhe atje do të jenë një mbretëri e përulur.
15 Do të jetë më e përulura midis mbretërive dhe nuk do të ngrihet më mbi
kombet; do të pakësoj numrin e tyre, me qëllim që të mos sundojë më mbi
kombet. 16 Ai nuk do të jetë më burim besimi për shtëpinë e Izraelit, por
do t’u kujtojë fajin kur u drejtoheshin për ndihmë. Atëherë do të pranojnë
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që unë jam Zoti, Zoti”. 17Në vitin e njëzeteshtatë, në muajin e parë, ditën e
parë tëmuajit, ndodhi që fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 18 “Bir njeriu,
Nebukadnetsari, mbreti i Babilonisë, e vuri ushtrinë e tij në një shërbim të
rëndë kundër Tiros; çdo kokë është bërë e shogët dhe çdo shpatull e rrjepur;
por as ai, as ushtria e tij nuk kanë nxjerrë nga Tiro ndonjë shpërblim për
mundin që kanë bërë kundër tij”. 19Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, unë i
jap Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë, vendin e Egjiptit; ai do të marrë
pasuritë e tij; ai do të marrë me vete robër dhe do ta plaçkitë; dhe ky do të
jetë shpërblimi përushtrinë e tij. 20Përmundin që ke bërë kundër tij unë i jap
vendin e Egjiptit, sepse kanë punuar për mua”, thotë Zoti, Zoti. 21 “Atë ditë
unë do ta rilind fuqinë e shtëpisë së Izraelit dhe do të hap gojën tënde nëmes
të tyre. Atëherë ata do të pranojnë që unë jam Zoti”.

30
1 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, profetizo dhe thuaj:

Kështu thotë Zoti, Zoti: Vajtoni: “Medet, dita!”. 3 Sepse dita është afër, është
e afërt dita e Zotit; do të jetë një ditë me re, koha e kombeve. 4 Shpata do
të bjerë mbi Egjipt dhe do të krijojë ankth në Etiopi kur në Egjipt të bien të
plagosurit për vdekje, do të shpien larg pasuritë e tij dhe themelet e tij do
të përmbysen. 5Etiopia, Puti, Ludi, tërë përzierja e popujve të ndryshëm, Kubi
dhe bijtë e vendeve aleate do të rrëzohen bashkë me ta nga shpata”. 6Kështu
thotë Zoti: “Ata që përkrahin Egjiptin do të rrëzohen, krenaria e pushtetit të
tij do të bjerë; nga Migdoli deri në Sienë do të bien aty nga shpata”, thotë
Zoti, Zoti. 7 “Do të shkretohen në mes të tokave të shkretuara dhe qytetet
e tyre do të jenë në mes të qyteteve të shkatërruara. 8 Do të pranojnë që
unë jam Zoti, kur do t’i vë zjarrin Egjiptit dhe të gjithë përkrahësit e tij do të
shtypen. 9 Atë ditë do të nisen në praninë time lajmëtarë mbi anije, që do
të trembin Etiopinë e shkujdesur; dhe një ankth i madh do t’i pushtojë ata
si në ditën e Egjiptit. Po, ja gjëja është duke ndodhur”. 10 Kështu thotë Zoti,
Zoti: “Do ti jap fund zhurmës së Egjiptit, me anë të Nebukadnetsarit, mbretit
të Babilonisë. 11 Ai dhe populli i tij bashkë me të, më të tmerrshmit midis
kombeve, do të vijnë për të shkatërruar vendin; do të zhveshin shpatat e tyre
kundër Egjiptit dhe do tëmbushin vendinme të vrarë. 12Do t’i thaj lumenjtë
dhe do t’ia shes vendin njerëzve të këqij; dhe nëpërmjet të të huajve do ta bëj
të shkretuar vendin dhe gjithçka ai përmban. Unë, Zoti, fola”. 13Kështu thotë
Zoti, Zoti: “Do të shkatërroj idhujt dhedo t’i zhdukperënditëe rremengaNofi;
nuk do të ketë më princ nga vendi i Egjiptit dhe do të kall frikën në vendin
e Egjiptit. 14 Do të bëj të shkretuar Pathrosin, do t’i vë zjarrin Tsoanit, do
të zbatoj gjykimet e mia mbi Nonë, 15 do ta derdh tërbimin tim mbi Sin, mbi
kalanë e Egjiptit dhe do të shfaros turmat e Nosë. 16Do t’i vë zjarrin Egjiptit:
Sini do të shtrëmbërohet nga dhimbja, Noja do të shqyhet, Nofi do të jetë në
ankth çdo ditë. 17 Të rinjtë e Avenit dhe të Pibesethit do të bien nga shpata
dhe këto dy qytete do të shkojnë në robëri. 18Në Tahpanhes dita do të erret,
kur aty unë do të coptoj zgjedhat e imponuara nga Egjipti; dhe tek ajo do të
mpaket krenaria e forcës së saj. Sa për atë, një re do ta mbulojë dhe bijat e
saj do të shkojnë në robëri. 19Kështu do të zbatoj gjykimet emiambi Egjiptin.
Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti”. 20 Vitin e njëmbëdhjetë, muajin e
parë, ditën e shtatë tëmuajit, ndodhi që fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë:
21 “Bir njeriu, unë theva krahun e Faraonit, mbretit të Egjiptit; dhe ja, nuk
u lidh duke vënë ilaçe as u mbështollme rrypa që ta bëninmjaft të fortë për
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të përdorur shpatën”. 22 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, unë jam kundër
Faraonit,mbretit të Egjiptit, për t’ia coptuarkrahët, si atë të fortin ashtuedhe
krahun tashmë të thyer, dhe do ta bëj që t’i bjerë shpata nga dora. 23 Do
t’i shpërndaj pastaj Egjiptasit midis kombeve dhe do t’i përhap në vende të
ndryshme. 24Do të forcoj krahët embretit të Babilonisë dhe do t’i vë në dorë
shpatën time, por do të coptoj krahët e Faraonit që do të rënkojë para tij, si
rënkon një njeri i plagosur për vdekje. 25Kështu do të forcoj krahët e mbretit
të Babilonisë, por krahët e Faraonit do të rrëzohen; do të pranojnë qëunë jam
Zoti, kur ti vë në dorëmbretit të Babilonisë shpatën time, dhe ky do ta shtrijë
kundër vendit të Egjiptit. 26Do t’i shpërndaj Egjiptasit midis kombeve dhe do
t’i përhap në vende të ndryshme. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti”.

31
1 Vitin e njëmbëdhjetë, muajin e tretë, ditën e parë të muajit, ndodhi që

fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, i thuaj Faraonit, mbretit të
Egjiptit dhe turmës së tij: Kujt i ngjet ti nëmadhështinë tënde? 3 Ja, Asiria jote
ishte një kedër Libani, me degë të bukura, me hijen e një pylli, me trung të
gjatë dhememajë që ngrihejmidis degëve të dëndura. 4Ujrat e bënin të rritej,
uji i nëndheshëm e kishte bërë të lartë, me lumenjtë e tij që rridhnin rreth
e qark vendit ku ishte mbjellë, ndërsa u dërgonte rrëketë e tij tërë drurëve
të fushës. 5 Prandaj lartësia e saj ishte ngritur mbi të gjithë drurët e fushës,
degët e tij ishin shumuar, ato ishin zgjatur nga bollëku i ujrave gjatë rritjes së
tij. 6Tërë zogjtë e qiellit bënin folenë midis degëve të tij, tërë kafshët e fushës
pillnin nën degët e tij, dhe të gjitha kombet e mëdhenj rrinin në hijen e tij.
7 Ishte i bukur në madhështinë e tij për gjatësinë e degëve të tij, sepse rrënja
e tij ndodhej pranë ujrave të bollshme. 8Kedrat nuk ia kalonin në kopshtin
e Perëndisë, selvitë nuk arrinin të barazonin degët e tij dhe gështenjat nuk
ishin as si degët e tij me gjethe; asnjë dru në kopshtin e Perëndisë nuk ishte i
barabartë me të nga bukuria. 9E kisha bërë të bukur në bollëkun e degëve të
tij, prandaj e kishin zili të gjithë drurët e Edenit, që ndodheshin në kopshtin
e Perëndisë”. 10 Prandaj, kështu thotë Zoti, Zoti: “Me qenë se është ngritur
në lartësi dhe ka vënë majën e tij ndër degë të dendura dhe zemra e tij u
bë krenare për shkak të lartësisë së tij, 11 do ta jap në dorë të kombit më të
fuqishëm, me qëllim që të bëjë me të çfarë i pëlqen; unë e përzura për shkak
të ligësisë së tij. 12 Të huajt, më të tmerrshmit e kombeve, e prenë dhe e
braktisën; degët e tij kanë rënë në male dhe në të gjitha luginat, degët e tij
ndodhen të thyera pranë të gjitha rrjedhave ujore të vendit; tërë popujt e
dheut kanë zbritur duke u larguar nga hija e tij dhe e kanë braktisur. 13Mbi
rrënojat e tij vijnë e qëndrojnë tërë zogjt e qiellit dhe mbi degët e tij janë të
gjitha kafshët e fushës, 14 kështu që asnjë dru i mbjellë pranë ujrave të mos
krenohet për lartësinë e tij, të mos e nxjerrë më majën e tij midis degëve të
dëndura dhe që asnjë dru që pi ujë të ngrihet me forcën e tij mbi lartësinë
e tij, sepse të gjithë i janë caktuar vdekjes, thellësive të tokës, midis bijve të
njerëzve, midis atyre që zbresin në gropë”. 15Kështu thotë Zoti, Zoti: “Ditën
që zbriti në Sheol e bëraditë zie; për të embulova humnerën,ndala lumenjtë
e tij dhe ujrat e mëdha u ndalën; për të mbajti zi Libani dhe për të u thanë
gjithë drurët e fushës. 16Me zhurmën e rënies së tij i bëra të dridhen kombet,
kur e bëra të zbresë në Sheol bashkë me ata që zbresin në gropë; dhe në
thellësitë e tokës u përdëlluan të gjitha drurët e Edenit, më të zgjedhurit dhe
më tëbukurit eLibanit, të gjithëataqëpininujrat. 17Edheata zbritënbashkë
me të në Sheol nëmes të atyre që u vranë nga shpata, po, ata që ishin krahu
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i tij dhe qëndronin në hijen e tij në mes të kombeve. 18Kujt i ngjan ti, pra, për
nga lavdia dhe madhështia midis drurëve të Edenit? Megjithatë u plandose
bashkë me drurët e Edenit në thellësitë e tokës; do të qëndrosh në mes të të
parrethprerëve, bashkë me ata që janë vrarë nga shpata. Ja ç’do t’i ndodhë
Faraonit dhe gjithë turmës së tij”, thotë Zoti, Zoti.

32
1Në vitin e dymbëdhjetë, në muajin e dymbëdhjetë, ditën e parë të muajit,

ndodhiqë fjalaeZotitm’udrejtua, duke thënë: 2“Birnjeriu, nisnjëvajtimpër
Faraonin, mbretin e Egjiptit, dhe i thuaj: Ti i ngjason një luani të vogëlmidis
kombeve; ishe si një dragua në dete dhe hidheshe në lumenjtë e tu, duke i
trazuar ujratme këmbët e tua dhe duke i turbulluar lumenjtë”. 3Kështu thotë
Zoti, Zoti: “Do të shtrij mbi ty rrjetën time me një kuvend të shumë popujve
që do të ngrenë lart me rrjetën time. 4 Pastaj do të braktis mbi tokë dhe do
të të hedh në fushë të hapur, do të bëj që të ulen mbi ty të gjitha shpendët
e qiellit dhe do t’i ngop me ty kafshët e gjithë dheut. 5 Do ta hedh mishin
tëndmbi male dhe do t’i mbush luginat me togun e skeletit tënd. 6Do t’i jap
gjithashtu tokës të pijë nga rrjedha e gjakut tënd, deri temalet, dhe shtretërit
e lumenjve do të mbushenme ty. 7Kur të të shuaj, do t’i mbuloj qiejt dhe do
t’i errësoj yjet, do ta zë diellin me një re dhe hëna nuk do të japë më dritën
e saj. 8 Mbi ty do të errësoj të gjithë ndriçuesit e shkëlqyer në qiell dhe do
të dërgoj terrin në vendin tënd”, thotë Zoti, Zoti. 9 “Do të pikëlloj zemrën e
shumë popujve, kur të bëj që të vijë shkatërrimi yt midis kombeve, në vende
që ti nuk i njeh. 10Do të bëj që shumë popuj të çuditen me ty dhe mbretërit
e tyre do t’i pushtojë një tmerr i madh për shkakun tënd, kur të vringëllij
shpatën time para tyre; secili prej tyre do të dridhet në çdo çast për jetën e
tij, ditën e rënies sate”. 11 Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: “Shpata e mbretit
të Babilonisë do të bjerë mbi ty. 12 Do të bëj që turma jote të rrëzohet nga
shpata e burrave të fuqishëm, që janë më të tmerrshmit ndër kombet; ata
do të shkatërrojnë krenarinë e Egjiptit dhe gjithë turmat e tij do të asgjësohen.
13Do të bëjqë të ngordhë krejt gjëja e gjallë e tijmbi brigjet e ujrave tëmëdha,
që nuk do të turbullohenmë nga këmba e njeriut, as thundra e kafshëve nuk
do t’i turbullojë. 14 Atëherë do t’i lë të qetësohen ujrat e tyre dhe do të bëj
që lumenjtë e tyre të rrjedhin si vaj”, thotë Zoti, Zoti. 15 “Kur do ta kem
bërë të shkretë vendin e Egjiptit dhe vendi të jetë zhveshur nga çdo gjë që
kishte, kur do të kem goditur gjithë banorët e tij, atëherë do të pranojnë se
unë jam Zoti. 16Ky është një vajtim që do të ngrenë për të, do ta ngrenë për
bijat e kombeve; do ta ngrenë për Egjiptin dhe gjithë turmat e tij”, thotë Zoti,
Zoti. 17Vitin e dymbëdhjetë, ditën e pesëmbëdhjetë tëmuajit, ndodhi që fjala e
Zotit mu drejtua, duke thënë: 18 “Bir njeriu, merrja një vajtimi për turmën e
Egjiptit dhe zbrite në thellësinë e tokës, atë dhe bijat e kombeve të famshëm,
që bashkëme ata zbresin në gropë. 19Vallë kujt ia kalon nga bukuria? Zbrit
dhe zër vend midis atyre që nuk janë rrethprerë. 20 Ata do të bien në mes
të atyre që janë vrarë nga shpata. Ai i është dorëzuar shpatës; e tërheqin me
gjithë turmat e tij. 21 Trimat më të fortë, bashkë me ata që e ndihmonin, do
t’i flasin nëmes të Sheolit: “Kanë zbritur dhe kanë zënë vend bashkëme ata
që nuk janë rrethprerë, bashkë me ata që i ka shpuar shpata?”. 22Atje është
Asiria me gjithë turmën e saj, me varret e saj përreth; janë të gjithë të vrarë,
të rënë nga shpata. 23Varret e tyre janë vendosur në thellësinë e gropës dhe
turma e saj është rreth varrit të tij; të gjithë janë të vrarë nga shpata, ata që
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përhapin tmerrinmbidheune të gjallëve. 24Atje ështëElamimegjithë turmën
e tij rreth varrit të tij; janë të gjithë të vrarë, të rrëzuar nga shpata, që kanë
zbritur pau rrethprerë në thellësi të tokës, ata që përhapnin tmerrmbi dheun
e të gjallëve; tani atambajnë turpin e tyremeataqë zbresinnë gropë. 25Kanë
vënë shtratin e tij në mes të të vrarëve me gjithë turmën e tij, me varret e
tyre rreth tij; të gjithë nuk janë rrethprerë, janë shpuar nga shpata, sepse
kishin përhapur tmerrin mbi dheun e të gjallëve; por tani e mbajnë turpin e
tyre me ata që zbresin në gropë; janë vendosur në mes të të vrarëve. 26Atje
është Mesheku, Tubali, dhe tërë turma e tyre, me varret e tyre rreth tij; të
gjithë nuk janë rrethprerë, janë shpuar nga shpata, sepse përhapin tmerrin
mbi dheun e të gjallëve. 27 Nuk rrijnë me heronjtë e rënë të atyre që nuk
janë rrethprerë, që kanë zbritur në Sheol me armët e tyre të luftës dhe që
shpatat e tyre janë vënë nën kokat e tyre; por ndëshkimi i paudhësive të tyre
do t’u ngjitet kockave të tyre, megjithëse tmerri i këtyre trimave ishte i madh
mbi dheun e të gjallëve. 28 Po, ti do të copëtohesh në mes të atyre që nuk
janë rrethprerë dhe do të qëndroshbashkëmeata që janë shpuar nga shpata.
29Atje është Edomi, me të gjithë mbretërit e tij dhe me të tërë princat e tij, të
cilët,megjithë trimërinë e tyre, janë vendosur bashkëme ata që janë shpuar
nga shpata. Edhe këta rrinë bashkë me ata që nuk janë rrethprerë dhe me
ata që zbresin në gropë. 30Atje janë tërë princat e veriut dhe tërë Sidonasit
që kanë zbritur bashkëme ata që janë shpuar të hutuar për shkak të tmerrit
që u kallnin me fuqitë e tyre. Qëndrojnë të parrethprerë bashkë me ata që
janë shpuar nga shpata dhe mbajnë turpin e tyre bashkë me ata që zbresin
në gropë. 31 Faraoni do t’i shohë dhe do të ngushëllohet për të gjithë turmën
e tij; Faraoni dhe tërë ushtria e tij do të shpohen nga shpata”, thotë Zoti, Zoti.
32 “Ndonëse e lashë të përhapë tmerrin e tij mbi dheun e të gjallëve, Faraoni
me gjithë turmën e tij, do të vihet të qëndrojë në mes të atyre që nuk janë
rrethprerë,me ata që janë shpuar nga shpata”, thotë Zoti, Zoti.

33
1 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, folu bijve të popullit

tënd dhe u thuaj atyre: Kur të sjell shpatën kundër një vendi dhe populli i
atij vendi merr një burrë nga kufijtë e tij dhe e vë si sogjetar, 3 në rast se e
sheh shpatën që vjen kundër vendit, dhe i bie borisë dhe lajmëron popullin,
4 kushdo që dëgjon borinë, por nuk i vë veshin paralajmërimit, në rast se
shpata vjen dhe e merr me vete, gjaku i tij do të bjerë mbi kokën e vet. 5Ai
ka dëgjuar zërin e borisë, por nuk i ka vënë veshin paralajmërimit, gjakun e
tij do ta ketë mbi vete. Por ai që ka marrë parasysh paralajmërimin, do të
shpëtojë jetën e tij. 6 Por në rast se sogjetari sheh shpatën që po vjen dhe
nuk i bie borisë për të paralajmëruar popullin, dhe shpata vjen dhemerrme
vete ndonjë prej tyre, ky do të çohet tutje për shkak të paudhësisë së tij, por
për gjakun e tij do t’i kërkoj llogari sogjetarit. 7 Kështu, o bir njeriu, të kam
vendosur si roje për shtëpinë e Izraelit; prandaj dëgjo fjalën e gojës sime dhe
i lajmëro nga ana ime. 8 Kur i them të pabesit: “I pabesë, ti do të vdesësh
me siguri”, dhe ti nuk flet për të paralajmëruar të pabesin që të largohet nga
rruga e tij, ai i pabesë do të vdesë për shkak të paudhësisë së tij, por për
gjakun e tij do t’i kërkojë llogari dorës sate. 9Por në rast se ti e paralajmëron
të pabesin që të largohet nga rruga e tij dhe ai nuk largohet prej saj, ai do të
vdesëpër shkak tëpaudhësisë së tij, por ti do ta shpëtosh shpirtin tënd. 10Tani,
bir njeriu, i thuaj shtëpisë së Izraelit: Ju thoni kështu: “Në rast se shkeljet
tona dhe mëkatet tona janë mbi ne dhe për shkak të tyre vuajmë, si do të
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mund të jetojmë?”. 11 U thuaj atyre: Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”,
thotë Zoti, Zoti, “unë nuk kënaqemme vdekjen e të pabesit, por që i pabesi të
ndryshojë rrugën e tij dhe të jetojë; konvertohuni, konvertohuni nga rrugët
tuaja të këqija. Pse vallë duhet të vdisni, o shtëpi e Izraelit? 12 Prandaj ti, bir
njeriu, u thuaj bijve të popullit tënd: Drejtësia e të drejtit nuk do ta shpëtojë
atë ditën emëkatit të tij; po kështu pabesia e të pabesit nuk do ta rrëzojë ditën
kur ai të largohet nga pabesia e tij, dhe i drejti nuk do të mund të jetojë për
shkak të drejtësisë së tij ditën që do të kryejë mëkate. 13Kur i them të drejtit
që ke për të jetuarme siguri, në rast se ka besimnëdrejtësinë e vet dhe kryen
paudhësinë, tërë veprimet e tij të drejta nuk do të kujtohen më, por ai do
të vdesë për shkak të paudhësisë që ka kryer. 14 Përkundrazi, kur i them të
pabesit: “Ti me siguri do të vdesësh”, në rast se ai largohet nga mëkati i tij
dhe kryen atë që është e ndershme dhe e drejtë, 15 në rast se i pabesi kthen
pengun, kthen atë që ka vjedhur dhe ecën sipas statuteve të jetës, pa kryer
paudhësi, ai me siguri ka për të jetuar, nuk ka për të vdekur. 16 Asnjë nga
mëkatet e kryera prej tij nuk do të kujtohet kundër tij; ai ka bërë atë që është
e ndershme dhe e drejtë dhe me siguri ka për të jetuar. 17 Por bijt e popullit
tënd thonë: “Rruga eZotit nuk është edrejtë”, ndërsa është rruga e tyre qënuk
është e drejtë. 18Kur i drejti largohet nga drejtësia e tij dhe kryen paudhësi,
për këtë ai do të vdesë. 19 Përkundrazi kur i pabesi largohet nga pabesia e tij
dhe kryen atë që është e ndershme dhe e drejtë, ai do të jetojë. 20Megjithatë
ju thoni: “Rruga e Zotit nuk është e drejtë”. Unë do ta gjykoj secilin prej jush
sipas rrugëve që ndjek, o shtëpi e Izraelit”. 21Vitin e dymbëdhjetë të robërisë
sonë, muajin e dhjetë, ditën e pestë të muajit, ndodhi që arriti tek unë një
i ikur nga Jeruzalemi dhe më tha: “Qyteti është pushtuar”. 22Një mbrëmje
para se të vinte ikanaku, dora e Zotit u vu mbi mua dhe më kishte hapur
gojën kështu, kur në mëngjes ai arriti tek unë, goja ime mbeti e hapur dhe
nuk qeshë mëmemec. 23 Fjala e Zotit m’u drejtua pastaj, duke thënë: 24 “Bir
njeriu, banorët e këtyre rrënojavenë vendin e Izraelit thonë: “Abrahami ishte
vetëm dhe pati zotërimin e vendit, por ne jemi shumëdhe zotërimi i vendit na
jepet neve”. 25 Prandaj u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti: Ju hani mishin
me gjakun, ngrini sytë nga idhujt tuaj, derdhni gjak dhe dëshironi të zotëroni
vendin. 26 Ju mbështeteni te shpata juaj, kryeni gjëra të neveritshme, secili
ndot gruan e fqinjit të tij dhe dëshironi të zotëroni vendin. 27U thuaj kështu
atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti: Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, ata që
banojnë midis atyre rrënojave do të vriten nga shpata, ata që janë në fushë
të hapur do t’ua jap për të ngrënë kafshëve dhe ata që janë në fortesa dhe
në shpella do të vdesin ngamurtaja. 28Do ta katandis vendin në një mjerim
dhe në shkreti, kryelartësia e forcës së tij do të ligështohet dhe kështu malet
e Izraelit do të jenë aq të shkretuar sa që askush nuk do të kalojë më andej.
29Do të pranojnë që unë jam Zoti, kur ta kem katandisur vendin në mjerim
dhe në shkreti për shkak të të gjitha gjërave të neveritshme që kanë kryer.
30 Sa për ty, bir njeriu, bijtë e popullit tënd flasin për ty pranë mureve dhe
te pragu i shtëpive të tyre, i flasin njeri tjetrit, duke i thënë secili vëllait të tij:
“Eja të dëgjosh cila është fjala që vjen nga Zoti”. 31Kështu vijnë te ti ashtu si
bën njerëzia, ulen para teje ashtu si bën populli im dhe dëgjojnë fjalët e tua,
por nuk i vënë në praktikë;me gojën e tyre, pra, tregojnë dashuri të madhe,
por zemra e tyre shkon pas fitimit të tyre të padrejtë. 32 Ja, ti je për ta si një
këngë dashurie e dikujt që ka një zë të bukur dhe di t’i bjerë mirë një vegle;
atadëgjojnë fjalëte tua, pornuk i vënënëpraktikë. 33Dhe jakur tëndodhëajo
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gjë (dhe ja që po ndodh) do të pranojnë që nëmes tyre ka pasur një profet”.

34
1 Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 2 “Bir njeriu, profetizo

kundër barinjve të Izraelit; profetizo dhe u thuaj atyre barijve: Kështu thotë
Zoti, Zoti: Mjerë barinjtë e Izraelit që kullotin veten e tyre! A nuk duhet
përkundrazi të kullosin kopenë? 3 Ju hani yndyrën, visheni me leshin, vritni
delet emajme, por nuk e kullotni kopenë. 4Nuk i keni forcuar delet e dobëta,
nuk jeni kujdesur për të sëmurën, nuk keni fashuar atë të plagosurën, nuk
e keni rikthyer në shtëpi të hutuarën dhe nuk e keni kërkuar të humburën,
por keni sunduar mbi to me forcë dhe ashpërsi. 5 Kështu ato, për mungesë
bariu, janë shpërndarë, janë bërë pre e të gjitha bishave të fushës dhe kanë
humbur. 6Delet emiapoendennëpër tërëmalet dhembi çdokodrinë të lartë;
po, delet e mija janë përhapur mbi gjithë faqen e vendit dhe askush nuk ka
shkuar t’i kërkojë ato as nuk tregoi kujdes”. 7Prandaj, o barinj, dëgjoni fjalën
e Zotit: 8Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti, Zoti, “duke qenë se
delet e mija janë bërë një pre, delet e mia i hanë të gjitha bishat e fushave
përmungesë të një bariu dhe sepse barinjtë e mi nuk kanë vajtur ti kërkojnë
delet emia, porbarinjtë kanëkulloturpërvetene tyredhenukkanëkullotur
delet emia”. 9Prandaj, obarinj, dëgjoni fjalëneZotit: 10Kështu thotëZoti, Zoti:
“Ja, unë jam kundër barinjve; do t’u kërkoj llogari për delet e mia dhe nuk
do t’i lë t’i kullotin delet. Barinjtë nuk do të kullotin më veten e tyre, sepse
do t’u heq nga goja e tyre delet e mia dhe nuk do të jenë më ushqimi i tyre.
11 Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia
dhedo tëkujdesem. 12Ashtusibariukujdesetpërkopenëe tij kurndodhetnë
mes të deleve të tij, të shpërndara, kështu unë do të kujdesem për delet e mia
dhe do t’i heq nga të gjitha vendet ku janë shpërndarë në një ditë me re dhe
errësirë të dendur. 13Do t’i nxjerr nga popujt dhe do t’i mbledh nga vende të
ndryshme; do t’i çojpërsërinë tokën e tyre dhedo t’i kullot nëmalet e Izraelit,
gjatë rrjedhave ujore dhe në tërë vendet e banuara të vendit. 14Do t’i kullot
në kullota të mira dhe vatha e tyre do të jetë në malet e larta të Izraelit; atje
do të pushojnë në një vathë dhe do të kullotin në kullota të pasura në malet
e Izraelit. 15 “Unë vetë do t’i kullot delet e mia dhe do t’i bëj të pushojnë”,
thotë Zoti, Zoti. 16 “Unë do të kërkoj të humburën, do ta kthej të hutuarën, do
t’i lidh plagën, do ta forcoj të sëmurën, por do të shkatërroj të majmen dhe të
fortën; do t’i kullot me drejtësi. 17 Sa për ju, o delet e mia”, kështu thotë Zoti,
Zoti, “ja, unë do të gjykoj midis dele e dele, midis deshëve dhe cjepve. 18 Ju
duket gjë e vogël të kullotësh në një kullotë tëmirë dhe pastaj të shkelëshme
këmbë atë që mbetet nga kullota juaj, ose të pish ujra të pastra dhe pastaj të
turbulloshmekëmbëatëqëmbetet? 19Kështudelet emiaduhet tëhanëatëqë
kanë shkelur këmbët tuaja dhe duhet të pijnë atë që kanë turbulluar këmbët
tuaja”. 20 Prandaj kështu u thotë atyre Zoti, Zoti: “Ja, unë vetë do të gjykoj
midis deles së dhjamur dhe deles së dobët. 21Duke qenë se ju keni shtyrëme
ijëdhemeshpatull dheukeni rënëmebrirë të gjithadeleve tëdobëtaderi sa i
shpërndatë rreth e rrotull, 22unëdo t’i shpëtojdelet emia dhenukdo të bëhen
më pre, dhe do të gjykoj midis dele e dele. 23Do të vendos mbi to një bari të
vetëm që do t’i kullosë, shërbëtorin tim David. Ai do t’i kullosë dhe ka për të
qenë bariu i tyre. 24 Dhe unë, Zoti, do të jem Perëndia i tyre dhe shërbëtori
im Davidi do të jetë princ në mes tyre. Unë, Zoti, fola. 25Do të vendos me to
një besëlidhje paqeje dhe do të zhduk nga vendi kafshët e liga, kështu ato do
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të mund të rrinë të sigurta në shkretëtirë dhe të flenë nëpër pyje. 26Dhe do
t’ua bëj të bekura vendet rreth kodrës sime; do të bëj të bjerë shiu në kohën
e duhur, dhe do të jenë shira bekimi. 27Druri i fushës do të japë frytin e tij
dhe toka do të japë prodhimet e saj. Ato do të jenë të sigurta në tokën e tyre
dhe do të pranojnë që unë jamZoti, kur do të këpus shufrat e zgjedhës së tyre
dhe do t’i çliroj nga dora e atyre që i mbanin në skllavëri. 28 Dhe nuk do të
jenëmë pre e kombeve as do t’i hanëmë bishat e fushës, por do të qëndrojnë
të sigurta dhe askush nuk ka për t’i trembur. 29Do ta bëj që të mbijë për ta
një kopështme famë të madhe; nuk do të konsumohenmë nga uria në vend
dhe nuk do të mbajnë më turpin e kombeve. 30Kështu ata do të pranojnë që
unë, Zoti, Perëndia i tyre, jamme ta, dhe që ata, shtëpia e Izraelit, janë populli
im”, thotë Zoti, Zoti. 31 “Ju jeni delet e mia, delet e kullotës sime; jeni njerëz
dhe unë jam Perëndia juaj”, thotë Zoti.

35
1 Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 2 “Bir njeriu, kthe fytyrën

tënde nga mali Seir dhe profetizo kundër tij, 3 dhe i thuaj: Kështu thotë Zoti,
Zoti: Ja, unë jam kundër teje, o mal i Seirit. Do ta shtrij dorën time kundër
teje dhe do të të kthej në një mjerim dhe në një shkreti. 4Do t’i kthej qytetet
e tua në gërmadha dhe ti do të bëhesh një shkreti. Atëherë do të pranosh që
unë jam Zoti. 5 Sepse ti ke patur një armiqësi të vjetër dhe i ke dorëzuar bijtë
e Izraelit në mëshirë të shpatës në kohën e fatkeqësisë së tyre, kur paudhësia
e tyre kishte arritur kulmin. 6 Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë
Zoti, Zoti, “të ruaj për gjak dhe gjaku do të të ndjekë; duke qenë se nuk e
ke urryer gjakun, gjaku do të të ndjekë. 7 Kështu do ta katandis malin Seir
në një mjerim dhe në një shkreti dhe do të shfaros ata që shkojnë dhe që
vijnë. 8Do t’i mbush malet e tij me të vrarët e tij; në të gjitha kodrat e tua,
në luginat e tua dhe në të gjitha përroskat e tua do të bien të vrarët nga
shpata. 9Do të të katandis në një shkreti përjetë dhe qytetet e tua nuk do të
banohen më; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. 10 Sepse ke thënë: “Këta
dykombedhekëtodyvendedo të jenë tëmitë;nedo t’i zotërojmë”,megjithëse
aty ishte Zoti, 11 ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti, Zoti, “unë
do të veproj me po atë zemërimin tënd dhe me xhelozinë që ke treguar në
urrejtjen tënde kundër tyre dhe do të bëhem i njohur në mes tyre kur të të
gjykoj. 12 Ti atëherë do të pranosh që unë, Zoti, kam dëgjuar të gjitha fyerjet
që ke shqiptuar kundërmaleve të Izraelit, duke thënë: “Janë të shkretuar; na
janëdhënënevepër ti gllabëruar”. 13Megojën tuaj jenimburrurkundërmeje
dhe i keni shumuar fjalët tuaja kundërmeje, kam dëgjuar çdo gjë”. 14Kështu
thotëZoti, Zoti: “Kurgjithë tokado tëgëzohet,unëdo të tëkatandisnë shkreti.
15Meqenë se u gëzoveqë trashëgimia e shtëpisë së Izraelit ishte katandisur në
shkreti, unë do të veproj kështu me ty: do të bëhesh i shkretë, o mal i Seirit,
madje edhe tërë Edomi. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti”.

36
1“Tibirnjeriu, profetizoumaleve të Izraelit dheu thuaj: Omale të Izraelit,

dëgjoni fjalët e Zotit. 2Kështu thotë Zoti, Zoti: Duke qenë se armiku ka thënë
për ju: “Ah, ah! Kodrat e përjetshme janë bërë prona jonë”, profetizo dhe
thuaj: 3Kështu thotë Zoti, Zoti: Po, duke qenë se kanë dashur t’ju shkretojnë
dhe t’ju gllabërojnë nga çdo anë që të bëheninjë zotërim i mbetjes së kombeve
dhe duke qenë se keni qenë objekt i bisedave të gjuhëve të këqia dhe i
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shpifjeve të njerëzisë”, 4 prandaj, o male të Izraelit, dëgjoni fjalën e Zotit, të
Zotit. Kështu thotë Zoti, Zoti, maleve dhe qafave, përroskave dhe luginave,
vendeve të shkatërruaradhe të shkretuara dheqyteteve të braktisura që janë
bërë pre dhe objekt përçmiminga kombet që ndodhen rreth e qark. 5Prandaj
kështu thotë Zoti, Zoti: “Po, në zjarrin e xhelozisë sime unë flas kundër
kusurit të kombevedhekundër tërëEdomit që e kanë shtënënëdorë vendim
tim me gjithë gëzimin e zemrës dhe përçmimin e shpirtit, për ta përzënë si
një pre. 6 Prandaj profetizo tokës së Izraelit, u thuaj maleve dhe kodrave,
përroskave dhe luginave: Kështu thotë Zoti, Zoti: Ja, unë fola në xhelozinë
time dhe në tërbinin tim, sepse ju keni sjellë turpin e kombeve”. 7 Prandaj
kështu thotë Zoti, Zoti: “Unë ngrita dorën për betim; kombet qëmë rrethojnë
do të sjellin edhe ata turpin e tyre. 8Por ju, omale të Izraelit, do të keni degët
tuaja dhe do të mbani frytet tuaja për popullin tim të Izraelit; po, ai është
duke u kthyer. 9 Sepse ja, unë jam për ju, do të kthehem nga ju dhe ju do të
punoheni dhe do të mbilleni. 10Do t’i shumoj mbi ju njerëzit, tërë shtëpinë
e Izraelit; qytetet do të banohen dhe gërmadhat do të rindërtohen. 11 Do të
shumoj mbi ju njerëzit dhe kafshët; do të shumohen dhe do të jenë pjellorë.
Do të bëj që të banoheni si në kohrat e kaluara, dhe do t’ju bëj më tepër të
mira se sa në fillimet tuaja; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. 12 Po, do
të bëj të ecin mbi ju njerëz, popullin tim të Izraelit; ata do t’ju zotërojnë dhe
ju do të jeni trashëgimia e tyre dhe nuk do t’u hiqni më bijtë e tyre”. 13Kështu
thotë Zoti, Zoti: “Duke qenë se ju thonë: “Je një vend që ka gëlltitur njerëz
dhe që ke privuar kombin tënd nga bijtë”, 14 prandaj nuk do të gëlltitëshmë
njerëz dhe nuk do ta privosh kombin tënd nga bijtë”, thotë Zoti, Zoti. 15 “Do
ta bëj që të mos dëgjosh më talljet e kombeve dhe ti nuk do të mbash më
turpin e popujve dhe nuk do ta bësh kombin tënd të rrëzohet”, thotë Zoti,
Zoti. 16 Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 17 “Bir njeriu, kur ata
të shtëpisë së Izraelit banonin në vendin e tyre, e ndotnin me sjelljen e tyre
dhe me veprimet e tyre; sjellja e tyre para meje ishte si papastërtia e gruas
gjatë ciklit të saj muajor. 18 Prandaj hodha mbi ta zemërimin tim për gjakun
që kishin derdhur mbi vendin dhe për idhujt me të cilët e kishin ndotur.
19Kështu i shpërndava ndër kombet dhe shkuan në të gjitha drejtimet nëpër
tërë vendet; i gjykova sipas sjelljes së tyre dhe veprimeve të tyre. 20Me të
arritur te kombet ku kishin shkuar, e përdhosën emrin tim të shënjtë, sepse
për ata thuhej: “Këta janë populli i Zotit, por megjithatë u është dashur të
dalinnga vendi i tij”. 21Kështupata kujdes për emrin tim të shenjtë që shtëpia
e Izraelit kishte përdhosurmidis kombeve ku kishte shkuar. 22Prandaj i thuaj
shtëpisë së Izraelit: Kështu thotë Zoti, Zoti: Unë veproj kështu jo për shkakun
tuaj, o shtëpi e Izraelit, por për hir të emrit tim të shenjtë që ju keni përdhosur
midis kombeve ku keni shkuar. 23Unë do ta shenjtëroj emrin tim tëmadh, të
përdhosurmidis kombeve, që ju e keni përdhosurnëmes të tyre. Kombet do të
pranojnë që unë jam Zoti”, thotë Zoti, Zoti, “kur të shenjtërohem tek ju, para
syve të tyre. 24Do t’ju marr nga kombet, do t’ju grumbulloj nga tërë vendet
dhe do t’ju çoj përsëri në vendin tuaj. 25Do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi
ju dhe do të jeni të pastër; do t’ju pastroj nga të gjitha ndyrësirat tuaja dhe
nga të gjithë idhujt tuaj. 26Do t’ju jap një zemër të re dhe do të shtie brenda
jush një shpirt të ri; do të heq ngamishi juaj zemrën prej guri dhe do t’ju jap
zemër prej mishi. 27 Do të vë brenda jush Shpirtin tim dhe do të bëj që ju
të ecni sipas statuteve të mia, dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni në
praktikë dekretet e mia. 28Do të banoni në vendin që u dhashë etërve tuaj;
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ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj. 29Do t’ju çliroj nga
të gjitha ndyrësirat tuaja; do të thërres grurin, do të bëj që të ketë me bollëk
dhe nuk do dërgoj më urinë kundër jush. 30 Do të shumoj frytin e drurëve
dhe prodhimin e arave, me qëllim që të mos pësoni më turpin e urisë midis
kombeve. 31 Atëherë do të kujtoni rrugët tuaja të këqia dhe veprimet tuaja
që nuk ishin të mira dhe do të bëheni të neveritshëm për vetë sytë tuaj, për
paudhësitë tuaja dhe për veprimet tuaja të neveritshme. 32 Nuk është për
hatrin tuaj që unë veproj”, thotë Zoti, Zoti, “dijeni mirë këtë. Turp të keni
dhe qofshi të hutuar për shkak të rrugëve tuaja, o shtëpi e Izraelit”. 33Kështu
thotë Zoti Zoti: “Ditën kur unë do t’ju pastroj nga të gjitha paudhësitë tuaja,
do t’ju bëj të banoni në qytete, dhe gërmadhat do të rindërtohen. 34 Toka e
shkretuar do të punohet, në vend që të jetë një shkreti në sytë e të gjithë
kalimtarëve. 35 Dhe do të thonë: “Kjo tokë që ishte e shkretuar është bërë
si kopshti i Edenit, dhe qytetet e shkatërruara, të shkretuara dhe të rrënuara
tani janë të fortifikuara dhe të banuara”. 36 Atëherë kombet që do të kenë
mbetur rreth e qark jush do të pranojnë që unë, Zoti, kam rindërtuar vendet
e shkatërruara dhe kam mbjellë tokën që ishte shkretuar. Unë, Zoti fola dhe
do ta kryej”. 37Kështu thotë Zoti, Zoti: “Do të jem sërisht i lutur nga shtëpia e
Izraelit ta kryej këtë për ta: Unë do t’i shumoj njerëzit e tyre si një kope. 38 Si
njëkopedhënsh të shenjtëruara, si kopejae Jeruzalemitnë festat e tij solemne,
kështu qytetet e shkatërruara do tëmbushenme kope njerëzish. Atëherë do të
pranojnë që unë jam Zoti”.

37
1Dora e Zotit u ndodh mbi mua, më çoi jashtë në Frymën e Zotit, dhe më

lëshoi në mes të një lugine që ishte plot me kocka. 2 Pastaj më bëri të kaloj
afër tyre, rreth e qark; dhe ja, ishin në sasi tëmadhembi sipërfaqen e luginës;
dhe ja, ishin shumë të thata. 3Më tha: “Bir njeriu, a mund të rijetojnë këto
kocka?”. Unë u përgjigja: “O Zot, o Zot, ti e di”. 4Më tha akoma: “Profetizo
këtyrekockavedheu thuajatyre: Kocka të thata, dëgjoni fjalëneZotit. 5Kështu
ju thotë Zoti, Zoti, këtyre kockave: Ja, unë po fus te ju frymën dhe ju do të
rijetoni. 6Do të vëmbi jumishin, do t’jumbulojme lëkurë dhedo të shtie te ju
frymën,dhedo të jetoni; atëherëdo tëpranoni qëunë jamZoti”. 7Profetizova
ashtu si më ishte urdhëruar; ndërsa profetizoja, pati një zhurmë; dhe ja një
tronditje; pastaj kockat iu afruan njëra tjetrës. 8Ndërsa po shikoja, ja ku u
rritën mbi ta dejet dhe mishi, që lëkura i mbuloi; por fryma nuk ishte tek
ato. 9Atëherë ai më tha: “Profetizoji frymës, profetizo bir njeriu dhe i thuaj
frymës: Kështu thotë Zoti, Zoti: Frymë, eja nga të katër erërat dhe fryj mbi
këta të vrarë, që të jetojnë”. 10Kështu profetizova, si më kishte urdhëruar dhe
shpirti hyri në to, dhe u kthyen në jetë dhe u ngritën më këmbë; ishte një
ushtri e madhe, shumë e madhe. 11 Pastaj më tha: “Bir njeriu, këto kocka
janë gjithë shtëpia e Izraelit. Ja, ato thonë: “Kockat tona janë të thata, shpresa
jonë është zhdukur dhe ne jemi të humbur”. 12Prandaj profetizo dhe u thuaj
atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti: Ja, unë do të hap varret tuaja, do t’ju bëj të dilni
nga varret tuaja, o populli im, do t’ju çoj përsëri në vendin e Izraelit. 13Do të
pranoniqëunë jamZoti, kur tëhapvarret tuajadhe t’jubëj tëdilningavarret
tuaja, o populli im. 14Do të shtie te ju Frymën tim dhe ju do të jetoni, dhe do
t’ju çoj në tokën tuaj; atëherë do të pranoni që unë, Zoti, fola dhe e kam kryer
këtë gjë”, thotë Zoti. 15 Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: 16 “Ti,
bir njeriu, merr një copë dru dhe mbi të shkruaj: “Për Judën dhe për bijtë e
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Izraelit, shokë të tij”. Pastajmerr një copë tjetër dru dhe shkruajmbi të: “Për
Jozefin, bastun i Efraimit dhe i tërë shtëpisë së Izraelit, shokë të tij”. 17Afroi
pastaj njeri te tjetri në një dru të vetëm,meqëllim që të bëhen një gjë e vetme
në dorën tënde. 18Kur bijtë e popullit tënd do të të flasin, duke thënë: “A do
të na shpjegosh ç’kuptim kanë këto gjëra për ty?”, 19 ti do t’u thuash atyre:
Kështu thotë Zoti, Zoti: Ja, unë do tëmarr drurin e Jozefit, që është në dorë të
Efraimit, dhe fiset e Izraelit që janë shokë të tij, dhe do t’i bashkoj me këtë,
domethënë me drurin e Judës, për ta bërë një dru të vetëm; kështu ata do të
bëhen një gjë e vetme në dorën time. 20Mbaj në dorën tënde para syve të tyre
drurët mbi të cilët ke shkruar, 21 dhe u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, Zoti:
Ja, unë do tëmarr bijtë e Izraelit nga kombet ndër të cilët kanë vajtuar, do t’i
mbledh nga çdo anë dhe do t’i çoj përsëri në vendin e tyre, 22dhe do të bëj një
komb të vetëm prej tyre në vend, në malet e Izraelit; një mbret i vetëm do të
mbretërojëmbi të gjithë ata; nukdo të jenëmëdykombe, as do tëndahenmë
në dymbretëri. 23Nuk do të ndotenmëme idhujt e tyre, me veprimet e tyre
të neveritshme dhe me gjithë shkeljet e tyre; do t’i çliroj nga të gjitha vendet
ku kanë banuar dhe ku kanë kryer mëkate, dhe do t’i pastroj; kështu do të
jenë populli im dhe unë do të jem Perëndia i tyre. 24Shërbëtori imDavid do të
jetë mbret mbi ta dhe do të ketë një bari të vetëm për të gjithë; ata do të ecin
sipas dekreteve tëmia, do të respektojnë statutet emia dhe do t’i zbatojnë në
praktikë. 25Dhe do të banojnë në vendin që i dhashë shërbëtorit tim Jakob,
atje ku banuan etërit tuaj. Do të banojnë aty ata, bijtë e tyre dhe bijtë e bijve
të tyre për jetë dhe shërbëtori im David do të jetë princi i tyre përjetë. 26Do
të lidhme ta një besëlidhje paqeje; do të jetë një besëlidhje e përjetshmeme ta;
do t’i bëj të qëndrueshëm, do t’i shumoj dhe do të vë shenjtëroren time nëmes
tyre përjetë. 27Banesa imedo të jetë pranë tyre; po, po unë do të jemPerëndia
i tyre dhe ata do të jenë populli im. 28 Edhe kombet do të pranojnë që unë,
Zoti, e shenjtëroj Izraelin, kur shenjtërorja ime të jetë nëmes tyre përjetë”.

38
1 Fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 2 “Bir njeriu, kthe fytyrën tënde

drejt Gogut të vendit të Magogut, princ i Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit,
dhe profetizo kundër tij, 3 dhe thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Ja, unë jam
kundër teje, o Gog, princ i Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit. 4 Unë do të të
kthej prapa, do të vë çengela në nofullat e tua dhe do të të nxjerr me gjithë
ushtrinë tënde, me kuaj dhe kalorës, të gjithë të veshur shkëlqyeshëm, një
turmë emadhememburoja të mëdha dhe të vogla, me shpatë në dorë, 5dhe
me ta Persia, Etiopia dhe Puti, të gjithëmemburoja dhe përkrenare. 6Gomeri
dhe tërë ushtarët e tij, shtëpia e Togarmahut, pjesët skajore të veriut dhe të
gjithë ushtarët e tij, shumë popuj janë me ty. 7 Përgatitu dhe ji gati, ti dhe
gjithë turmat e tua të mbledhura rreth teje, dhe ji roje për ta. 8Mbas shumë
ditësh ti do të ndëshkohesh. Në vitet e fundit do të sulesh kundër vendit që
nuk iu shmang shpatës, banorët e të cilit janë mbledhur nga shumë popuj,
në malet e Izraelit, që kanë qenë për shumë kohë një shkreti; tani ata, të
nxjerrë nga popujt, do të banojnë të gjithë të sigurt. 9 Ti do të ngjitesh, do
të vish si një tufan, do të jesh si një re që mbulon vendin, ti me gjithë trupat
e tua dhe shumë popuj bashkë me ty”. 10Kështu thotë Zoti, Zoti: “Atë ditë do
të ndodhë që do të të vijnë në mendje projekte dhe do të hartosh një plan të
keq. 11Do të thuash: “Unë do të dal kundër këtij vendi fshatrash pamure, do
të nisem kundër njerëzve të qetë që banojnë të sigurt, që qëndrojnë të gjithë
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në vende pa mure dhe nuk kanë as shula as porta”, 12 për të plaçkitur dhe
për të bërë pre, për të shtrirë dorën tënde kundër vendeve të shkretuara, por
tani të ripopulluara dhe kundër një populli të mbledhur midis kombeve, që
i ka siguruar vetes kafshë, pasuri dhe banesë në lartësitë e vendit. 13 Sheba,
Dedani, tregtarët e Tershishit dhe tërë luanët e vegjël do të pyesin: “Ke
ardhur për të plaçkitur? Ke mbledhur turmën tënde për të bërë plaçkë, për
të marrë argjendin dhe arin, për të marrë kafshët dhe pasuritë, për të bërë
një plaçkë të madhe?”. 14 Prandaj, bir njeriu, profetizo dhe i thuaj Gogut:
Kështu thotë Zoti, Zoti: Atë ditë, kur populli im i Izraelit do të jetë i sigurtë,
a nuk do ta dish ti? 15Do të vish nga banesa jote, nga skajet e veriut, ti dhe
shumë popuj me ty, të gjithë të hipur mbi kuaj, një turmë e madhe dhe një
ushtri e fuqishme. 16 Do të dalësh kundër popullit tim të Izraelit, si një re
që mbulon vendin. Kjo ka për të ndodhur ditët e fundit: do të të çoj kundër
vendit timmeqëllimqëkombet tëmënjohin, kur të shenjtërohem te ti përpara
syve të tyre, o Gog”. 17 Kështu thotë Zoti, Zoti: “A nuk je ti ai për të cilin
fola në kohët e lashta me anë të shërbëtorëve të mi, profetët e Izraelit, të
cilët për vite me radhë profetizuan ato ditë që do të të kisha sjellë kundër
tyre? 18 Por do të ndodhë që po atë ditë, ditën kur Gogu do të vijë kundër
tokës së Izraelit”, thotë Zoti, Zoti, “që tërbimi im do të më hipë në vrimat e
hundës. 19Në xhelozinë time dhe në zjarrin e zemërimit tim, unë deklaroj se
atë ditë do të ketë një tronditje tëmadhe në vendin e Izraelit: 20përparameje
do të dridhen peshqit e detit, shpendët e qiellit, kafshët e fushës, të gjithë
rreshqanorët që zvarriten mbi tokë dhe të gjithë njerëzit që janë mbi faqen
e dheut; malet do të shemben, vendet e rrëpirta do të rrëzohen dhe të gjitha
muret do të bien për tokë. 21Unëdo të thërras kundër tij shpatënmbi të gjitha
malet e mia”, thotë Zoti, Zoti; shpata e secilit do të drejtohet kundër vëllait të
vet. 22Do të ekzekutoj vendimin tim mbi të me murtajë dhe me gjak do të
bëj të reshë mbi të, mbi ushtrinë e tij dhe mbi shumë popuj që janë bashkë
me të, një shi që zhurin, gurë prej akulli, zjarr dhe squfur. 23 Kështu do të
lartësohem dhe do të shenjtërohem dhe do të bëhem i njohur në sytë e shumë
kombeve, dhe do të pranojnë se unë jam Zoti”.

39
1 “Ti, bir njeriu, profetizo kundër Gogut dhe thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti:

Ja, unë jam kundër teje, o princ i Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit. 2Unë do
të të bëj të kthehesh prapa, do të të josh, do të të bëj të ngjitesh në pjesët e
skajshme të veriut dhe do të të çoj nëmalet e Izraelit. 3Do ta shkund harkun
nga dora jote e majtë dhe do të bëj që të të bien shigjetat nga dora e djathtë.
4 Do të rrëzohesh mbi malet e Izraelit, ti me gjithë ushtrinë tënde dhe me
popujt që janëme ty; do të bëj që të të hanë shpendët grabitqarë, shpendët e
çfardo lloji dhe kafshët e fushës. 5Do të rrëzoheshnë fushë të hapur, sepse unë
fola”, thotë Zoti, Zoti. 6 “Dhe do të dërgoj zjarr mbi Magogun dhe mbi ata që
jetojnë të sigurt në ishuj, dhe do të pranojnë që unë jam Zoti. 7Kështu do ta
bëj të njohur emrin tim të shenjtë në mes të popullit tim të Izraelit dhe nuk
do të lejoj më të përdhoset emri im i shenjtë, dhe kombet do të pranojnë që
unë jam Zoti, i Shenjti në Izrael. 8 Ja, kjo do të ndodhë dhe do të kryhet”,
thotë Zoti, Zoti; “kjo është dita për të cilën kam folur. 9 Atëherë banorët e
qyteteve të Izraelit do të dalin, do t’i vënë zjarrin dhe do të djegin armët,
mburojat e mëdha dhe të vogla, topuzet dhe ushtat dhe me to do të bëjnë
zjarr shtatë vjet. 10Nuk do t’u duhet të marrin dru në fushë dhe as të presin
në pyll, sepse do të bëjnë zjarr me ato armë; kështu do të zhveshin ata që i
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zhvishnin dhe do të plaçkitin ata që i plaçkitnin”, thotë Zoti, Zoti. 11 “Atë ditë
do të ndodhë që do ti jap Gogut, atje në Izrael një vend për varrim, luginën
e Abarimit, në lindje të detit; ai do t’u zërë kalimin shtegtarëve, sepse aty
do të varroset Gogu me gjithë turmën e tij; dhe ai vend do të quhet Lugina
e Hamon-Gogut. 12 Shtëpia e Izraelit, për të pastruar vendin, do të përdorë
shtatë muaj të plota për t’i varrosur. 13Do t’i varrosë gjithë populli i vendit,
dhe ata do të fitojnë nam ditën në të cilën unë do të përlëvdohem”, thotë Zoti,
Zoti. 14 “Do të zgjedhin disa burra që do të përshkojnë pa pushim vendin për
të varrosur, me ndihmën e shtegtarëve, trupat e atyre që kanë mbetur mbi
faqen e dheut, për ta pastruar; kur të kalojnë shtatë muajt do të bëjnë këtë
kërkim. 15 Kushdo që do të përshkojë vendin, kur të shohë një kockë njeriu,
do t’i vërë afër një shenjë treguese deri sa varrmihësit nuk do ta varrosin në
Luginën eHamon-Gogut. 16Hamonahu do të jetë gjithashtu emri i një qyteti.
Kështu do ta pastrojnë vendin. 17Sa për ty, bir njeriu”, kështu thotë Zoti, Zoti:
“U thuaj zogjve të çdo lloji dhe të gjitha kafshëve të fushave: Mblidhuni dhe
ejani. Grumbullohuni nga çdo anë në vendin e masakrës që unë do të kryej
për ju, një masakër të madhe në malet e Izraelit, që të hani mish dhe të pini
gjak. 18 Do të hani mish njerëzish të fuqishëm dhe do të pini gjak princash
të dheut: sikur të ishin të gjithë desh, qengja, cjep dhe dema të majmur në
Bashan. 19Do të hani dhjamë sa të ngopeni dhe do të pini gjak sa të deheni,
nga flijimi që kam flijuar për ju. 20 Në tryezën time ju do të ngopeni me
kuaj dhe kalorës, me njerëz të fuqishëm dhe me luftëtarë të çdo lloji”, thotë
Zoti, Zoti. 21 “Do të shfaq lavdinë time midis kombeve dhe tërë kombet do
të shohin gjykimin tim që kam zbatuar dhe dorën time që kam vënë mbi ta.
22 Kështu që nga ajo ditë e tutje shtëpia e Izraelit do të pranojë që unë jam
Zoti, Perëndia i tij; 23 dhe kombet do të pranojnë që për shkak të paudhësisë
së tij shtëpia e Izraelit shkon në robëri, sepse ishte treguar e pabesëmemua;
prandaj u’a fsheha atyre fytyrën time, i dhashë në dorë të armiqve të tyre
dhe ata ranë të gjithë nga shpata. 24 I trajtova sipas papastërtisë së tyre dhe
sipas shkeljeve të tyre dhe ua fsheha atyre fytyrën time”. 25 Prandaj kështu
thotë Zoti, Zoti: “Tani do ta kthej Jakobin nga robëria, do të më vijë keq për
tërë shtëpinë e Izraelit dhe do të jemxheloz për emrin tim të shenjtë, 26mbasi
ata kanë bartur turpin e tyre dhe ndëshkimi për të gjitha pabesitë që kanë
kryer kundër meje, ndërsa banonin të sigurtë në vendin e tyre dhe askush
nuk i trembte. 27Kur t’i çojpërsëringapopujt dhe kur t’imbledhnga vendet e
armiqve të tyredhe të shenjtërohem te atanë sytë e shumëkombeve, 28atado
të pranojnë që unë jamZoti, Perëndia i tyre, që i çoinë robërimidis kombeve,
por që i kambledhur gjithashtu në vendin e tyre, dukemos lënë jashtë asnjë
prej tyre. 29Nuk do t’ua fsheh më fytyrën time, sepse do ta përhap Frymën
timembi shtëpinë e Izraelit”, thotë Zoti, Zoti.

40
1Në vitin e njëzet e pesë të robërisë sonë, në fillim të vitit, ditën e dhjetë të

muajit, në vitin e katërmbëdhjetë që nga pushtimi i qytetit, po atë ditë dora e
Zotit qe mbi mua dhe më çoi atje. 2Në vegime të Perëndisë më çoi në vendin
e Izraelit dhe më la në një mal shumë të lartë, në anën jugore të të cilit ishte
një ndërtim që i ngjante një qyteti. 3Aimë çoi atje, dhe ja një burrë, që dukej
si prej bronzi, me në dorë një kordhelë prej liri dhe një kallam për të matur;
ai rrinte më këmbë te porta. 4Ky burrë më tha: “Bir njeriu, shiko me sytë e
tu, dëgjomeveshët e tu dhe kushtoji kujdes të gjitha gjërave që do të të tregoj,
sepse ty të kanë sjellë këtu që unë të t’i tregoj. Njoftoi shtëpisë së Izraelit të
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gjitha ato që ke për të parë”. 5Dhe ja, kishte një mur në pjesën e jashtme të
tempullit, rreth e qark. Kallami për matje në dorën e atij burri ishte i gjatë
gjashtë kubitë, secili ishte i gjatë një kubit dhe një pëllëmbë. Ai mati 6Pastaj
erdhi te porta që shikonte nga lindja, i ngjiti shkallaret e saj dhemati pragun
e portës: ishte një kallam i gjërë; dhe pragu i portës tjetër ishte i gjërë një
kallam. 7 Çdo dhomë ishte një kallam e gjatë dhe një kallam e gjërë. Midis
dhomave kishte një hapësirë prej pesë kubitësh. Pragu i portës në afërsi të
atriumit të portës së brendshme ishte një kallam. 8 Ai mati dhe atriumin
e portës së brendshme: ishte një kallam. 9 Pastaj mati atriumin e portës:
ishte tetë kubitë,ndërsa shtyllat e tij ishin dy kubitë. Atriumi i portës ishte në
pjesën e brendshme. 10Dhomat e portës nga lindja ishin tri nga një anë dhe
tri nga ana tjetër; që të tria kishin po atë madhësi; të njëjtënmadhësi kishin
gjithashtu shtyllat nga njëra anë dhe nga ana tjetër. 11Mati gjërësinë e hyrjes
së portës: ishte dhjetë kubitë; gjatësia e portës ishte trembëdhjetë kubitë.
12 Hapësira përpara dhomave ishte një kubit në një anë dhe një kubit nga
ana tjetër; çdo dhomë ishte gjashtë kubitësh nga një anë dhe gjashtë kubitësh
nga ana tjetër. 13 Pastaj mati portën nga çatia e njërës prej dhomave deri te
çatia e tjetrës; gjërësia nga një portë te tjetra ishte njëzet e pesë kubitë. 14Mati
shtyllat: ishin gjashtëdhjetë kubitë të lartë; nga shtyllat shtrihej oborri rreth
portave. 15Në pjesën e përparme të portës së hyrjes deri në pjesën e përparme
të atriumit të portës së brendshme kishte pesëdhjetë kubitë. 16 Dritaret
dhe mbajtëset e tyre përbrenda portave kishin kanate rreth e qark; e njëjta
gjë ndodhte për harqet. Kishte gjithashtu dritare rreth e qark në pjesën
e brendshme dhe mbi mbajtëset ishin përfytyruar disa palma. 17 Pastaj më
çoi në oborrin e jashtëm dhe ja, aty kishte dhoma dhe një kalldrëm rreth e
qarkoborrit; tridhjetëdhomashikoninngakalldrëmi. 18Gjatësia ekalldrëmit
i përgjigjej gjatësisë së portave; ishte kalldrëmi i poshtëm. 19 Pastaj mati
gjërësinë eportësqëngapjesa e përparme eportësmë tëposhtmederi te pjesa
e përparme e portës së jashtme të oborrit të brendshëm: ishin njëqind kubitë
në lindje dhe në veri. 20Mati gjithashtu gjatësinë dhe gjërësinë e portës që
shikon nga veriu në oborrin e jashtëm. 21Dhomat e saj ishin tri nga njëra anë
dhe tri nga ana tjetër; shtyllat e tyre dhe harqet e tyre kishin po atë madhësi
të portës së parë: pesëdhjetë kubitë gjatësi dhe njëzet e pesë kubitë gjërësi.
22Dritaret e saj, harqet e saj, palmat e saj kishin po atë gjerësi të portës që
shikonte nga lindja; ngjiteshe aty nëpër shtatë shkallore, përpara të cilave
ishin harqet e saj. 23 Oborri i brendshëm kishte një portë që ishte përballë
portës veriore, pikërisht ashtu si ishte për portën lindore; bërimatjen nga një
portë te tjetra: njëqind kubitë. 24 Pastaj më çoi nga jugu, dhe ja, një portë që
shikonte nga jugu; mati shtyllat dhe harqet e saj që kishin po atomadhësi të
të mëparshmëve. 25Në të dhe në harqet e tyre kishte rreth e rrotull dritare,
ashtu si dritaret e tjera: pesëdhjetë kubitë të gjata dhe njëzet e pesë të gjëra.
26 Ngjiteshe aty nëpër shtatë shkallore, përpara të cilave ishin harqet; ajo
kishte palma, një nga një anë dhe tjetra nga ana tjetër mbi shtyllat e veta.
27Oborri i brendshëmkishte një portë nga jugu;mati largësinëmidis portave
në drejtim të jugut: njëqind kubitë. 28 Pastaj më çoi në oborrin e brendshëm
nëpërportëne jugutdhemati portëne jugutqëkishtepoatomadhësi. 29Edhe
dhomat e saj, shtyllat e saj dhe harqet e saj kishin po atëmadhësi. Ajo kishte
dritare dhe harqe rreth e qark me një gjatësi prej pesëdhjetë kubitësh dhe
një gjërësi prej njëzet e pesë. 30Rreth e qark kishte harqe të gjatë njëzetepesë
kubitë dhe të gjërë pesë kubitë. 31Harqet e saj shikoninnë oborrin e jashtëm;
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kishte palmambi shtyllat e saj dhengjiteshenë tonëpërmjet tetë shkallareve.
32Pastaj më çoi në oborrin e brendshëm që shikon nga jugu dhemati portën:
kishte po ato përmasa. 33 Edhe dhomat e tij, shtyllat e tij dhe harqet e tij
kishin po ato përmasa. Ajo kishte dritare dhe harqe rreth e qark dhe kishte
një gjatësi prej pesëdhjetë kubitësh dhe një gjërësi prej njëzet e pesë kubitësh.
34 Harqet e tij dilnin mbi oborrin e jashtëm; kishte palma mbi shyllat e tij
nga njera dhe nga tjetra anë, dhe ngjiteshe në to nëpërmjet tetë shkallareve.
35Pastajmë çoi te porta e veriut dhe emati: ajo kishte po ato përmasa, 36ashtu
si dhomat e tij, shtyllat e tij dhe harqet e tij; kishte dritare rreth e qark; ajo
ishte pesëdhjetë kubitësh e gjatë dhe njëzet e pesë kubitë e gjërë. 37 Shtyllat e
tij jepninmbi oborrin e jashtëm; kishte disa palmambi shtyllat e tij nga njëra
dhe nga tjetra anë dhe ngjiteshe në to nëpërmjet tetë shkallarve. 38 Kishte
gjithashtu një dhomë me hyrjen pranë shtyllave të portave; aty laheshin
olokaustet. 39 Në atriumin e portës kishte dy tryeza nga një anë dhe dy
tryeza nga ana tjetër, mbi të cilat thereshin olokaustet, flijimet për mëkatin
dhe shkeljen. 40Në anën e jashtme të atriumit, sapo dikush ngjitet në hyrjen
e portës së veriut, kishte dy tryeza, bashkë me dy tryeza nga ana tjetër e
atriumit të portës. 41Kështu në anët e portës kishte katër tryeza nga një anë
dhe katër tryeza nga ana tjetër: tetë tryeza gjithsej mbi të cilat thereshin
flijimet. 42Për olokaustet kishte edhe katër tryeza prej guri të latuar, të gjata
një kubitë e gjysmë, të gjëra një kubitë e gjysmë dhe të larta një kubitë; mbi
to viheshin mjetet me të cilat thereshin olokaustet dhe flijimet e tjera. 43Në
pjesën e brendshme, rreth e qark dhomës, ishin varur çengelanjë pëllëmbë të
gjata;mbi tryezat vihejmishi i ofertave. 44 Jashtëportës sëbrendshmekishte
dy dhoma për këngëtarëtnë oborrin e brendshëm; njëra ishte pranë portës së
veriut dhe shikonte nga jugu, tjetra ishte pranë portës së jugut dhe shikonte
nga veriu. 45Ai më tha: “Kjo dhomë që shikon nga jugu është për priftërinjtë
që kryejnë shërbime në tempull; 46 dhoma që shikon nga veriu është për
priftërinjtë që kryejnë shërbim në altar; këta janë bijtë e Tsadokut, ndër bijtë
e Levit, që i afrohen Zotit për t’i shërbyer”. 47Aimati oborrin: ishte katrorme
një gjatësi prej njëqind kubitësh dhe një gjërësi prej njëqind kubitësh; altari
ishte përballë tempullit. 48 Pastaj më çoi në atriumin e tempullit dhe mati
shtyllat e atriumit: ishin pesë kubitë nga një anë dhe pesë kubitë nga ana
tjetër; gjërësia e portës ishte tre kubitë nga një anë dhe tre kubitë nga ana
tjetër. 49Gjatësia e hajatit ishte njëzet kubitë dhe gjërësia njëmbëdhjetë kubitë;
ngjiteshe në të nëpërmjet shkalloreve; pranë mbajtësve kishte shtylla, njëra
nga një anë dhe tjetra nga ana tjetër.

41
1 Pastaj më çoi në shenjtërore dhe mati shtyllat; gjashtë kubitë gjërësi nga

një anë dhe gjashtë kubitë gjerësi nga ana tjetër, ashtu siç ishte gjerësia e
tabernakullit. 2 Gjerësia e hyrjes ishte dhjetë kubitë dhe muret anësore të
hyrjes pesë kubitë nga një anë dhe pesë kubitë nga ana tjetër. Mati gjatësinë
e shenjtërores: dyzet kubitë, dhe gjerësinë e tij njëzet kubitë. 3 Pastaj hyri
brenda dhematimbajtëset e portës: dy kubitë; porta ishte gjashtë kubitë dhe
gjerësia e saj shtatë kubitë. 4Mati gjatësinë e saj: njëzet kubitë, dhe gjerësinë
e saj përpara shenjtërores, njëzet kubitë; pastaj më tha: “Ky është vend shumë
i shenjtë”. 5 Pastaj mati murin e tempullit: gjashtë kubitë; ndërsa gjerësia
e çdo dhome anësore rreth e rrotull tempullit ishte katër kubitë. 6 Dhomat
anësore ishin me tre kate, njëra mbi tjetrën, tridhjetë dhoma për kat; ato
mbështeteshin mbi disa dalje të murit të tempullit, të bëra rreth e qark për
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dhomat anësore; kështu ishin ngjitur por nuk mbështeteshin mbi murin e
tempullit. 7 Madhësia e dhomave anësore rritej dora dorës që kalohej nga
një kat në tjetrin, sepse daljet e strukturës së murit të tempullit vinin si
shkallare rreth e qark tempullit; prandaj madhësia e strukturës së tempullit
rritej dora dorës që ngjiteshe nga kati i poshtëm në të lartin dhe duke kaluar
nëpër atë të mesit. 8Pashë gjithashtu rreth tempullit një lartësim; themelet e
dhomave anësore ishin sa një kallam i tërë prej gjashtë kubitësh. 9 Gjerësia
e murit të jashtëm të dhomave anësore ishte pesë kubitë; hapësira e lënë
e lirë ndërmjet dhomave anësore që i përkisnin tempullit 10 dhe dhomat e
jashtme ishte njëzet kubitë rreth e qark tempullit. 11 Portat e dhomave
anësore shikonin nga hapësira e lirë: një portë nga veriu dhe tjetra nga
jugu; gjerësia e hapësirës së lirë ishte pesë kubitë rreth e qark. 12 Ndërtimi
që ndodhej përballë hapësirës boshe nga ana e perëndimit kishte një gjerësi
prej gjashtëdhjetë kubitësh; muri i ndërtimit ishte i trashë pesë kubitë rreth
e qark dhe i gjatë nëntëdhjetë kubitë. 13 Pastaj mati tempullin, që kishte
një gjatësi prej njëqind kubitësh. Hapësira boshe, konstruksioni dhe muret e
tij kishin gjithashtu njëqind kubitë gjatësi. 14Gjerësia e fasadës së tempullit
dhe hapësira boshe nga ana lindore ishin njëqind kubitë. 15 Mati gjatësinë
e ndërtimit përpara hapësirës boshe të konstruksionit, në pjesën e pasme të
tij, me gjithë galeritë nga një anë dhe nga ana tjetër: njëqind kubitë. Kështu
mati pjesën e brendëshme të shenjtërores dhe atriumet e oborrit. 16 Pragjet,
dritaret me kanata dhe galeritë rreth e rrotull tri kateve përballë pragjeve
ishin mbuluar me dru rreth e qark, nga dyshemeja deri te dritaret (dritaret
ishin tëmbuluara), 17derimbiportën,nëpjesën ebrendëshmedhe të jashtme
të tij të tempullit përqark, brenda dhe jashtë,me përmasa të përpikta. 18 Ishin
riprodhuar kerubinë dhe palma, një palmë midis kerubinit dhe kerubinit;
çdo kerubin kishte dy fytyra: 19 fytyra e njeriut ishte e kthyer drejt një palme
nga një anë, dhe fytyra e luanit ishte e kthyer drejt palmës tjetër nga ana
tjetër. Ishin riprodhuar rreth a qark tempullit. 20Nga dyshemeja deri përmbi
portën dhe mbi murin e shenjtërores ishin riprodhuar kerubinë dhe palma.
21 Shtalkët e shenjtërores ishin katrorë, po kështu fasada e vendit të shenjtë;
pamja e njerës ishte si pamja e tjetrës. 22 Altari ishte prej druri, i lartë tre
kubitë dhe i gjatë dy kubitë; qoshet e tij, gjatësia dhe faqet e tij ishin prej
druri. Burri më tha: “Kjo është tryeza që rri para Zotit”. 23 Shenjtërorja dhe
vendi i shenjtë kishin dy porta. 24 Çdo portë kishte dy kanate, dy kanate që
mblidheshin dysh: dy kanate për një portë dhe dy kanate për tjetrën. 25Mbi
to, mbi portat e shenjtërores, ishin gdhendur kerubinë dhe palma, si ata që
ishin gdhendur mbi mure. Mbi fasadën e atriumit, nga jashtë, kishte një
strehore prej druri. 26 Kishte dritare me grilje dhe palma nga të dy anët,
mbimuret anësorë të atriumit dhembi dhomat anësore të tempullit dhembi
strehoret.

42
1 Pastaj më nxori në oborrin e jashtëm nga ana e veriut dhe më çoi në

dhomat që ndodheshin përballë hapësirës boshe dhe përballë ndërtimit në
drejtim të veriut. 2Konstruksioni i fasadës drejt veriut kishte një gjatësi prej
njëqind kubitësh dhe një gjërësi prej pesëdhjetë kubitësh. 3Përballë oborrit të
brendshëm prej njëzet kubitësh dhe përballë kalldrëmit të oborrit të jashtëm
kishte një galeri mbi tjetrënme tre kate. 4Përpara dhomave kishte një kalim
të brendshëm, që ishte i gjerë dhjetë kubitë dhe i gjatë njëqind kubitë; portat
e tyre shikonin nga veriu. 5 Dhomat e sipërme ishin më të ngushta, sepse
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galeritë zinin më tepër hapësirë se galeritë e poshtme dhe të ndërmjetme të
ndërtimit. 6Duke qenë se ishin me tre kate dhe nuk kishin shtylla si shtyllat
e oborreve prandaj nga toka dhomat e sipërme ishin më të ngushta se ato të
poshtme dhe të ndërmjetme. 7Muri i jashtëm, paralel me dhomat nga ana e
oborrit të jashtëm, ballë dhomave, kishte një gjatësi prej pesëdhejtë kubitësh;
8 në fakt gjatësia e dhomave nga ana e oborrit të jashtëm ishte pesëdhjetë
kubitë, ndërsa nga ana e faqes së shenjtërores ishte njëqind kubitë. 9 Poshtë
këtyre dhomave kishte një hyrje nga ana e lindjes, për atë që hynte në to
nga oborri i jashtëm. 10 Në murin e gjerë të oborrit në drejtim të lindjes,
përballëhapësirësboshedhepërballëndërtimitit,kishtedhoma. 11Përpara tyre
kishte një kalim të ngjashëm me atë të dhomave që ishin nga ana e veriut;
ato kishin po atë gjatësi e gjerësi,me të gjitha daljet dhe portat që ndiqnin të
njëjtat kritere. 12Në përputhjeme portat e dhomave që ishin nga jugu, kishte
një portë në krye të kalimit pikërisht përpara murit në drejtim të lindjes.
13Ai më tha: “Dhomat nga veriu dhe dhomat nga jugu që ndodhen përballë
hapësirës boshe janë dhoma të shenjta, ku priftërinjtë që i afrohen Zotit do të
hanë gjërat shumë të shenjta; atje do të depozitojnë gjërat shumë të shenjta,
domethënë blatimet e ushqimit dhe blatimet për mëkatin dhe për shkeljen,
sepse ai vend është i shenjtë. 14Kur priftërinjtë të kenë hyrë, nuk do të dalin
më nga vendi i shenjtë në oborrin e jashtëm, por do të vendojnë aty rrobat
e tyreme të cilat kryejnë shërbimin, sepse janë të shenjta; do të veshin rroba
të tjera dhe kështu do të mund t’i afrohen asaj që i përket popullit”. 15Mbasi
mbaroi së maturi pjesën e brendshme të tempullit, më nxori nga porta që
shikonte nga lindja dhe mati pjesën e rrethuar rreth e qark. 16Mati anën
lindoreme kallaminmatës: pesëqind kubitëme kallaminmatës rreth e qark.
17Mati anën veriore: pesëqind kubitë me kallamin për matës rreth e qark,
18Mati anën jugore me kallamin matës: pesëqind kubitë. 19U kthye nga ana
perëndore dhe mati: pesëqind kubitë me kallamin matës. 20Mati sipërfaqen
nga të katër anët: kishte rreth e qark njëmur që ishte i gjatë pesëqind kubitë
dhe i gjërë pesëqind kubitë, për të ndarë vendin e shenjtë nga ai profan.

43
1 Pastaj më çoi te porta, te porta që shikon nga lindja. 2 Dhe ja, lavdia

e Perëndisë të Izraelit vinte nga lindja. Zëri i tij ishte si zhurma e shumë
ujërave dhe toka shkëlqente nga lavdia e tij. 3Vegimi që pashë në dukje ishte
i ngjashëmmevegimin që pata kur shkova për të shkatërruar qytetin, vegimi
ishte i ngjashëmmevegimet qëpata pranë lumit Kebar; unë rashëme fytyrë.
4Dhe lavdia e Zotit hyri në tempull nga porta që shikon nga lindja. 5 Pastaj
Fryma më ngriti lart dhe më çoi në oborrin e brendshëm; dhe ja, lavdia e
Zotit mbushte tempullin. 6 Atëherë dëgjova dikë që më fliste nga tempulli,
ndërsa një burrë rrinte më këmbë pranë meje; 7 dhe ai më tha: “Bir njeriu,
ky është vendi i fronit tim dhe vendi ku vë këmbët e mia, ku do të banoj në
mes tëbijve të Izraelit përjetë. Dheshtëpiae Izraelit nukdo tandotëmëemrin
tim të shenjtë, 8 duke vënë pragun e tyre afër pragut tim dhe shtalkat e tyre
afër shtalkave të mia duke pasur vetëm një ndarëse midis meje dhe atyre,
duke e ndotur kështu emrin tim të shenjtë me veprimet e neveritshme që
kryenin; prandaj në zemërimin tim i shkatërrova. 9 Tani do të largojnë nga
unëkurvërimete tyredhekufomatembretërve të tyre, dheunëdo tëbanojnë
mes të tyre përjetë. 10Ti, bir njeriu, përshkruaja tempullin shtëpisë së Izraelit,
që të kenë turp për paudhësinë e tyre. Le të masin përmasat e tij, 11 dhe, në
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se kanë turp për të gjitha ato që kanë bërë, ti u bëj të njohur atyre modelin
e tempullit dhe vendosjen e tij, daljet e tij dhe hyrjet e tij, gjithë modelin e
tij dhe të gjithë statutet e tij, gjithë format e tij dhe të gjitha ligjet e tij; vëri
të shkruara para syve të tyre me qëllim që të shikojnë tërë modelin e tij, tërë
statutet e tij dhe t’i zbatojnë në praktikë. 12Ky është ligji i tempullit. Gjithë
territori që është rreth majës së malit do të jetë shumë i shenjtë. Ja, ky është
ligji i tempullit. 13Këto janë përmasat e altarit në kubitë (kubiti është një kubit
plus një pëllëmbë): baza ka një kubit lartësi dhe një kubit largësi,menjë buzë
prej një pëllëmbë në gjithë gjatësinë. Kjo është lartësia e altarit; 14 nga baza
në tokë deri në platformën e poshtme ka dy kubitë; platforma është një kubit
e gjërë; nga plaftorma më e vogël deri në platformën më të madhe ka katër
kubitë; platforma është një kubit e gjërë. 15Vatra e altarit është katër kubitë
e lartë, dhe nga vatra e altarit ngrihen katër brirë. 16 Vatra e altarit është
e gjatë dymbëdhjetë kubitë dhe e gjërë dymbëdhjetë kubitë, domethënë një
katror i përsosur. 17 Platforma e sipërme në të katër anët e saj është e gjatë
katërmbëdhjetë kubitë dhepo aq e gjërë,menjë buzë rreth e qarkprej gjysmë
kubiti; shkallaret e veta shikojnë nga lindja”. 18 Pastaj më tha: “Bir njeriu,
kështu thotë Zoti, Zoti: Këto janë statutet për altarin kur të ndërtohet për të
ofruar olokaustet dhe për ta spërkatur sipërme gjak. 19Priftërinjtë levitikë që
vjnë nga fisi i Tsadokut, të cilët më afrohen për të më shërbyer”, thotë Zoti,
Zoti, “ti do t’u japësh një dem të ri për flijimin e mëkatit. 20 Do të marrësh
pak gjak prej tij dhe do ta vësh mbi katër brirët e altarit, mbi katër qoshet
e platformës dhe rreth e qark buzës; kështu do ta pastrosh dhe do të kryesh
shlyerjen për të. 21 Pastaj do të marrësh demin e ri të flijimit të mëkatit dhe
do ta djegësh në një vend të caktuar të tempullit, jashtë shenjtërores. 22Ditën
e dytë do të ofrosh si flijim për mëkatin një cjap pa të meta dhe me të do të
pastrohet altari siç u pastrua me demin e ri. 23Me të përfunduar pastrimin e
tij, do të ofrosh një dem të ri pa të meta dhe një dash të kopesë pa të meta.
24Do t’i paraqesësh përpara Zotit, dhe priftërinjtë do të hedhin mbi ta kripë
dhedo t’ia ofrojnë si olokaust Zotit. 25Shtatëditë do të ofroshnjë cjap si flijim
përmëkatin; do të ofrosh gjithashtunjë dem të ri dhenjë dash të kopesë, të dy
pa tëmeta. 26Shtatë ditë do të bëhet shlyerja për altarin, do të pastrohet dhe
do të shenjtërohet. 27Metëmbaruarkëtoditë,ngaditae tetëe tutjepriftërinjtë
do tëofrojnëmbialtarolokaustet tuajadheflijimet tuaja të falenderimit, dhe
unë do t’ju pëlqej”, thotë Zoti, Zoti.

44
1 Pastaj ai më çoi drejt portës së jashtme të shenjtërores që shikonte nga

lindja, por ajo ishte e mbyllur. 2 Zoti më tha: “Kjo portë do të mbetet e
mbyllur, nuk do të hapet dhe askush nuk do të hyjë nëpër të, sepse nëpër të
ka hyrë Zoti, Perëndia i Izraelit; prandaj do të mbetet e mbyllur. 3Por princi
dukeqenë se ështëprinc, do tëmund tëulet për të ngrënëbukënpërparaZotit;
ai do të hyjë nga hajati i derës dhe do të dalë po nga ajo rrugë”. 4 Pastaj,
nëpër portën në veri, më çoi përpara tempullit. Shikova, dhe ja, lavdia e Zotit
mbushte shtëpinë e Zotit; dhe unë rashëme fytyrë. 5Zoti më tha: “Bir njeriu,
ki kujdes, shiko me sytë e tu dhe dëgjo me veshët e tu të gjitha ato që do
të të them për statutet e shtëpisë të Zotit dhe tërë ligjeve të tij; ki kujdes në
hyrjen e tempullit dhe në të gjitha daljet e shenjtërores. 6Do t’u thuash këtyre
rebelëve, shtëpisë së Izraelit: Kështu thotë Zoti, Zoti: O shtëpi e Izraelit, mjaft
më me veprimet tuaja të neveritshme! 7 Keni bërë që të futen të huaj, të
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parrethprerëngazemradhengamishi,meqëllimqë të rrininnë shenjtëroren
time, për ta përdhosur tempullin tim, ndërsa ofronit bukën time, dhjamin dhe
gjakun, duke shkelur kështu besëlidhjen time me ju, me të gjitha veprimet
tuaja të neveritshme. 8 Ju nuk jeni kujdesur për gjërat e mia të shenjta, por
keni vënë tëhuajnëvendin tuaj që tëkujdesenpër shenjtëroren time. 9Kështu
thotë Zoti, Zoti: “Asnjë i huaj, i parrethprerë nga zemra dhe parrethprerë
nga mishi, nuk ka për të hyrë në shenjtëroren time, as edhe ndonjë i huaj
që ndodhet në mes të bijve të Izraelit. 10 Por Levitët, që u larguan nga unë
kur Izraeli doli nga rruga e drejtë, dhe u shmangën nga unë për të shkuar
pas idhujve të tyre, do të ndëshkohen për paudhësinë e tyre. 11 Megjithatë
ata do të shërbejnë si roje të portave të tempullit dhe do të kryejnë shërbime
në tempull; do të therin olokaustet dhe flijimet për popullin dhe do të rrinë
para tij për t’i shërbyer. 12Duke qenë se i kanë shërbyer përpara idhujve të tij
dhe kanë bërë që shtëpia e Izraelit të bjerë në mëkat, unë ngrita dorën time
kundër tyre”, thotë Zoti, Zoti, “duke u betuar se do të ndëshkohen përmëkatin
e tyre. 13 Dhe nuk do të më afrohen më për të më shërbyer si priftërinj as
do t’u afrohen asnjërës prej gjërave të mia të shenjta, gjërave që janë shumë
të shenjta; por do të mbajnë turpin e tyre dhe ndëshkimin për veprimet e
neveritshme që kanë kryer. 14Megjithatë unë do t’u besoj atyre ruajtjen e
tempullit për çdo shërbim të tij dhe për çdo gjë që do të bëhet në të. 15 Por
priftërinjtë Levitë, bij të Tsadokut, që kanë treguar kujdes për shenjtëroren
time kur bijtë e Izraelit u shmangën nga unë, do të më afrohen për të më
shërbyerdhedo tëqëndrojnëparamejepër tëmëofruardhjamindhegjakun”,
thotë Zoti, Zoti. 16 “Ata do të hyjnë në shenjtëroren time, do t’i afrohen tryezës
sime që të më shërbejnë dhe do të kryejnë gjithë shërbimin tim. 17 Kur të
hyjnë nëpër portat e oborrit të brendshëm, do të veshin roba prej liri; nuk
do të kenë në trup asnjë veshje prej leshi, kur të kryejnë shërbime në portat
e oborrit të brendshëm dhe në tempull. 18 Do të kenë në krye çallma prej
liri dhe pantallona prej liri mbi ijët; nuk do të ngjishen me atë që të bën të
dërsitesh. 19Por, kur do të dalin në oborrin e jashtëm, në oborrin e jashtëmnë
drejtimme popullin, do të heqin rrobat me të cilat kanë kryer shërbimin, do
t’i depozitojnë në dhomat e shenjtërores dhe do të veshin rroba të tjera për të
mos shenjtëruar popullin me veshjet e tyre. 20Nuk do ta rruajnë kokën dhe
as nuk kanë për të lënë t’u rriten flokët, por do t’i presin rregullisht flokët.
21Asnjë prift nuk do të pijë verë, kur të hyjë në oborrin e brendshëm. 22Nuk
do të martohen me një të venë, as me grua të ndarë nga burri, por do të
marrin virgjëresha nga pasardhësit e shtëpisë së Izraelit, ose një të ve që të
jetë e veja e një prifti. 23Do t’i mësojnë popullit tim të dallojë atë që është e
shenjtë nga ajo që është profane dhe do t’i bëjnë të njohur ndryshiminmidis
asajqëështëepapastërdheasajqëështëepastër. 24Nëmosmarrëveshjeatado
të veprojnë si gjyqtarë; do të gjykojnë sipas dekreteve të mia, do të zbatojnë
ligjet emiadhe statutet emianë të gjitha festat emiadhedo të shenjtërojnë të
shtunat emia. 25Nukdo t’i afrohennjë të vdekuri për tëmosundotur; ata do
tëmundtëndotenvetëmpëratinosenënën,përbirinosebijën,përvëllanëose
përmotrën epamartuar. 26Mbaspastrimit të tij për të do tënumërohen shtatë
ditë. 27Ditën që do të hyjnë në vendin e shenjtë, në oborrin e brendshëm, për
të kryer shërbimin në vendin e shenjtë, do të ofrojnë flijimin për mëkatin”,
thotë Zoti, Zoti. 28“Sapër trashëgiminë e tyre, do të jemunë trashëgimia e tyre;
nuk do t’u jepni atyre asnjë zotërim në Izrael, sepse jam unë zotërimi i tyre.
29Atado tëushqehenmeblatimet eushqimit,meflijimet përmëkatindheme
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flijimet për shkeljen; çdo gjë e destinuar Perëndisë në Izrael do të jetë e tyre.
30 Pjesa më e mirë e të gjitha prodhimeve të hershme dhe të gjitha ofertat e
larta të çdo lloji midis ofertave tuaja të larta do t’u përkasin priftërinjve; do t’i
jepni priftit edhe prodhimin e parë të brumit nëmënyrë që bekimi tëmbetet
në shtëpinë tuaj. 31Priftërinjtë nuk do të hanëmishin e asnjë zogu ose kafshe
të ngordhur nëmënyrë të natyrshme ose të shqyer”.

45
1 “Kur ta ndani me short vendin në trashëgimi, ju do të vini mënjanë, si

ofertë për Zotin, një pjesë të shenjtë të vendit, të gjatë njëzet e pesëmijë
kubitë dhe të gjërë dhjetëmijë; do të jetë e shenjtë në të gjithë shtrirjen e
saj. 2Nga ajo do të merrni për shenjtëroren një katror me përmasa pesëqind
herë pesëqind kubitë, me një hapësirë të lirë rreth e qark prej pesëdhjetë
kubitësh. 3 Në këtë shtrirje do të matësh një siperfaqe me një gjatësi prej
njëzet e pesëmijë kubitë dhe një gjerësi prej dhjetëmijë kubitë; brenda asaj
do të jetë shenjtërorja, vendi shumë i shenjtë. 4 Do të jetë pjesa e shenjtë e
vendit e caktuar për priftërinjtë, ministrat e shenjtërores, që i afrohen Zotit
për t’i shërbyer; do të jetë një vend për shtëpitë e tyre dhe një vend i shenjtë
për shenjtëroren. 5Një sipërfaqe e gjatë njëzet e pesëmijë kubitë dhe e gjerë
dhjetëmijë kubitë do t’u përkasë Levitëve që kryejnë shërbime në tempull; ata
do të kenë pronësinë e njëzet dhomave. 6 Si pronë të qytetit do të caktoni
një sipërfaqe prej pesëmijë kubitësh të gjerë dhe njëzet e pesëmijë kubitësh të
gjatë përbri pjesës së caktuar për shenjtërore; ajo do t’i përkasë tërë shtëpisë
së Izraelit”. 7 Princit përkundrazi do t’i jepet një sipërfaqe këtej dhe matanë
pjesës së shenjtë dhepronës së qytetit, përballëpjesës së shenjtë të ofruardhe
përballë pronës së qytetit, që shtrihet nga ana e perëndimit drejt perëndimit
dhe nga ana lindore drejt lindjes,me një gjatësi të barabartëmenjerën pjesë
që u është dhënë fiseve, nga kufiri perëndimor në kufirin lindor. 8 Kjo pjesë
e vendit do të jetë pronë e tij në Izrael; princat e mi nuk do ta shtypin më
popullin tim, por do t’i japin kusurin e vendit shtëpisë së Izraelit sipas fiseve
të tij”. 9Kështu thotë Zoti, Zoti: “Mjaft më, o princa të Izraelit! Lini mënjanë
dhunën dhe grabitjet, zbatoni ndershmërinë dhe drejtësinë, hiqni dorë nga
të zhveshurit e popullit tim”, thotë Zoti, Zoti. 10 “Kini kandare të sakta, efa
të saktë dhe bato të saktë. 11Efa dhe batoja do të kenë po atë kapacitet, dhe
kështubatoja do të ketë të dhjetënpjesë të një homeri dhe efa të dhjetënpjesë
të një homeri; kapaciteti i tyre do të rregullohet nga homeri. 12 Sikli do të
jetë njëzet geresh; njëzet sikle, njëzetepesë sikle dhe pesëmbëdhjetë sikle do
të jetë mina juaj. 13 Kjo është oferta që do të merrni: një të gjashtën e një
efe nga një homer gruri, dhe një të gjashtën e një efe nga një homer elbi.
14Kjo është norma e vajit (domethënë bato e vajit), dhe një e dhjeta e batos
nga çdo kor; një kor është një homer ose dhjetë bate, sepse dhjetë bate bëjnë
një homer. 15 Nga kopeja do të merret një dele për çdo dyqind krerë nga
kullotat e të pasura të Izraelit, dhe kjo do të shërbejë për blatime të ushqimit,
për olokaustet dhe për flijimet e falenderimit për të bërë shlyerjen për ato”,
thotë Zoti, Zoti. 16“Tërëpopulli i vendit do të jetë i detyruar tabëjëkëtëofertë
për princin e Izraelit. 17 Përkundrazi do të jetë detyrë e princit të sigurojë
olokaustet, blatimet e ushqimit dhe libacionet për festat, për hënat e reja,
për të shtunat dhe për të gjitha solemnitetet e shtëpisë së Izraelit; ai do të
sigurojë flijimin për mëkatin, blatimin e ushqimit, olokaustin dhe flijimet e
falenderimit për të bërë shlyerjenpër shtëpinë e Izraelit”. 18Kështu thotë Zoti,
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Zoti: “Muajin e parë, ditën e parë të muajit, do të marrësh një dem të ri pa të
metadhedo tëpastrosh shenjtëroren. 19Prifti do tëmarrëpakgjakngaflijimi
përmëkatin dhe do ta vërëmbi shtalkat e portës së shtëpisë,mbi katër qoshet
e platformave të altarit dhe mbi shtalkat e portës së oborrit të brendshëm.
20 Do të veprosh në të njëjtën mënyrë ditën e shtatë të muajit për atë që ka
mëkatuar për nga mosdija dhe për naivin; kështu do të kryeni shlyerjen për
tempullin. 21Muajin e parë, ditën e katërmbëdhjetë të muajit për ju do të jetë
Pashkë,një festë shtatëditëshe;do tëhahetbukëpamaja. 22Atëditëprinci do
të ofrojë,për vete dhepër tërë popullin e vendit, një demsi flijimpërmëkatin.
23Në shtatë ditët e festës do t’i ofrojë si olokaust Zotit shtatë dema dhe shtatë
deshë pa të meta, çdo ditë për shtatë ditë me radhë, dhe një kec në ditë si
flijim përmëkatin. 24Do të ofrojë gjithashtu një efa blatim ushqimor për çdo
dem dhe një efa çdo dash, bashkë me një hin vaji për çdo efa. 25Nëmuajin e
shtatë,ditën epesëmbëdhjetë tëmuajit, në festë, ai do të ofrojë po ato gjërapër
flijimin përmëkatin, për olokaustin për blatimin e ushqimit dhe për vajin”.

46
1Kështu thotë Zoti, Zoti: “Porta e oborrit të brendshëmqë shikonnga lindja

do të rrijë e mbyllur gjatë gjashtë ditëve të punës; por do të hapet ditën e
shtunë dhe do të hapet gjithashtu ditën kur del hëna e re. 2 Princi do të
hyjë nga hajati i portës nga jashtë dhe do të ndalet pranë shtalkës së portës;
priftërinjtë do të ofrojnë olokaustin e tij dhe flijimet e tij të falenderimit. Ai
do të adhurojë te pragu i portës pastaj do të dalë, por porta nuk do tëmbyllet
deri nëmbrëmje. 3Edhe populli i vendit do të adhurojë përpara Zotit te hyrja
e asaj porte, në ditët e shtuna dhe kur del hëna e re. 4 Olokausti që princi
do t’i ofrojë Zotit ditën e shtunë do të jetë prej gjashtë qengjash pa të meta
dhe një dash pa të meta, 5 blatimi ushqimor për dashin do të jetë një efa,
ndërsa blatimi ushqimor për qengjat do t’i lihet dëshirës së tij, bashkëme një
hin vaji për efan. 6Ditën e hënës së re do të ofrojë një dem të ri pa të meta,
gjashtë qengja dhe një dash, që do të jenë pa të meta; 7 si blatim ushqimor
do të ofrojë gjithashtu një efa për demin, një efa për dashin dhe për qengjat
sa mund të disponojë, bashkë me një hin vaji për efan. 8 Princi, kur të hyjë,
do të kalojë nga hajati i portës dhe do të dalë duke ndjekur po atë rrugë.
9 Por kur populli i vendit do të vijë përpara Zotit në festat solemne, ai që
do të hyjë nga porta veriore për të adhuruar, do të dalë nga porta e jugut;
përkundrazi ai që do të hyjë nga porta jugore do të dalë nga porta e veriut;
askush nuk do të kthehet prapa nga porta prej së cilës ka hyrë, por do të
dalë nga porta e kundërt. 10 Princi do të jetë atëherë në mes tyre; do të hyjë
kur ata hyjnë, do të dalë kur ata dalin. 11 Në festat dhe në rastet solemne
blatimi ushqimor do të jetë një efa për demin dhe një efa për dashin; për
qengjat do të lihet sipas dëshirës së tij, bashkëmenjë hin vaji për efan. 12Kur
princi do të bëjë një ofertë vullnetare, qoftë olokaust ose flijim falenderimi,
si ofertë vullnetare për Zotin, atëherë do t’i hapet porta që shikon nga lindja,
dhe do të ofrojë olokaustin e tij dhe flijimin e tij të falenderimit siç bën ditën
e shtunë; pastaj do të dalë dhe, sapo të dalë, porta do të mbyllet. 13 Çdo ditë
do t’i ofrosh si olokaust Zotit një qengj motak, pa të meta; do ta ofrosh çdo
mëngjes. 14 Çdo mëngjes do të ofrosh bashkë me të, si blatim i ushqimit, një
të gjashten e një efe dhe një të tretën e një hini vaji për të lagështuar majën
e miellit; është një blatim ushqimor për Zotin që duhet bërë rregullisht çdo
ditë përjetë. 15Çdomëngjes do të ofrojnë kështu qengjin, blatimin e ushqimit
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dhe vajin si olokaust të përditshëm”. 16 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Në qoftë se
princi i bën njërit prej bijve të tij një dhuratë që është marrë nga trashëgimia
e tij, ajo do t’u përkasë bijve të tij: do të jetë zotërimi i tyre në trashëgimi.
17 Por në qoftë se ai i bën njërit prej shërbëtorëve të tij një dhuratë që është
marrë nga trashëgimia e tij, kjo do t’i përkasë atij deri vitin e lirisë; pastaj do t’i
kthehet princit; trashëgimia e tij do t’u përkasë vetëm bijve të tij, vetëm atyre.
18Përveç kësaj princi nuk do tëmarrë asgjë nga trashëgimia e popullit, duke e
zhveshurngapronësitë e tij; ai do t’u sigurojënjë trashëgimibijve të tijmeatë
që zotëron,me qëllim që asnjeri i popullit tim tëmos dëbohet nga prona e tij”.
19Pastaj aimë çoi, nëpër hyrjen që ishte pranë portës, në dhomat e shenjta të
caktuara për priftërinjtë, të cilat shikojnë nga veriu; dhe ja, në pjesën më të
largët në drejtim të perëndimit kishte një vend. 20Ai më tha: “Ky është vendi
ku priftërinjtë do të pjekin mishin e flijimeve për shkeljen dhe për mëkatin
dhe do të gatuajnë blatimet ushqimore, për të mos i nxjerrë në oborrin e
jashtëm dhe kështu të shenjtërojnë popullin”. 21 Pastaj më çoi në oborrin e
jashtëm dhe më kaloi pranë katër qosheve të oborrit; dhe ja, në çdo qoshe
të oborrit kishte një oborr tjetër. 22Në të katër qoshet e oborrit kishte disa
oborre tëmbyllura të gjata dyzet kubitë dhe të gjera tridhjetë. Që të katra në
qoshet e tyre kishin po atë madhësi. 23Rreth e qark tyre kishte një mur dhe
poshtë murit, rreth e rrotull tij, ishin vendosur vatra për të pjekur. 24Ai më
tha: “Këto janë kuzhinat ku ata që shërbejnë në tempull do të pjekin flijimet
e popullit”.

47
1Ai më çoi përsëri në hyrje të tempullit, dhe ja disa ujëra dilnin nga poshtë

pragut të tempullit në drejtim të lindjes, sepse fasada e tempullit shikonte
nga lindja; ujërat zbrisninposhtë anës sëdjathtë të tempullit, në jug të altarit.
2 Pastaj më çoi jashtë nëpërmjet portës veriore dhe më bëri të sillem jashtë
deri në portën e jashtme, që shikon nga lindja; dhe ja, ujërat buronin nga
ana e djathtë. 3 Burri eci deri drejt lindjes me një litar të hollë në dorë dhe
mati njëmijë kubitë; pastaj më bëri të kapërcej ujërat, të cilat më arrinin deri
te kyçet e këmbëve. 4Mati katërmijë kubitë të tjerë, pastaj më bëri të kapërcej
ujërat;mëarrinin te kyçet e këmbëve. Mati katërmijë kubitë të tjerë, pastajmë
bëri të kaloj ujërat: më arrinin deri te ijët. 5Mati njëmijë kubitë të tjerë: ishte
një lumë që nukmund ta kapërceja, sepse ujërat e tij ishin shtuar; ishin ujëra
në të cilatduhet tënotoja; një lumëqënukmund tëkapërcehej. 6Aimë tha: “E
pe, bir njeriu?”. Pastaj më ktheu përsëri në bregun e lumit. 7Pas kthimit tim,
jambibregune lumit shumëdrurënganjëanëdhengaana tjetër. 8Pastajmë
tha: “Këtoujëradrejtohenpërnëkrahinën lindore, zbresinnëArabahdhedo
të derdhen në det; me të hyrë në det, ujërat e tij do të shëndoshen. 9Dhe do të
ndodhë që çdo qenie e gjallë që lëviz do të jetojë, kudo që arrin lumi; do të
ketë bollëk të madh peshqish, sepse vijnë këto ujëra dhe shëndoshin ujërat e
tjera; kudo që arrin lumi gjithçka ka për t’u gjallëruar. 10Dhe do të ndodhë që
në brigjet e tij do të ketë peshkatarë; nga En-gedi deri në Englegaimdo të jetë
një vend ku do të shtrihen rrjetat; peshku i tij do të jetë i po atij lloji dhe në
sasi tëmadhe, si peshku iDetit tëMadh. 11Por kënetat tij dhemoçalet e tij nuk
do të shëndoshen; do të lihen për të nxjerrë kripë. 12Gjatë lumit, mbi të dyja
brigjet e tij, do të rritet çdo lloj druri që jep fryte, fletët e tyrenukdo tëfishken
dhe frytet e tij nuk do tëmungojnë kurrë. Do tëmbajnë fryte çdomuaj, sepse
ujërat e tyre dalin nga shenjtërorja, fryti i tyre do të shërbejë për ushqim dhe
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fletët e tyre përmjekim”. 13Kështu thotë Zoti, Zoti: “Këta janë kufijtë në bazë
të të cilëve ju do ta ndani vendin në trashëgimi midis dymbëdhjetë fiseve të
Izraelit. Jozefit do t’i takojnë dy pjesë. 14 Secili prej jush do të trashëgojë një
pjesë të barabartë me atë të vëllait të tij, sepse unë e ngrita dorën si betim
për t’ua dhënë etërve tuaj. Ky vend do t’ju përkasë si trashëgimi. 15Këta do të
jenëkufijtë e vendit nga ana everiut: ngaDeti iMadhnëdrejtim tëHethlonit
deri sa të arrijnë në Tsedad, 16Hamathi, Berothahi, Sibraimi (që është midis
kufirit tëDamaskutdhekufirit tëHamathit), Hatserhatikoni (që ështënëkufi
me Hauranin). 17 Kështu kufiri do të jetë nga deti deri në Hatsarenon, në
kufijtë e Damaskut, me kufirin e Hamathit në veri. Kjo është ana veriore.
18 Nga ana lindore do të shtriheni midis Hauranit dhe Damaskut, midis
Galaadit dhe vendit të Izraelit, gjatë Jordanit dhe gjatë bregut lindor të detit.
Kjo është ana lindore. 19Ana jugore, në drejtim të jugut, do të shtrihet nga
Tamari deri në ujërat e Meribothit të Kadeshit, pastaj gjatë përroit të Egjiptit
deri në Detin e Madh. Kjo është ana jugore, në jug. 20Ana perëndimore do të
jetë Deti i Madh, nga kufiri i jugut deri përpara hyrjes së Hamathit. Kjo është
ana perëndimore. 21Do ta ndani kështu këtë vendmidis jush, në bazë të fiseve
të Izraelit. 22Do ta ndani me short në trashëgimimidis jush dhe të huajve që
banojnë midis jush dhe që u kanë lindur bij në mes tuaj. Këta do të jenë për
ju si ata që kanë lindurnë vendmidis bijve të Izraelit; do të kenë edhe atame
short një trashëgimi në mes të fiseve të Izraelit. 23Në fisin ku i huaji banon,
atje do t’i jepni pjesën e tij”, thotë Zoti, Zoti.

48
1 Këto janë emrat e fiseve: nga kufiri verior, gjatë rrugës së Hethlonit,

në hyrje të Hamathit deri në Hatsar-Enon, në kufi me Damaskun në veri
drejt Hamathit, nga krahu lindor deri në krahun perëndimor: një pjesë për
Danin. 2Në kufirin e Danit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor: një pjesë
për Asherin; 3Në kufirin e Asherit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor:
një pjesë për Neftalin. 4 Në kufirin e Asherit, nga kufiri lindor në kufirin
perëndimor: një pjesë përManasin. 5Në kufirin e Manasit, nga kufiri lindor
në kufirin perëndimor: një pjesë për Efraimin. 6 Në kufirin e Efraimit, nga
kufiri lindor në kufirin perëndimor: një pjesë për Rubenin. 7 Në kufirin e
Rubenit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor: një pjesë për Judën. 8 Në
kufirin e Judës, nga kufiri lindor deri në kufirin perëndimor, do të jetë pjesa
e vendit që do ta ofroni si dhuratë, e gjerë njëzet e pesëmijë kubitë dhe e
gjatë sa pjesët e tjera, nga kufiri lindor deri në kufirin perëndimor; në mes
të saj do të jetë shenjtërorja. 9 Pjesa që do t’i ofroni si dhuratë Zotit do të
ketë një gjatësi prej njëzet e pesëmijë kubitë dhe një gjerësi prej dhjetëmijë
kubitë. 10 Kjo pjesë e shenjtë do t’u përkasë priftërinjve; njëzet e pesëmijë
kubitë gjatësi në veri, dhjetëmijë gjerësi në perëndim, dhjetëmijë gjerësi në
lindje dhe njëzet e pesëmijë gjatësi në jug; nëmes të saj do të jetë shenjtërorja
e Zotit. 11Ajo do t’u përkasë priftërinjve të shenjtëruar, ndër bijtë e Tsadokut,
që më kanë shërbyer dhe që nuk devijuan kur devijuan bijtë e Izraelit, dhe
ashtu si devijuan përkundrazi Levitët. 12 Pjesa që do t’u ofrohet atyre do të
merret nga pjesa e ofruar dhuratë e vendit, një gjë shumë e shenjtë, pranë
territorit të Levitëve. 13 Përballë territorit të priftërinjve, Levitët do të kenë
një sipërfaqe prej njëzet e pesëmijë kubitë gjatësi dhe dhjetëmijë gjerësi; tërë
gjatësia do të jetë njëzet e pesëmijë kubitë dhe gjerësia dhjetëmijë. 14Ata nuk
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do të mund as ta shesin as ta këmbejnë; nuk do të mund ta shkëputin pjesën
më të mirë të vendit, sepse është e shenjtë për Zotin. 15 Pesëmijë kubitët e
gjerësisë që do të mbeten përballë njëzet e pesë mijëve, do të caktohen për
përdorim profan për qytetin, për banesa dhe për toka për kullotë; qyteti do
të jetë nëmes. 16Përmasat e tij do të jenë këto: ana veriore do të jetë katërmijë
e pesëqind kubitë, ana jugore katërmijë e pesëqind, ana lindore katërmijë e
pesëqind, ana perëndimore katërmijë e pesëqind. 17Tokat për kullotë të qytetit
do të jenë: dyqind e pesëdhjetë kubitë në veri, dyqind e pesëdhjetë në jug,
dyqind e pesëdhjetë në lindje dhe dyqind e pesëdhjetë në perëndim. 18Kusuri
i gjatësisë, gjatë pjesës së shenjtë të ofruar si dhuratë, do të jetë dhjetëmijë
kubitë në lindje dhe dhjetëmijë në perëndim; ajo do të jetë pranë pjesës së
shenjtë të ofruar si dhuratë, dhe prodhimet e saj do të shërbejnë si ushqim
për punonjësit e qytetit. 19 Punonjësit e qytetit, që do ta punojnë, do të vijnë
nga të gjitha fiset e Izraelit. 20Gjithë pjesa e ofruar si dhuratë do të jetë njëzet
e pesëmijë kubitë për njëzet e pesëmijë, një katror i përsosur. Ju do të ofroni,
si zotërim të qytetit, pjesën e shenjtë të ofruar si dhuratë. 21 Kusuri do të
jetë i princit; nga njëra anë dhe nga ana tjetër e pjesës së shenjtë të ofruar
si dhuratë dhe të zotërimit të qytetit, ballë njëzet e pesëmijë kubitëve të pjesës
së ofruar si dhuratë deri në kufirin lindor, dhe në perëndim ballë njëzet e
pesëmijë kubitëvenë drejtim të kufirit perëndimor përbri pjesëve të fiseve; kjo
do të jetë e princit; pjesa e shenjtë e ofruar si dhuratë dhe shenjtërorja do të
jenë në mes. 22Kështu, duke përjashtuar zotërimin e Levitëve dhe zotërimin e
qytetit që gjenden nëmes të asaj që i përket princit, sipërfaqjamidis kufirit të
Judës dhe kufirit të Beniaminit do t’i përkasë princit. 23 Për kusurin e fiseve,
nga kufiri lindor në kufirin perëndimor: një pjesë për Beniaminin. 24 Në
kufirin e Beniaminit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor: një pjesë për
Simeonin. 25Në kufirin e Simeonit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor:
një pjesë për Isakarin. 26Në kufirin e Isakarit, nga kufiri lindor në kufirin
perëndimor: një pjesë për Zabulonin. 27 Në kufirin e Zabulonit, nga kufiri
lindor në kufirin perëndimor: një pjesë për Gadin. 28Në kufirin e Gadit, nga
ana jugore në drejtim të jugut, kufiri do të shkojë nga Tamari në ujërat e
Meribahut afërKadeshit, dhe pastaj gjatë Detit tëMadh. 29Ky është vendi që
do t’u ndani me short në trashëgimi fiseve të Izraelit, dhe këto janë pjesët”,
thotë Zoti, Zoti. 30 “Këto janë daljet e qytetit: nga ana veriore do të maten
katërmijë e pesëqind kubitë. 31Portat e qytetit do të mbajnë emrat e fiseve të
Izraelit; nëverido tëketë tri porta: njëportëpërRubenin, njëportëpër Judën
dhe një portë për Levin. 32Nga ana lindore, katërmijë e pesëqind kubitë dhe
tri porta: një portë për Jozefin, një portë për Beniaminin dhe një portë për
Danin. 33Nga ana jugore, katërmijë e pesëqind kubitë dhe tri porta: një portë
për Simeonin, një portë për Isakarin dhe një portë për Zabulonin. 34Nga ana
perëndimore, katërmijë e pesëqind kubitë dhe tri porta: një portë për Gadin,
një portë për Asherin dhe një portë për Neftalin. 35 Gjithë perimetri do të
jetë tetëmbëdhjetëmijë kubitë. Prej kësaj ditë emri i qytetit do të jetë: “Zoti
është atje””.
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Danieli
1Në vitin e tretë të mbretërimit të Jehojakimit; mbretit të Judës, Nebukad-

netsari, mbreti i Babilonisë, u nis kundër Jeruzalemit dhe e rethoi. 2 Zoti
atëherë dha në duart e tij Jehojakimin, mbretin e Judës, bashkëme një pjesë
të orendive të shtëpisë së Perëndisë, që ai i transportoi në vendin e Shinarit,
në shtëpinë e perëndisë së tij dhe i vendosi orenditë në shtëpinë e thesarit
të perëndisë së tij. 3 Pastaj mbreti i tha Ashpenazit, kreut të eunukëve të
tij, t’i sjellë disa nga djemtë e Izraelit, qofshin prej fisi mbretëror apo prej
familjesh fisnike, 4 të rinj që të mos kishin asnjë të metë, por të hijshëm,
të pajisur me urti, që të kishin njohuri dhe të mësonin shpejt, që të ishin
të aftë të shërbenin në pallatin e mbretit dhe të cilëve të mund t’u mësohej
letërsiadhegjuhaeKaldeasve. 5Mbretiu caktoi atyrenjë racion tëpërditshëm
ushqimesh të shijshme nga ato të mbretit dhe verë nga ajo që ai vetë pinte;
ata duhet të edukoheshin në tre vjet, në mbarim të të cilëve do të kalonin
në shërbim të mbretit. 6Midis tyre ishin bijtë e Judës: Danieli, Hananiahu,
Mishaeli dhe Azaria. 7Kreu i eunukëve u vuri atyre emra të tjerë: Danielit i
vuri emrin Beltshatsar, Hananiahut Shadrak, Mishaelit Meshak dhe Azarias
Abed-nego. 8 Por Danieli vendosi në zemër të tij të mos e ndotë veten me
ushqimet e shijshme të mbretit dhe me verën që pinte ai vetë; dhe i kërkoi
kreut të eunukëve ta lejonte që të mos ndotej. 9 Perëndia bëri që Danieli të
gjejë hir dhe dhemshuri te kreu i eunukëve. 10Kreu i eunukëve i tha pastaj
Danielit: “Unë kam frikë nga mbreti, zoti im, që ka caktuar ushqimin tuaj
dhe pijen tuaj. Pse ai duhet të shikojë fytyrat tuaja më të trishtuara nga
ato të të rinjve të moshës suaj? Kështu do të vinit në rrezik kokën time te
mbreti”. 11Atëherë Danieli i thaMeltsarit, që kreu i eunukëve kishte caktuar
si të parë mbi Danielin, Hananiahun, Mishaelin dhe Azarian; 12 “Të lutem,
vëri në provë shërbëtorët e tu për dhjetë ditë, dhe të na jepen perime për të
ngrënë dhe ujë për të pirë. 13Pastaj të ekzaminohet në praninë tënde pamja
jonë dhe pamja e të rinjve që hanë ushqimet e shijshme të mbretit; do të
veprosh pastaj me shërbëtorët e tu në bazë të asaj që do të shikosh”. 14Ai e
pranoi këtë propozim të tyre dhe i vuri në provë dhjetë ditë. 15Nëmbarim të
dhjetë ditëve pamja e tyre dukej më e bukur dhe e kishinmishinmë të plotë
se të gjithë djemtë që kishin ngrënë gjellët e shijshme të mbretit. 16 Kështu
Meltsari u hoqi atyre gjellët e shijshme dhe verën që duhet të pinin dhe u
dha perime. 17 Katër të rinjve Perëndia u dha njohuri dhe mend në gjithë
letërsinë dhe diturinë; dheDanieli fitoi njohuri për çdo lloj vegimi dhe ëndrre.
18Në mbarim të kohës së caktuar nga mbreti që t’ia çonin këta të rinj, kreu i
eunukëve i shpuri përpara Nebukadnetsarit. 19Mbreti foli me ta, por midis
tyre nuk u gjet asnjë si Danieli, Hananiahu, Mishaeli dhe Azaria, prandaj
këtaupranuannë shërbim tëmbretit. 20Dhembi çdo çështjeqëkërkontedituri
dhe gjykim dhe për të cilat mund t’i pyestembreti, i gjeti dhjetë herëmë lart
se tërë magjistarët dhe astrologët që ishin në tërë mbretërinë e tij. 21Kështu
Danieli vazhdoi deri në vitin e parë të mbretit Kir.

2
1 Në vitin e dytë të mbretërimit të Nebukadnetsarit, ai pa disa ëndrra;

fryma e tij u turbullua dhe i iku gjumi. 2 Atëherë mbreti dha urdhër të
thërrisnin magjistarët, astrologët, shtriganët dhe Kaldeasit, që t’i tregonin
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mbretit ëndrrat e tij. 3 Mbreti u tha atyre: “Pashë një ëndërr dhe fryma
ime është turbulluar, deri sa t’ia dal të shpjegoj ëndrrën time”. 4 Atëherë
Kaldeasit iu përgjigjënmbretit në gjuhën aramaike: “Ombret, jetofsh përjetë.
Trego ëndrrën tënde shërbëtorëve të tu dhe ne do ta interpretojmë”. 5Mbreti
u përgjigj dhe u tha Kaldeasve: “Vendimin tim e kam marrë: po të mos
ma bëni të njohur përmbajtjen e ëndrrës sime dhe interpretimin e saj, do të
priteni copa-copa dhe shtëpitë tuaja do të katandisen në plehërishte. 6 Por
në rast se do të më tregoni ëndrrën dhe interpretimin e saj, do të merrni
nga unë dhurata, shpërblime dhe nderime tëmëdha;më tregoni, pra, ëndrrën
dhe interpretimin e saj”. 7 Ata u përgjigjën për së dyti dhe thanë: “Le t’u
tregojëmbreti ëndrrën shërbëtorëve të vet dhe ne do t’i japim interpretimin”.
8 Atëherë mbreti u përgjigj dhe tha: “E kuptoj fare mirë që ju doni të fitoni
kohë, sepse e shihni që vendimi im është marrë; 9 po të mos ma bëni të
njohur ëndrrën, ka vetëm një vendim për ju; jeni marrë vesh midis jush për
të thënë para meje fjalë të rreme dhe të çoroditura, me shpresë që kohërat
të ndryshojnë. Prandaj ma tregoni ëndrrën dhe unë do të di në se jeni
në gjendje të më jepni edhe interpretimin”. 10 Kaldeasit u përgjigjën para
mbretit dhe thanë: “Nuk ka njeri mbi tokë që mund të dijë atë që mbreti
kërkon. Në fakt asnjë mbret, sundimtar o sovran nuk i ka kërkuar një gjë
të tillë ndonjë magjistari, astrologu ose Kaldeasi. 11 Gjëja që pyet mbreti
është tepër e vështirë dhe nuk ka njeri që mund t’ia bëjë të ditur mbretit,
përveç perëndive, banesa e të cilëve nuk është ndër të gjallët”. 12 Me këtë
mbreti u zemërua, i hipi inati dhe urdhëroi që të shfaroseshin tërë të diturit
e Babilonisë. 13Kështu u shpall dekreti në bazë të të cilit duhet të vriteshin të
diturit, dhe kërkoninDanielin dhe shokët e tij për t’i vrarë edhe ata. 14Atëherë
Danieli iu drejtuame fjalë të urta dhe tëmaturaAriokut, komandant i rojeve
të mbretit, i cili kishte dalë për të vrarë të diturit e Babilonisë. 15Mori fjalën
dhe i tha Ariokut, komandantit tëmbretit: “Pse vallë një dekret kaq i ashpër
nga ana e mbretit?” Atëherë Arioku e vuri në dijeni Danielin. 16 Kështu
Danieli hyri te mbreti dhe i kërkoi t’i jepte kohë për t’i bërë të njohurmbretit
interpretimin e ëndrrës. 17Atëherë Danieli shkoi në shtëpinë e vet dhe ua bëri
të ditur këtë gjë shokëve të tij Hananiah, Mishael dhe Azaria, 18 me qëllim
që t’i kërkoninmëshirë Perëndisë të qiellit lidhurme këtë sekret, me qëllim që
Danieli dhe shokëte tij tëmosvriteshinbashkëmekusurinenjerëzve tëditur
të Babilonisë. 19Atëherë sekreti iu zbulua Danielit në një vegim nate. Kështu
Danieli bekoi Perëndinë e qiellit. 20 Danieli filloi të thotë: “Qoftë i bekuar
emri i Perëndisë përjetë, sepse atij i përkasin dituria dhe forca. 21Ai ndryshon
kohërat dhe stinët, i ul mbretërit dhe i larton, u jep dituri të urtëve dhe dije
atyre që kanë mend. 22 Ai tregon gjërat e thella dhe të fshehta, njeh atë që
është në terr dhe drita qëndronme të. 23O Perëndi i etërve të mi, të falënderoj
dhe të lëvdoj, sepse më ke dhënë dituri dhe forcë dhe më ke bërë të njoh
atë që të kemi kërkuar, duke na bërë të njohim gjënë e kërkuar nga mbreti”.
24 Prandaj Danieli shkoi te Arioku, të cilit mbreti i kishte besuar detyrën
të vriste njerëzit e ditur të Babilonisë; shkoi dhe i tha kështu: “Mos i vrit
njerëzit e ditur të Babilonisë! Më ço përpara 25Atëherë Arioku e çoimenxitim
Danielin përpara mbretit dhe i foli kështu: “Gjeta midis Judejve robër një
njeri që do t’i njohë mbretit interpretimin”. 26Mbreti filloi t’i thotë Danielit,
që quhej Beltshatsar: “A je i zoti të më bësh të njohur ëndrrën që pashë
dhe interpretimin e saj?”. 27 Danieli u përgjigj në prani të mbretit dhe tha:
“Sekreti për të cilinmbreti kërkoi interpretimin tim, nukmund t’i shpjegohet
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mbretit as nga njerëzit e urtë, as nga astrologët, as nga magjistarët, as nga
shortarët. 28 Por ka një Perëndi në qiell që zbulon sekretet, dhe ai i ka bërë
të njohur mbretit Nebukadnetsarit atë që do të ndodhë ditët e fundit. Kjo
ka qenë ëndrra jote dhe vegimet e mendjes sate në shtratin tënd. 29Ombret,
mendimet që të kanë ardhur në shtratin tënd kanë të bëjnë me atë që ka për
të ndodhur tani e tutje; dhe ai që zbulon sekretet të ka bërë të njohur atë që
ka për të ndodhur. 30Sa përmua, ky sekretm’u zbulua jo sepse kammë tepër
dituri nga tërë të gjallët e tjerë, porme qëllim që interpretimi im t’i njoftohet
mbretit, dhe ti të njiheshmemendimet e zemrës sate. 31Ti isheduke shikuar,
o mbret, dhe ja një figurë e madhe; kjo figurë e stërmadhe, me një shkëlqim
të jashtëzakonshëm, ngrihej para teje me një pamje të tmerrshme. 32Koka e
kësaj figure ishte prej ari të kulluar, gjoksi i saj dhe krahët e saj ishin prej
argjendi, barku i saj dhe kofshët e saj prej bronzi, 33këmbët e saj prej hekuri,
këmbët e saj pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile. 34 Ndërsa po
shikoje, një gur u shkëput, por jo nga dora e njeriut, dhe goditi figurën në
këmbët e saj prej hekuri dhe argjile dhe i copëtoi. 35Atëherë hekuri, argjila,
bronzi, argjendi dhe ari u copëtuan bashkë dhe u bënë si kope byku në lëmë
gjatë verës; era i mori me vete dhe nuk u gjet më asnjë gjurmë e tyre. Por
guri që kishte goditur figurën u bë një mal i madh, që mbushi tërë tokën.
36 Kjo është ëndrra; tani do të japim interpretimin përpara mbretit. 37 Ti, o
mbret, je mbreti i mbretërve, sepse Perëndia i qiellit të ka dhënë mbretërinë,
pushtetin, forcëndhe lavdinë. 38Ngadoqë tëbanojnëbijtë enjerëzve,kafshët
e fushës dhe shpendët e qiellit, ai i ka lënë në duart e tua dhe të ka bërë
të sundosh mbi gjithë ata. Ti je koka e artë. 39 Mbas teje do të dalë një
mbretëri tjetër, më e vogël, më e ulët nga jotja; pastaj një mbretëri tjetër
prej bronzi, që do të sundojë mbi gjithë dheun. 40Mbretëria e katërt do të
jetë e fortë si hekuri, sepse hekuri copëton dhe thërrmon çdo gjë; ashtu si
hekuri që copëton, kjo mbretëri do t’i copëtojë dhe do t’i thërrmojë tërë këto
mbretëri. 41Siç e pe, këmbëtdhe gishtërinjtë ishin pjesërishtprej argjile poçari
dhe pjesërisht prej hekuri, kështu kjo mbretëri do të ndahet; megjithatë, ajo
do të ketë fortësinë e hekurit, sepse ti ke parë hekurin të përzier me argjilë
të butë. 42 Dhe ashtu si gishtërinjtë e këmbëve ishin pjesërisht prej hekuri
dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë
dhe pjesërisht e brishtë. 43 Siç e pe hekurin të përzier me argjilën e butë,
ata do të përzihen nga fara njerëzore, por nuk do të bashkohen njeri me
tjetrin, pikërisht ashtu si hekuri nuk amalgamohet me argjilën. 44Në kohën
e këtyre mbretërve, Perëndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri, që nuk do
të shkatërrohet kurrë; kjo mbretëri nuk do t’i lihet një populli tjetër, por do
të copëtojë dhe do të asgjësojë tërë këtombretëri, dhe do të ekzistojë përjetë,
45pikërishtashtu siç epegurin të shkëputetngamali, jongadoraenjeriut, për
të copëtuar hekurin, bronzin, argjilën, argjendin dhe arin. Perëndia i madh i
ka bërë të njohurmbretit atë që ka për të ndodhur tani e tutje. Éndrra është e
vërtetëdhe interpretimi i saj është i sigurt”. 46AtëherëmbretiNebukadnetsar
ra me fytyrë dhe ra permbys para Danielit; pastaj urdhëroi që t’i paraqitnin
një ofertë dhe temjan. 47Mbreti i foli Danielit dhe tha: “Në të vërtetë Perëndia
juaj është Perëndia i perëndive, Zoti i mbretërve dhe zbuluesi i sekreteve,
sepse ti ke mundur të zbulosh këtë sekret”. 48Atëherëmbreti e bëri Danielin
të madh, i dha dhurata të shumta dhe të mëdha, e bëri qeveritar të gjithë
krahinës sëBabilonisëdhekreunmë të lartë të gjithë tëditurve tëBabilonisë.
49 Përveç kësaj, me kërkesë të Danielit, mbreti vuri në krye të administratës
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së krahinës së Babilonisë Shadrakun, Meshakun dhe Abed-negon. Danieli
përkundrazimbeti në oborrin embretit.

3
1Mbreti Nebukadnetsar urdhëroi të ndërtohet një figurë prej ari, e lartë

gjashtëdhjetëkubitëdheegjerëgjashtëkubitë,dheengriti në fushëneDuras,
në krahinën e Babilonisë. 2 Pastaj mbreti Nebukadnetsar dërgoi njerëz të
mbledhin satrapët, prefektët, qeveritarët, gjykatësit, nëpunësit e thesarit,
këshilltarët e shtetit, ekspertët e ligjit dhe tërë autoritetet e krahinave, me
qëllim që të vinin në përurimin e figurës që mbreti Nebukadnetsar kishte
ngritur. 3Atëherë satrapët, prefektët dhe qeveritarët, gjykatësit, nëpunësit e
thesarit, këshilltarët e shtetit, ekspertët e ligjit dhe tërë autoritetet e krahi-
nave u mblodhën bashkë për përurimin e figurës që kishte ngritur mbreti
Nebukadnetsar, dhe qëndruan në këmbë përpara figurës që Nebukadnetsari
kishte ngritur. 4Pastaj kasneci thirri me zë të lartë: “Juve, popuj, kombe dhe
gjuhë, ju jepet urdhër që, 5 sapo të dëgjoni zërin e bririt, të flautit, të qestes, të
lirës, të salterit, të gajdesdhe të çdo lloji vegle, të bini përmbyspër të adhuruar
figurën prej ari që ka ngritur mbreti Nebukadnetsar; 6 kushdo që nuk do të
bjerë përmbys për të adhuruar, do të hidhet menjëherë në mes të një furre
zjarri përvëlues”. 7Kështu,me të dëgjuar tërë popujt zërin e bririt, të flautit, të
qestes, të lirës, të salterit dhe të çdo lloji vegle, tërë popujt, kombet dhe gjuhët
ranë përmbys dhe adhuruan figurën e artë, qëmbreti Nebukadnetsar kishte
ngritur. 8 Për këtë arësye në atë çast, disa Kaldeas dolën dhe paditën Judejtë;
9 duke marrë fjalën, i thanë mbretit Nebukadnetsar: “O mbret, jetofsh për
jetë! 10 Ti, o mbret, ke nxjerrë një dekret, në bazë të të cilit kushdo që ka
dëgjuar zërin e bririt, të flautit, të qestes, të lirës, të salterit, të gajdes dhe të
çdo lloji vegle duhet të bjerë përmbys për të adhuruar figurën e artë; 11 dhe
ai që nuk bie përmbys dhe nuk adhuron, duhet të hidhet në mes të një furre
me zjarr përvëlues. 12Por ka disa Judej që i ke vënë në krye të administrimit
të punëve të krahinës së Babilonisë, Shadraku, Meshaku dhe Abed-nego,
që nuk kanë asnjë konsideratë për ty; nuk u shërbejnë perëndive të tua dhe
nuk adhurojnë figurën e artë që ti ke ngritur”. 13 Atëherë Nebukadnetsari,
i zemëruar dhe i tërbuar, urdhëroi që të sillnin Shadrakun, Meshakun dhe
Abed-negon; kështu këta njerëz u çuan para mbretit. 14 Nebukadnetsari u
drejtoi atyre fjalën, duke thënë: “Shadrak, Meshak dhe Abed-nego, a është
e vërtetë që nuk u shërbeni perëndive të mia dhe nuk adhuroni figurën e
artë që unë kam ngritur? 15 Tani, posa të dëgjoni zërin e bririt, të flautit,
të qestes, të lirës, të salterit, të gajdes dhe të çdo lloj vegle, në rast se jeni
gati të bini përmbys për të adhuruar figurën që unë kam bërë, mirë; por
në rast se nuk do ta adhuroni, do t’ju hedhin menjëherë në mes të një
furre të ndezur; dhe cila ështe ajo perëndi që do të mund t’ju çlirojë nga
duart e mia? 16 Shadraku, Meshaku dhe Abed-nego iu përgjigjën mbretit,
duke thënë: “O Nebukadnetsar, ne nuk kemi nevojë të të japim përgjigje
lidhur me këtë. 17 Ja, Perëndia ynë, të cilit i shërbejmë, është në gjendje të
na çlirojë nga furra e ndezur, dhe do të na çlirojë nga dora jote, o mbret.
18 Por edhe sikur të mos e bënte, dije, o mbret, që ne nuk do t’u shërbejmë
perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur”.
19 Atëherë Nebukadnetsari u mbush me inat dhe shprehja e fytyrës së tij
ndryshoi ndaj Shadrakut, Meshakut dhe Abed-negos. Duke marrë përsëri
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fjalën, urdhëroi që furra të ngrohej shtatë herë më shumë se zakonisht.
20 Pastaj urdhëroi disa njerëz të fortë dhe trima të ushtrisë së tij të lidhnin
Shadrakun, Meshakun dhe Abed-negon dhe t’i hidhnin në furrën e zjarrit
përvëlues. 21 Atëherë këta tre burra i lidhën dhe, me pantallonat e tyre, me
tunikën e tyre dhe me gjitha mbulesën e tyre të kokës dhe i hodhën në mes
të furrësme zjarr përvëlues. 22Porme qenë se urdhëri i mbretit ishte i rreptë
dhe furra ishte jashtëzakonisht e mbingrohur, flaka e zjarrit vrau njerëzit që
kishin hedhur në të Shadrakun, Meshakun dhe Abed-negon. 23Dhe këta tre
burra, Shadraku, Meshaku dhe Abed-nego, ranë të lidhur në mes të furrës
me zjarr përvëlues. 24 Atëherë mbreti Nebukadnetsar, i habitur, u ngrit me
nxitim dhe filloi t’u thotë këshilltarëve të tij: “Nuk i kemi hedhur tre burrat
të lidhur nëmes të zjarrit?”. Ata u përgjigjën dhe i thanëmbretit: “Sigurisht,
o mbret”. 25Ai foli përsëri: “Ja, unë po shoh katër burra të palidhur, që ecin
në mes të zjarrit, pa pësuar asnjë dëm; dhe pamja e të katërtit i përngjan asaj
të një biri të Perëndisë”. 26 Pastaj Nebukadnetsari iu afrua grykës së furrës
me zjarr përvëlues dhe filloi të thotë: “Shadrak, Meshak dhe Abed-nego,
shërbëtorë të Perëndisë Më të Lartë, dilni dhe ejani këtu”. Atëherë Shadraku,
MeshakudheAbed-negodolënngamesi i zjarrit. 27Pastaj satrapët,prefektët,
qeveritarët dhe këshilltarët e mbretit u mblodhën për të vërejtur këta burra:
zjarri nuk kishte patur asnjë fuqimbi trupin e tyre, flokët e kokës së tyre nuk
ishin djegur, mantelet e tyre nuk ishin dëmtuar dhe as era e zjarrit nuk ishte
shtruar mbi ta. 28 Nebukadnetsari filloi të thotë: “Qoftë i bekuar Perëndia
i Shadrakut, i Meshakut dhe i Abed-negos, që ka dërguar engjëllin e tij dhe
ka çliruar shërbëtorët e tij, që kanë pasur besim tek ai; ata 29 Prandaj unë
dekretoj që kushdo, cilitdo populli, kombi o gjuhe që t’i përkasë, që do të
flasë keqpërPerëndinë e Shadrakut, tëMeshakut dhe tëAbed-negos, të pritet
copë-copë dhe shtëpia e tij të katandiset në një vend plehrash, sepse nuk
ka asnjë perëndi që mund të të shpëtojë në këtë mënyrë”. 30Atëherë mbreti
bëri që Shadraku, Meshaku dhe Abed-nego të kenë mbarësi në krahinën e
Babilonisë.

4
1 “Mbreti Nebukadnetsar tërë popujve, tërë kombeve dhe gjuhëve, që

banojnë mbi gjithë dheun: Paqja juaj qoftë e madhe. 2 M’u duk mirë t’i
bëj të njohura shenjat dhe mrekullitë që Perëndia Më i Lartë ka kryer për
mua. 3 Sa të mëdha janë shenjat e tij dhe sa të fuqishme mrekullitë e tij!
Mbretëria e tij është njëmbretëri e përjetshme dhe sundimi i tij vazhdon brez
pas brezi. 4Unë,Nebukadnetsari, isha i qetë në shtëpinë time dhe i gëzuar në
pallatin tim. 5Pashë një ëndërr qëmë tmerroi; mendimet që pata në shtratin
tim dhe vegimet e mendjes sime më tmerruan. 6 Kështu dhashë urdhër që
të sillnin para meje gjithë të diturit e Babilonisë, që të më bënin të njohur
interpretimin e ëndrrës. 7 Atëherë erdhën magijstarët, astrologët, Kaldeasit
dhe shortarët, të cilëve u tregova ëndrrën, por ata nukmundën tëmë bënin të
njohur interpretimin e saj. 8Më në fund erdhi para meje Danieli, i quajtur
Beltshatsar nga emri i perëndisë tim dhe tek i cili është fryma e perëndive të
shenjta, dhe unë ia tregova ëndrrën: 9Beltshatsar, kreu i magjistarëve, sepse
unë e di që fryma e perëndive të shenjta është te ti dhe që asnjë sekret nuk të
shqetëson, tregomë vegimet e ëndrrës që kam parë dhe interpretimin e saj.
10 Vegimet e mendjes sime kur isha në shtratin tim janë këto: Unë shikoja,
dhe ja një dru në mes të dheut, lartësia e të cilit ishte madhe. 11 Druri u
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rrit dhe u bë i fortë; maja e tij arrinte në qiell dhe ai mund të shihej nga
skajet e gjithë dheut. 12 Gjethnaja e tij ishte e bukur, fryti i tij i bollshëm
dhe ai kishte ushqim për të gjithë; poshtë tij gjenin hije kafshët e fushave,
shpendët e qiellit rrinin midis degëve të tij dhe nga ai merrte ushqim çdo
qenie e gjallë. 13 Ndërsa në shtratin tim vëreja vegimet e mendjes sime, ja
një roje, një i shenjtë, zbriti nga qielli, 14 bërtiti fort dhe tha kështu: “Prisni
drurin dhe këputni degët e tij, shkundni fletët e tij dhe shpërndani frytet e
tij; le të largohen kafshët që rrijnë poshtë tij dhe shpendët nga degët e tij.
15Lërenindërkaqnë tokë cungune rrënjëve të tij, të lidhurmezinxhirëhekuri
dhe bronzi midis barit të fushave. Le të laget nga vesa e qiellit dhe le të ketë
bashkë me kafshët pjesën e barit që i takon. 16 Zemra e tij le të ndryshojë,
dhe në vend të një zemre njeriu t’i jepet një zemër kafshe dhe le të kalojnë
mbi të shtatë kohë. 17 Kjo është dekretuar nga rojet dhe vendimi vjen nga
fjala e të shenjtëve në mënyrë që të gjallët të dijnë që Shumë i Larti sundon
mbimbretërinë e njerëzve; ai ia jep atij që dëshiron dhe lartonmbi të të keqin
e të këqijve”. 18 Kjo është ëndrra që kam parë unë, mbreti Nebukadnetsar.
Tani ti, Beltshatsar, jepi interpretimin, sepse asnjë nga të diturit embretërisë
sime nuk është në gjendje të më bëjë të njohur interpretimin e saj; por ti
mundesh, sepse fryma e perëndive të shenjta është te ti”. 19Atëherë Danieli,
emri i të cilit është Beltshatsar, mbeti për një çast i tmerruar dhe mendimet
e tij e shqetësonin. Mbreti filloi të thotë: “Beltshatsar, mos u turbullo as nga
ëndrra as nga interpretimi 20 Druri që ti ke parë, që ishtë bërë i madh dhe
i fortë, maja e të cilit arrinte deri në qiell dhe që dukej nga të gjitha skajet
e dheut, 21 gjethnaja e të cilit ishte e bukur, fryti i bollshëm, dhe ku gjenin
strehë kafshët e fushave dhembi degët e së cilës bënin folenë zogjtë e qiellit,
22 je ti, o mbret, që u bëre i madh dhe i fortë;madhështia jote është rritur dhe
ka arritur deri në qiell dhe sundimi yt deri në skajet e dheut. 23Sa për rojen,
një i shenjtë, që mbreti e ka parë të zbresë nga qielli dhe të thotë: “Priteni
drurin dhe shkatërrojeni, por lini në tokë cungun me rrënjë, të lidhur me
zinxhirë hekuri dhe bronzi midis barit të fushave. Le ta lagë vesa e qiellit
dhe le të ketë pjesën e tij bashkëme kafshët e fushave deri sa të kalojnë mbi
të shtatë kohë”. 24Ky është interpretimi, ombret; ky është dekreti i Shumë të
Lartit, që është lëshuar përmbretin, zotin tim; 25 ti do të dëbohesh nga njerëzia
dhe banesa jote do të jetë bashkëme kafshët e fushave; do të të japin të hash
bar si qetë dhe do të lagesh nga vesa e qiellit; do të kalojnë mbi ty shtatë
kohë, deri sa të pranosh që Shumë i Larti sundonmbi mbretërinë e njerëzve
dhe ia jep atij që ai dëshiron. 26 Sa për urdhrin për të lënë cungun me rrënjë,
kjo do të thotë se mbretëria jote do të rivendoset, mbasi të kesh pranuar që
është qielli ai që sundon. 27 Prandaj, o mbret, prano këshillën time: jepu
fund mëkateve të tua duke praktikuar drejtësinë dhe paudhësive të tua duke
treguar mëshirë ndaj të varfëve; ndofta begatia jote do të zgjasë”. 28 E tërë
kjo i ndodhi mbretit Nebukadnetsar. 29Dymbëdhjetë muaj më vonë, ndërsa
shëtiste në pallatin mbretëror të Babilonisë, 30 mbreti filloi të thotë: “Nuk
është kjo Babilonia e madhe, që unë ndërtova si seli mbretërore me forcën e
pushtetit tim dhe për lavdinë e madhërisë sime?”. 31Këto fjalë ishin akoma
në gojë të mbretit, kur një zë zbriti nga qielli: “Ty, o mbret Nebukadnetsar,
të shpall: mbretëria jote të është hequr; 32 ti do të dëbohesh nga njerëzia dhe
banesa jote do të jetë me kafshët e fushave; do të të japin të hash bar si qetë
dhe do të kalojnë mbi ty shtatë kohë, deri sa të pranosh që Shumë i Larti
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sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe ia jep atij që ai dëshiron. 33Në po atë
çast fjala lidhur me Nebukadnetsarin u realizua. Ai u dëbua nga njerëzia,
hëngri bar si qetë dhe trupi i tij u lag nga vesa e qiellit, deri sa flokët e tij u
rritën si pendët e shqiponjave dhe thonjtë e tij si kthetrat e shpendëve. 34 “Në
fund të kësaj kohe, unë Nebukadnetsari ngrita sytë nga qielli dhe arsyeja
m’u kthye, e bekova Shumë të Lartin dhe lëvdova dhe përlëvdova atë që rron
përjetë, sundimi i të cilit është një sundim 35 Tërë banorët e dheut përpara
tij konsiderohen si asgjë; ai vepron si të dojë me ushtrinë e qiellit dhe me
banorët e dheut. Askush nuk mund t’ia ndalë dorën ose t’i thotë: “Çfarë po
bën?”. 36Nëpo atë kohëm’ukthye arsyeja, dhe për lavdinë embretërisë sime
m’ukthyenmadhëria imedhe shkëlqimi im. Këshilltarët emi dhe tëmëdhenjtë
e mi më kërkuan, dhe unë u rivendosa në mbretërinë time dhe madhështia
ime u rrit jashtëzakonisht. 37 Tani, unë Nebukadnetsari lëvdoj, lartësoj dhe
përlëvdojMbretin eqiellit, sepse të gjithaveprat e tij janë tëvërtetadhe rrugët
e tij janë drejtësi; ai ka pushtet të poshtërojë ata që ecinme kryelartësi.

5
1Mbreti Belshatsar dha një banket të madh për njëmijë nga të mëdhenjtë e

tij dhe në prani të të njëmijëve piu verë. 2Ndërsa shijonte verën, Belshatsari
dha urdhër të sillnin vazot prej ari dhe prej argjendi që i ati Nebukadnetsari
kishtemarrë nga tempulli që ishte në Jeruzalem,me qëllim qëme to të pinin
mbreti dhe të mëdhenjtë që ishin me të, bashkëshortet e tij dhe konkubinat
e tij. 3 Kështu prunë vazot prej ari që i kishin marrë nga shenjtërorja e
tempullit të Perëndisë, që ishte në Jeruzalem, dhe me to pinë mbreti dhe të
mëdhenjtëe tij, bashkëshortete tij dhekonkubinat e tij. 4Pinëverëdhe lëvduan
perënditë prej ari, argjendi, bronzi, hekuri, druri e guri. 5Në atë çast u dukën
gishtërinjtë e dorës së një njeriu, që filluan të shkruajnë përballë shandanit
mbi suvanë e murit të pallatit mbretëror; dhe mbreti pa pjesën e asaj dore
që shkruante. 6 Atëherë pamja e mbretit ndryshoi dhe mendimet e tij e
shqetësuan;nyjet e eshtrave iu liruandhegjunjëte tij filluan tëpërpiqenmidis
tyre. 7Mbreti bërtitime forcë që të hynin astrologët,Kaldeasit dhe shortarët;
pastaj mbreti filloi t’u thotë njerëzve të ditur të Babilonisë: “Kushdo që do
ta lexojë këtë shkrim dhe do të më japë interpretimin e tij do të vishet me
rroba të purpurta, do të ketë një gjerdan ari në qafë dhe do të jetë i treti
në qeverisjen e mbretërisë”. 8 Atëherë hynë tërë të diturit e mbretit, por
nukmundën të lexojnë shkrimin as t’i bëjnë të njohurmbretit interpretimin
e tij. 9 Atëherë mbreti Belshatsar u turbullua shumë, pamja e tij ndryshoi
dhe të mëdhenjtë e tij e humbën fare. 10Mbretëresha, për shkak të fjalëve të
mbretit dhe të të mëdhenjve të tij, hyri në sallën e banketit. Mbretëresha filloi
të thotë: “O mbret, jetofsh përjetë! Mendimet e tua të mos të shqetësojnë
dhe pamja jotë të mos ndryshojë. 11 Éshtë një njeri në mbretërinë tënde,
tek i cili është fryma e perëndive të shenjtë, dhe në kohën e atit tënd u gjet
tek ai dritë, mendje dhe dituri të ngjashme me diturinë e perëndive; mbreti
Nebukadnetsar, ati yt, ati yt mbreti, e caktoi në krye të magjistarëve, të
astrologëve, të Kaldeasve dhe të shortarëve, 12 sepse te ky Daniel, të cilit
mbreti i kishte vënë emrin Beltshatsar, u gjetë një frymë e jashtëzakonshme,
njohuri, zgjuarsi, zotësi për të interpretuar ëndrrat, për të shpjeguar enigmat
dhe për të zgjidhur çështje të ngatërruara. Të thirret, pra, Danieli dhe ai do të
japë interpretimin”. 13Atëherë Danielin e sollën në prani tëmbretit; mbreti i
foli Danielit dhe i tha: “A je ti Danieli, një nga tëmërguarit e Judës, qëmbreti,
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ati im, solli nga Juda? 14 Kam dëgjuar të thonë për ty që fryma e perëndive
është te ti, dhe se te ti gjenden dritë,mënçuri dhe një dituri e jashtëzakonshme.
15 Tani kanë sjellë pranë meje njerëz të ditur dhe astrologë me qëllim që të
lexojnë këtë shkrim dhe të më bëjnë të njohur interpretimin e tij; por ata
nuk kanë qenë të zotë të më jepnin interpretimin e çështjes. 16Kam dëgjuar
ndërkaq të thuhet se ti je në gjendje të japësh interpretimin dhe të zgjidhësh
çështje të ndërlikuara. Tani në rast se je i zoti të lexosh këtë shkrim dhe të
më bësh të njohur interpretimin e tij, ti do të vishesh me rroba të purpurta,
do të mbash një gjerdan ari në qafë dhe do të jesh i treti në qeverisjen e
mbretërisë”. 17Atëherë Danieli u përgjigj dhe tha para mbretit: “Mbaji, pra,
dhuratat e tuadhe jepi një tjetri shpërblimet e tua;megjithatëunëdo t’ia lexoj
shkriminmbretit dhe do t’i bëj të njohur interpretimin. 18Ombret, Perëndia
Shumë i Lartë i kishte dhënëNebukadnetsarit, atit tënd,mbretëri,madhështi,
lavdi dhe madhëri. 19 Për madhështinë që i kishte dhënë, tërë popujt, tërë
kombet dhe gjuhët dridheshin dhe kishin frikë para atij; ai vriste kë të donte
dhe linte të gjallë kë të donte, ngrinte kë të donte dhe ulte kë të donte. 20Po,
kur zemra e tij u ngrit dhe fryma e tij u ngurtësua deri në arrogancë, ai u
rrëzua nga froni mbretëror dhe iu hoq lavdia e tij. 21Pastaj u dëbua nga bijtë
e njerëzve, zemra e tij u bë e ngjashmeme atë të kafshëve të tij dhe banesa e
tij me atë të gomarëve të egër; i dhanë bar për të ngrënë si qetë dhe trupi i tij
u lag nga vesa e qiellit, deri sa pranoi që Perëndia Shumë i Lartë sundonmbi
mbretërinë e njerëzve dhe mbi të vendos atë që do. 22Por ti Belshatsar, biri i
tij,megjithëseedije gjithëkëtë,nukekepërulurzemrën tënde; 23përkundrazi je
ngritur kundër Zotit të qiellit, urdhërove të të sjellin përpara vazot e tempullit
të tij, dheme to keni pirë verë ti dhe tëmëdhenjtë e tu, bashkëshortet e tuadhe
konkubinat e tua. Përveç kësajke lëvduarperënditëprej argjendi, prej ari, prej
bronzi, prej druri e guri, që nuk shohin, nuk dëgjojnë dhe nuk kuptojnë, dhe
nuk ke përlëvduar Perëndinë, në dorën e të cilit është fryma jote jetësore dhe
të cilës i përkasin tërë rrugët e tua. 24Prandaj nga prania e tij u dërgua pjesa e
asaj dore, që ka shkruar shkrimin. 25Ky është shkrimi që u vizatua: MENE,
MENE, TEKEL UFARSIN. 26 Ky është interpretimi i çdo fjale: MENE: Zoti ka
bërë llogarinë e mbretërisë sate dhe i ka dhënë fund. 27TEKEL: ti u peshove
në peshoret dhe u gjet që të mungonte diçka. 28PERES: mbretëria jote u nda
dhe iu dha Medasve dhe Persianëve”. 29Atëherë, me urdhër të Belshatsarit,
Danieli u vesh me të purpurta, i vunë në qafë një gjerdan ari dhe shpallën
që ai do të ishte i treti në qeverimin e mbretërisë. 30Po atë natë Belshatsari,
mbreti i Kaldeasve, u vra; 31 dhe Dari, Medasi, mori mbretërinë në moshën
gjashtëdhjetë e dy vjeç.

6
1 I pëlqeuDarit të vendosëmbimbretërinë njëqindenjëzet satrapë, të cilët, të

ishin në krye të gjithëmbretërisë. 2dhembi ta kishte tre prefektë,nga të cilët
njëri ishte Danieli, të cilëve këta satrapë duhet t’u jepnin llogari, më qëllim
që mbreti të mos pësonte asnjë dëm. 3Danieli shkëlqente mbi prefektët dhe
satrapët e tjerë, sepse ai kishte një frymë më të lartë, dhe mbreti mendonte
ta vendoste mbi tërë mbretërinë. 4Atëherë prefektët dhe satrapët kërkuan të
gjenin një pretekst kundër Danielit lidhur me administrimin e mbretërisë,
pornukmundën të gjejnëasnjëpretekst apokorruptim, sepse ai ishtebesnik
dhe nuk mundën të gjejnë tek ai asnjë gabim apo korruptim. 5Atëherë këta
njerëz thanë: “Nuk do të gjejmë kurrë ndonjë pretekst kundër Danielit, veç
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se po ta gjejmëkundër tij në vet ligjin e Perëndisë të tij.” 6Atëherë ata prefektë
dhe satrapë u mblodhën me zhurmë para mbretit dhe i thanë: “O mbreti
Dar, jetofsh për jetë! 7 Tërë prefektët e mbretërisë, qeveritarët dhe satrapët,
këshilltarët dhe komandantëtu konsultuan bashkë për të nxjerrë një vendim
mbretëror dhe për të bërë një dekret të prerë, në bazë të të cilëve kushdo
që gjatë tridhjetë ditëve do t’i drejtojë një kërkesë cilësdo perëndie a njeriu
përveç teje, o mbret, të hidhet në gropën e luanëve. 8 Tani, o mbret, nxirr
dekretin dhe firmos dokumentin, në mënyrë që të mos ndryshohet dot në
pajtim me ligjin e Medasve dhe të Persianëve, që është i parevokueshëm”.
9Pastajmbreti Dari nënshkroidokumentindhedekretin. 10KurDanielimësoi
që dokumenti ishte nënshkruar, hyri në shtëpinë e vet. Pastaj në dhomën e tij
të sipërme,me dritaret e saj të hapura në drejtim të Jeruzalemit, tri herë në
ditë gjunjëzohej, lutej dhe falenderonte Perëndinë e tij, siç e bënte zakonisht
mëparë. 11AtëherëatanjerëzerdhëndukebërëzhurmëdheegjetënDanielin
që po i lutej dhe i përlutej Perëndisë të tij. 12 Kështu iu afruan mbretit dhe
folën para tij për dekretin mbretëror: “A nuk ke nënshkruar një dekret në
bazë të të cilit gjatë tridhjetë ditëve kushdo që do të bëjë një kërkesë drejtuar
çfarëdo perëndie ose njeriu me përjashtimin tënd, o mbret, do të hidhet në
gropën e luanëve?”. Mbreti u përgjigj dhe tha: “Kjo gjë është vendosur në
pajtimme ligjin eMediasve dhe të Persianëve, që nukmund të ndryshohet”.
13 Atëherë ata nisën përsëri të flasin përpara mbretit: “Danieli, që është një
ndër të mërguarit e Judës, nuk tregon asnjë konsideratë për ty, o mbret, ose
për dekretin që ke nënshkruar, por i drejton lutje tri herë në ditë Perëndisë të
tij”. 14Me të dëgjuar këtë,mbreti u hidhëruame tëmadhedhedukedashurnë
zemër të vet ta çlirojëDanielin, upërpoqderi saperëndoidielli ta shkëputënga
duart e tyre. 15Poratanjerëzerdhën tembreti dukebërë zhurmëdhe i thanë:
“Dije, o mbret, që është ligj i Medasve dhe i Persianëve që asnjë dekret ose
edikt i shpallur ngambreti nukmund të ndryshohet”. 16Atëherëmbreti dha
urdhër dhe Danieli u çua tutje dhe u hodh në gropën e luanëve. Por mbreti i
foli Danielit dhe i tha: “Perëndia jote, së cilës ti i shërben vazhdimisht, do të
vijë vetë të të shpëtojë”. 17Pastaj sollënnjë gur, dheevunënëgrykën e gropës;
mbreti e vulosi me unazën e tij, me unazën e të mëdhenjve të tij, në mënyrë
që vendimi i tij lidhur me Danielin të mos ndryshohej. 18Atëherë mbreti u
tërhoq në pallatin e tij dhe kaloi natën duke agjëruar; nuk sollën para tij asnjë
muzikant, madje edhe gjumi e braktisi. 19 Të nesërmen në mëngjes mbreti
u zgjua shumë herët dhe shkoi me nxitim në gropën e luanëve. 20 Me të
arritur pranë gropës, thirri Danielin me zë zemërthyer;mbreti filloi t’i thotë
Danielit: “Daniel, shërbëtor i Perëndisë të gjallë, Perëndia yt, a ka mundur të
të shpëtojë nga luanët?”. 21Atëherë Danieli i tha mbretit: “O mbret, jetofsh
përjetë! 22Perëndia im dërgoi engjëllin e tij që kambyllur gojën e luanëve, dhe
ata nuk më kanë bërë asnjë të keqe, sepse kam dalë i pafaj përpara atij; por
edhe përpara teje, o mbret, nuk kam bërë asnjë të keqe”. 23Atëherë mbreti u
gëzua shumë dhe urdhëroi që Danieli të nxirrej nga gropa. Kështu Danielin
e nxorën nga gropa dhe nuk u gjet mbi të asnjë lëndim sepse kishte pasur
besim te Perëndia i tij. 24 Pastaj mbreti urdhëroi që të silleshin ata njerëz
që kishin paditur Danielin dhe i hodhën në gropën e luanëve, ata, bijtë e
tyre dhe gratë e tyre. Dhe para se të arrinin në fund të gropës, luanët u
hodhënmbi ta dhe copëtuan tërë kockat e tyre. 25Atëherëmbreti Daru shkroi
tërë popujve, kombeve dhe gjuhëve që banonin në gjithë dheun: “Paqja juaj
qoftë emadhe! 26Unë dekretoj që në të gjithë sundimin embretërisë sime të
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dridhen dhe të kenë frikë para Perëndisë të Danielit, sepse ai është Perëndia
i gjallë që ekziston përjetë. Mbretëria e tij nuk do të shkatërrohet kurrë dhe
sundimi i tij nuk do të ketë fund kurrë. 27Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja
dhe mrekulli në qiell dhe në tokë; është ai që e çliroi Danielin nga fuqia e
luanëve”. 28Kështu Danieli pati mbarësi gjatë mbretërimit të Darit dhe gjatë
mbretërimit të Kirit, Persianit.

7
1Në vitin e parë të Belshatsarit, mbretit të Babilonisë,Danieli, kur ishte në

shtrat, pa një ëndërr dhe pati vegime nëmendjen e tij. Pastaj shkroi ëndërrën
dhe tregoi thelbin e ngjarjes. 2 Danieli, pra, filloi të thotë: “Unë shikoj në
vegimin tim, natën,dhe ja, katërerërateqiellit tronditninDetineMadh, 3dhe
katër kafshë të mëdha po dilnin nga deti, njera ndryshe nga tjetra. 4E para i
ngjante një luani dhe kishte krahë shqiponje. Unë shikoja deri sa ia shkulën
krahët,pastaj e ngritënnga toka e vunë të qëndrojëdrejtmbi dykëmbët e veta
si një njeri dhe iu dha një zemër njeriu. 5Dhe ja një kafshë tjetër, e dyta, që
i ngjante një ariu; ngrihej mbi një krah dhe kishte tri brinjë në gojë, midis
dhëmbëve, dhe i thanë: “Çohu, ha shumë mish”. 6 Mbas kësaj unë shikoja,
dhe ja një tjetër që i ngjante një leopardi, dhe që kishte katër fletë shpendi
mbi kurrizin e vet; kafsha kishte katër koka dhe iu dha sundimi. 7 Mbas
kësaj, unë shikoja në vegime nate, dhe ja një kafshë e katërt e llahtarshme, e
tmerrshme, jashtëzakonisht e fuqishme; kishte dhëmbë tëmëdha prej hekuri;
hante, thërrmonte dhe shtypte kusurinme këmbë; ishte ndryshe nga të gjitha
kafshët e mëparshme dhe kishte dhjetë brirë. 8 Isha duke vërejtur brirët, kur
ja, midis tyre filloi të dalë një bri tjetër i vogël, para të cilit tre nga brirët e
parë u shkulën; dhe ja, në atë bri ishin disa sy që i përngjanin syve të njeriut
dhe një gojë që thoshte gjëra të mëdha. 9 Unë vazhdova të shikoj deri sa u
vendosën fronet dhe i Lashti i ditëve u ul. Veshja e tij ishte e bardhë si bora,
flokët e kokës së tij ishin si leshi i pastër; froni i tij ishte si flokët e zjarrit
dhe rrotat e tij si zjarr përvëlues. 10 Një lumë zjarri rridhte, duke dalë nga
prania e tij; mijëra e mijëra njerëz i shërbenin dhe mori dhe mori qëndronin
përpara tij. Gjykimi u bë dhe librat u hapën. 11Atëherë unë shikova për shkak
të fjalëve të mëdha që briri thoshte; shikova deri sa u vra kafsha, dhe trupi i
saj u shkatërrua dhe u hodh në zjarr për t’u djegur. 12 Sa për kafshët e tjera,
u hoq sundimi i tyre por iu lejua atyre një zgjatje e jetës për një periudhë
të caktuar kohe. 13 Unë shikoja disa vegime nate, dhe ja mbi retë e qiellit
po vinte dikush që i ngjante një Biri njeriu; ai arriti deri te i Lashti i ditëve
dhe iu afrua atij. 14Atij iu dha sundimi, lavdia dhe mbretëria, me qëllim që
gjithë popujt, kombet dhe gjuhët t’i shërbenin; sundimi i tij është një sundim i
përjetshëmqënukdo tëkalojë,dhembretëriae tij ështënjëmbretëriqënukdo
shkatërrohet kurrë”. 15 “Sa përmua, Danielin, fryma ime mbeti e brengosur
në mbështjellën e trupit dhe vegimet e mendjes sime më turbulluan. 16 Iu
afrova njërit nga ata që ishin aty afër dhe e pyeta mbi të vërtetën që lidhej
me tërë këtë punë; dhe aimë foli dhemë bëri të njohur interpretimin e atyre
gjërave: 17 “Këto kafshë të mëdha, që janë katër, përfaqësojnë katër mbretër
që do të dalin nga toka; 18 pastaj shenjtorët e Shumë të Lartit do të marrin
mbretërinë dhe do ta zotërojnë përjetë, në përjetësi”. 19 Atëherë dëshirova të
mësoj të vërtetën lidhur me kafshën e katërt, që ishte ndryshe nga të gjitha
të tjerat dhe jashtëzakonisht e tmerrshme, me dhëmbë prej hekuri dhe me
thonj prej bronzi, që hante, thërrmonte dhe shkelteme këmbë kusurin, 20dhe
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lidhur me dhjetë brirët që kishte mbi kokë, dhe lidhur me bririn tjetër që i
dilte dhe para të cilit kishin rënë tre brirë, domethënë briri që kishte sy dhe
gojë për të thënë gjëra të mëdha dhe që dukej më i madh se brirët e tjerë.
21 Unë shikoja dhe po ky bri bënte luftë kundër shenjtorëve dhe i mundte,
22 deri sa arriti i Lashti i ditëve dhe iu dha e drejta shenjtorëve të Shumë të
Lartit, dhe erdhi koha në të cilën shenjtorët zotëruan mbretërinë. 23 Dhe ai
më foli kështu: “Kafsha e katërt do të jetë një mbretëri e katërt mbi tokë, që
do të jetë ndryshe nga të gjitha mbretëritë e tjera, dhe do të hajë tërë tokën,
do ta shkelë dhe do ta thërrmojë. 24Dhjetë brirët janë dhjetëmbretër që do të
dalin nga kjo mbretëri; mbas tyre do të dalë një tjetër, që do të jetë ndryshe
nga të mëparshmit dhe do të rrëzojë tre mbretër. 25 Ai do të shqiptojë fjalë
kundërShumëtëLartit, do tëpërndjekë shenjtorëteShumëtëLartitmeqëllim
që t’i shfarosë dhe do të mendojë të ndryshojë kohërat dhe ligjin; shenjtorët
do të bien në duart e tij për një farë kohe, disa kohë dhe për gjysmën e një
kohe. 26Pastaj do të bëhet gjyqi dhe do t’i hiqet sundimi, i cili do të asgjësohet
dhe do të shkatërrohet përjetë. 27 Pastaj mbretëria, sundimi dhe madhështia
e mbretërive nën të gjithë qiejt do t’i jepen popullit të shenjtorëve të Më të
Lartit; mbretëria e tij është një mbretëri e përjetshme, dhe të gjitha zotërimet
do t’i shërbejnë dhe do t’i binden atij”. 28 Këtu mbaruan fjalët që më ishin
drejtuar. Sa për mua, Danielin, mendimet e mia më turbulluan shumë dhe
ndryshova pamje por i ruajta fjalët në zemrën time”.

8
1 Në vitin e tretë të mbretërimit të mbretit Belshatsar, unë, Danieli, pata

një vegim, pas atij që pata në fillim të mbretërimit. 2 Pashë në vegim dhe,
ndërsa po shikoja, më ndodhi të gjëndesha në qytezën e Suzas, që është në
krahinën e Elamit; nga vegimi e kuptova që isha pranë lumit Ulai. 3Ngrita
sytë dhe shikova, dhe ja, pranë lumit pashë më këmbë një dash me dy brirë;
të dy brirët ishin të lartë, por njëri ishte më i lartë se tjetri, megjithëse më
i larti kishte dalë i fundit. 4 Pashë dashin që godiste kundrejt perëndimit,
drejt veriut dhe drejt jugut; asnjë kafshë nuk mund t’i rezistonte, askush
nuk mund të çlirohej nga pushteti i tij; kështu ai bëri atë që desh dhe u bë i
madh. 5Ndërsa kisha parasysh këtë, ja, ku po vinte nga perëndimi një cjap,
që përshkonte tërë sipërfaqen e dheut pa e prekur tokën; cjapi kishte një bri
të madh midis syve të vet. 6 Arriti deri te dashi me dy brirë që kisha parë
më këmbë përpara lumit, dhe iu hodh kundër me furinë e forcës së tij. 7 E
pashë të afrohet dhe të zemërohet kundër tij; pastaj i ra me bri dashit dhe
copëtoi dy brirët e tij, ndërsa dashi nuk kishte fuqi për t’i rezistuar; kështu e
hodhi për tokë dhe askush nuk mundi ta çlirojë dashin nga pushteti i këtij.
8 Cjapi u bë shumë i madh; por, kur u bë i fuqishëm, briri i tij i madh u
thye; në vend të tij dolën katër brirë të mëdhenj, që drejtoheshin drejt katër
erërave të qiellit. 9Nga një prej tyre doli një bri i vogël, që u bë shumë imadh
në drejtim të jugut, të lindjes dhe të vendit të lavdishëm. 10 U rrit deri sa
arriti ushtrinë e qiellit, bëri të bjerë për tokë një pjesë e ushtrisë dhe e yjeve
dhe i shkeli. 11 U ngrit madje deri te komandanti i ushtrisë, i hoqi flijimin
e vazhdueshëm dhe vendi i shenjtërores së tij u shemb. 12 Ushtria iu la në
dorë bashkë me flijimin e vazhdueshëm, për shkak të shkeljes; ai hodhi për
tokë të vërtetën; bëri tërë këto gjëra dhe i shkoi mbarë. 13 Pastaj dëgjova një
të shenjtë që fliste, dhe një i shenjtë tjetër i tha atij që fliste: “Deri kur do të
vazhdojë ky vegim: ndalimi i flijimit të përditshëm, shkretimi për shkak të
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paudhësisë, shenjtërorja dhe ushtria të shkelur?” 14Aimë tha: “Deri dymijë e
treqind ditë; pastaj shenjtërorja do të pastrohet”. 15Tani, ndërsa unë,Danieli,
e kisha parasysh vegimin dhe përpiqesha ta kuptoja, ja ku po rri para meje
dikush që ka pamje burri. 16Dëgjova pastaj në mes të lumit Ulai zërin e një
burri, që bërtiste dhe thoshte: “Gabriel, shpjegoja këtij vegimin”. 17 Ai iu
afrua vendit ku ndodhesha unë dhe, kur arriti, unë pata frikë dhe rashëme
fytyrë. Por ai më tha: “Kuptoje mirë, o bir njeriu, sepse ky vegim ka të bëjë
me kohën e fundit”. 18 Ndërsa ai fliste me mua, unë rashë në një gjumë të
rëndëme fytyrë për tokë, por ai më preku dhemë bëri të ngrihemmë këmbë
në vendin ku ndodhesha. 19Dhe tha: “Ja, unë do të të tregoj atë që ka për të
ndodhur në kohën e fundit të indinjatës, sepse ka të bëjëme kohën e caktuar
të fundit. 20Dashi me dy brirë, që ti ke parë, përfaqëson mbretërit e Medisë
dhe të Persisë. 21 Cjapi leshtor është mbreti i Javanit; dhe briri i madh që
ishte në mes të syve të tij është mbreti i parë. 22Briri i thyer dhe katër brirët
që dolën në vend të tij janë katër mbretëri që do të dalin nga ky komb, por
jo me të njëjtën fuqi të tij. 23 Në fund të mbretërisë së tyre, kur rebelët do
ta kenë mbushur kupën, do të dalë një mbret me pamje të egër dhe i rrahur
në dredhitë luftarake. 24 Fuqia e tij do të rritet, por jo për shkak të forcës së
tij; do të bëjë shkatërrime të habitshme, do të ketë sukses në ndërmarrjet e tij
dhe do të shkatërrojë të fuqishmit dhe popullin e shenjtorëve. 25Për shkak të
dinakërisë së tij do shtohetmashtrimi në duart e tij; do të krenohet në zemër
te vet dhe do të shkatërrojë shumë njerëz që janë në siguri; do të ngrihet
kundër princit të princave, por do të thyhet jo nga dorë njeriu. 26 Vegimi
i mbrëmjeve dhe i mëngjeseve, për të cilin është folur, është i vërtetë. Ti e
mbansekret vegimin, sepseka tëbëjëmegjëraqëdo tëndodhinmbas shumë
kohe”. 27Dhe unë, Danieli, e ndjeva veten të sfilitur dhe qeshë i sëmurë disa
ditë;pastajungritadheu interesovapërpunëtembretit. Unë isha i tronditur
nga vegimi, por askush nuk e vuri re.

9
1 Në vitin e parë të Darit, birit të Asueros, nga fisi i Mediasve, i cili u

bë mbret i Kaldeasve, 2 në vitin e parë të mbretërimit të tij, unë, Danieli,
kuptova nga librat numrin e viteve në të cilët, sipas fjalës të Zotit që i ishte
drejtuar Jeremias duhet të kryheshin shkretimet e Jeruzalemit, domethënë
shtatëdhjetë vjet. 3 E ktheva, pra, fytyrën time drejt Zotit Perëndi, duke e
kërkuarme lutje e stërlutje,me agjërim,me thesin dheme hirin. 4Kështu bëra
lutjen time dhe rrëfimin tim Zotit, Perëndisë tim, duke thënë: “O Zot, Perëndi i
madh dhe i tmerrshëm, që e ruan besëlidhjen tënde dhe dhembshurinë tënde
me ata që të duan dhe respektojnë urdhërimet e tua, 5ne kemi mëkatuar dhe
kemi vepruar në mënyrë të çoroditur, kemi qenë të këqij dhe u rebeluam,
duke u larguar nga urdhërimet e tua dhe nga dekretet e tua. 6 Nuk kemi
dëgjuar profetët, shërbëtorët e tu, që u kanë folur në emrin tënd mbretërve
tanë, krerëve tanë, etërve tanë dhe tërë popullit të vendit. 7O Zot, ty të përket
drejtësia, por neve turpi i fytyrës ashtu si po ndodh pikërisht sot me burrat
e Judës, me banorët e Jeruzalemit dhe me gjithë Izraelin, me ata që janë
afër dhe me ata që janë larg, në të tëra vendet ku i ke shpërndarë, për shkak
të pabesisë që kanë kryer kundër teje. 8 O Zot, turpi i fytyrës është për ne,
për mbretërit tanë, për krerët tanë dhe për etërit tanë, sepse kemi mëkatuar
kundër teje. 9 Zotit, Perëndisë tonë, i përkasinmëshira dhe ndjesa, sepse jemi
rebeluar kundër tij, 10dhe nuk kemi dëgjuar zërin e Zotit, Perëndisë tonë, për
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të ecur sipas ligjeve të tij, që na kishte vënë përpara me anë të shërbëtorëve
të tij, profetëve. 11 Po, tërë Izraeli ka shkelur ligjin tënd, ka marrë rrugë të
keqe për të mos iu bindur zërit tënd; prandaj ra mbi ne mallkimi dhe nëma
e shkruar në ligjin e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, sepse kemi mëkatuar
kundër tij. 12 Kështu ai i bëri realitet fjalët e tij që kishte shqiptuar kundër
nesh dhe kundër gjyqtarëve tanë që na kanë qeverisur, duke prurë mbi ne
një mjerim të madh, sepse nën tërë qiellin nuk është bërë kurrë diçka që të
ngjajë me atë që ka ndodhur në Jeruzalem. 13 Siç është shkruar në ligjin e
Moisiut, tërë kjo fatkeqësi na ra mbi kurriz; megjithatë nuk i jemi drejtuar
Zotit, Perëndisë tonë, të na kthejë nga paudhësia jonë dhe të kujdesemi për
të vërtetën tënde. 14 Prandaj Zoti ka ruajtur rezervë këtë fatkeqësi dhe bëri
që të bjerë mbi ne, sepse Zoti, Perëndia ynë, është i drejtë në të gjitha gjërat
që bën, ndërsa ne nuk i jemi bindur zërit të tij. 15 Dhe tani, o Zoti, Perëndia
ynë, që nxore popullin tënd nga vendi i Egjiptit me dorë të fuqishme dhe i
bëre vetes një emër siç është sot, ne kemi mëkatuar, kemi kryer vepra të liga.
16O Zot, sipas tërë drejtësisë sate, bëj, të lutem, që zemërimi yt dhe tërbimi yt
të largohen nga Jeruzalemi, nga qyteti yt, nga mali yt i shenjtë, për mëkatet
tona dhe për paudhësitë e etërve tanë. Jeruzalemi dhe populli yt janë bërë
objekt qortimi për tërë ata që na rrethojnë. 17Prandaj dëgjo, o Perëndia ynë,
lutjen e shërbëtorit tënd dhe përgjërimet e tij dhe bëj që të shkëlqejë, për hir
të Zotit, fytyra jote mbi shenjtëroren tënde që është e shkretuar. 18O Perëndia
im, vër vesh dhe dëgjo; hap sytë e tu dhe shiko shkretimet tona dhe qytetin
ku thirret emri yt, sepse ne nuk paraqesim para teje lutjet tona për veprat
tona të drejta, por për dhembshuritë e tua të mëdha. 19O Zot, dëgjo; Zot, fal;
Zot, kushtoji kujdes dhe vepro. Mos mëno, për hir të vetvetes, o Perëndia
im, sepse emri yt thirret mbi qytetin tënd dhe mbi popullin tënd”. 20Ndërsa
unë po flisja akoma, duke u lutur dhe duke rrëfyer mëkatin tim dhe mëkatin
e popullit tim të Izraelit dhe po paraqisja lutjen time para Zotit, Perëndisë
tim, për malin e shenjtë të Perëndisë tim, 21 po, ndërsa unë po flisja akoma
në lutje, ai njeri, Gabrieli, që e kisha parë në vegim në fillim, i dërguar me
fluturim të shpejtë,më arriti në orën e blatimit të mbrëmjes. 22Ai më mësoi,
më foli dhe më tha: “Unë kam ardhur tani, o Daniel, që të të vë në gjendje
të kuptosh. 23Në fillim të lutjeve të tua doli një fjalë dhe unë erdha të ta bëj
të njohur, sepse ty të duan shumë. Trego kujdes, pra, për fjalën dhe kupto
vegimin: 24 Shtatëdhjetë javë janë caktuar për popullin tënd dhe për qytetin
tënd të shenjtë, për të t’i dhënë fund shkeljes, për t’i dhënë fund mëkatit, për
të shlyer paudhësinë, për të sjellë një drejtësi të përjetshme, për të vulosur
vegimin dhe profecinë, për të vajosur vendin shumë të shenjtë. 25 Prandaj
dije dhe kuptoje se, që kur ka dalë urdhri të restaurohet dhe të rindërtohet
Jeruzalemi deri te Mesia, princi, do të duhen shtatë javë dhe gjashtëdhjetë
e dy javë të tjera; ai do të ndërtohet përsërime sheshe dhe me ledhe, por në
kohëra plot ankth. 26Mbas gjashtëdhjetë e dy javëve Mesia do të vritet dhe
askush nuk do të jetë me të. Dhe populli i një princi që do të vijë ka për të
shkatërruar qytetin dhe shenjtëroren; fundi i tij do të vijë me një përmbytje,
dhe deri në mbarim të luftës janë dekretuar shkatërrime. 27 Ai do të lidhë
gjithashtu një besëlidhjeme shumënjerëz përnjë javë, por nëmes të javës do
t’i japë fundflijimitdheblatimit; dhembikrahëteveprimeve tëneveritshme
do të vijë një shkatërrues, deri sa shkatërrimi i plotë, që është dekretuar, do të
bjerë mbi shkatërruesin”.
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10
1Në vitin e tretë të Kirit, mbretit të Persisë, një fjalë iu njoftua Danielit, që

quhej Beltshatsar. Kjo fjalë është e vërtetë dhe konflikti i gjatë. Ai e kuptoi
fjalën dhe e mori vesh vegimin. 2Në atë kohë, unë, Danieli, mbajta zi për tri
javë të plota. 3Nuk hëngra ushqime të zgjedhura, nuk futa në gojën time as
mish as verë dhe nuk u vajosa aspak, deri sa kaluan tri javë të plota. 4Ditën
e njëzetekatërt të muajit të parë, ndërsa isha në bregun e lumit të madh, që
është Tigri, 5ngrita sytë dhe shikova, dhe ja, një njeri i veshur me rroba liri,
me një brez të artë të Ufazit. 6Trupi i tij ishte i ngjashëmme topazin, fytyra e
tij kishte pamjene rrufesë, sytë e tij ishin si pishtarëflakërues, krahët e tij dhe
këmbët e tij dukeshin si prej bronzi të llustruar dhe tingulli i fjalëve të tij ishte
si zhurma e një turme. 7 Vetëm unë, Danieli, pashë vegimin, kurse njerëzit
që ishinmemua nuk e panë vegimin, por një tmerr imadh rambi ta dhe ata
ia mbathën që të fshihen. 8Kështumbeta vetëm të vërej këtë vegim të madh.
Nukmëmbeti kurrfarë force; çehrja ebukurndryshoinë të zbehtëdhe forcat
e mia u ligështuan. 9Megjithatë dëgjova zërin e fjalëve të tij; por, duke dëgjuar
zërin e fjalëve të tij, rashë në një gjumë të thellë me fytyrë për tokë. 10 Por
ja, një dorë më preku dhe bëri që unë të rri duke u dridhur i tërimbi gjunjët
dhe mbi pëllëmbët e duarve. 11Pastaj më tha: “Daniel, njeri shumë i dashur,
kupto fjalët që po të them dhe çohumë këmbë, sepse tani më kanë dërguar te
ti”. Kurmë thakëtë fjalë,unëuçovamëkëmbëdukeudridhur i tëri. 12Atëherë
ai më tha: “Mos ki frikë, Daniel, sepse që ditën e parë që vendose në zemrën
tënde të kuptoje dhe të përuleshepara Perëndisë tënd, fjalët e tuaudëgjuandhe
unë erdha si përgjigje e fjalëve të tua. 13Por princi i mbretërisë së Persisë më
kundërshtoi njëzetenjë ditë; por ja, Mikaeli, një nga princat e parë, më erdhi
në ndihmë, sepse kisha mbetur atje me mbretin e Persisë. 14Dhe tani kam
ardhur të të bëj të kuptosh atë që do t’i ndodhë popullit tënd në mbarim të
ditëve; sepse vegimi ka të bëjë me një kohë të ardhme”. 15Ndërsa më fliste
në këtë mënyrë, ula fytyrën për tokë dhe mbylla gojën. 16Dhe ja, dikush që i
ngjante një biri njeriumë preku buzët. Atëherë hapa gojën, fola dhe i thashë
atij që më rrint përpara: “Imzot, për këtë vegim më kanë zënë spazmat dhe
fuqitëm’u ligështuan. 17Dhe simund të fliste një shërbëtor i tillë i zotit timme
një imzot të tillë, sepse tani fuqitëmë kanë braktisur dhemëmungonmadje
edhe frymëmarrja?”. 18Atëherë ai që i ngjante një njeriumëprekupërsëridhe
më dha fuqi, 19dhe tha: “O njeri që të duan shumë,mos ki frikë, paqja është
me ty;mblidh forcat e tua, po,mblidh forcat e tua”. Mbasimë foli, unë fitova
forcë dhe i thashë: “Le të flasë zoti im, sepse ti më ke dhënë forcë”. 20Pastaj
më tha: “Aedipërsekamardhurkëtupranë teje? Tanido tëkthehemtë luftoj
kundër princit të Persisë; dhe kur të dal, ja, do të vijë princi i Javanit. 21 Por
unë do të të bëj të njohur atë që është shkruar në librin e së vërtetës; dhe nuk
ka njeri që të sillet trimërisht me mua kundër tyre përveç Mikaelit, princit
tuaj”.

11
1 Gjatë vitit të parë të Darit, Medasit, unë vetë qëndrova pranë tij për ta

përkrahur dhe për ta mbrojtur. 2 “Dhe tani do të të bëj të njohur të vërtetën.
Ja, në Persi do të dalin akoma tre mbretër, por i katërti do të bëhet shumë
më i pasur se gjithë të tjerët; kur të jetë bërë i fortë për shkak të pasurive të
tij, do t’i ngrerë të tërë kundërmbretërisë së Javanit. 3Atëherë do të dalë një
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mbret i fuqishëmqë do të sundojëmbi një perandori tëmadhedhe do të bëjë
çfarë të dojë. 4Por kur të jetë formuarmbretëria e tij do të copëtohet dhe do të
ndahet në drejtim të katër erërave të qiellit, por jomidis trashëgimtarëve të tij
dhe as me po atë forcë me të cilën ai mbretëronte, sepse mbretëria e tij do të
çrrënjoset dhe do t’u kalojë të tjerëve, dhe jo trashëgimtarëve. 5Kështumbreti
i jugut do të bëhet i fortë, por një ndër princat e tij do të bëhetmë i fortë nga
ai dhe do të sundojë; sundimi i tij do të jetë një sundim i madh. 6Mbas disa
vjetëve do të lidhin aleancë; pastaj bija e mbretit të jugut do të vijë te mbreti
i veriut për të bërë njëmarrëveshje, por nuk do ruajëmë as forcën e fuqisë së
saj, dhe nuk do të mund të zgjasë as ai as pushteti i tij; në ato kohëra ajo do
t’i dorëzohet vdekjes bashkëme ata që e kanë çuar, që e kanë lindur dhe që e
kanëmbështetur. 7Pornjëngapasardhësitnga rrënja e saj do të dalë dhedo të
zërë vendin e saj; ai do të vijë kundërushtrisë,do tëhyjënë fortesat embretit
të veriut, do të veprojë kundër tyre dhe do të dalë fitimtar. 8 Do të shpjerë
gjithashtu si plaçkë në Egjipt perënditë e tyre me figurat e tyre të derdhura
dhe me sendet e tyre të çmuara prej argjendi dhe prej ari, dhe për disa vjet
do të rrijë larg mbretit të veriut. 9Ky do të dalë kundërmbretit të jugut, por
pastaj do të kthehet në vendin e tij. 10 Bijtë e tij do të përgatiten pastaj për
luftë dhe do tëmbledhin turma forcash tëmëdha, dhe një prej tyre do të dalë
me siguri përpara, do të vërshojë si një përmbytje dhe do të kalojë tutje për
ta çuar luftën deri në fortesën e tij. 11 Atëherë mbreti i jugut, i tërbuar, do të
dalë të luftojë kundër këtij, kundër mbretit të veriut, i cili do të mobilizojë
një turmë tëmadhe, por turma do të bjerë në dorë të armikut. 12Kur turmën
do ta kenë çuar tutje, zemra e tij do tëmbushetme krenari; do tëmposhtëme
mijëra,pornukdo të jetëmë i fortë. 13Në faktmbreti i veriut do tëmobilizojë
përsëri një turmë edhe më të madhe se e mëparshmja, dhe pas një kohe të
shkurtër do të përparojë me siguri me një ushtri të madhe dhe me pajime të
shumta. 14Në atë kohë shumë njerëz do të ngrihen kundërmbretit të jugut;
edhe disa burra të dhunshëm të popullit tënd do të ngrihen për të realizuar
vegimin, por do të rrëzohen. 15Atëherë do të vijëmbreti i veriut, do të ngrerë
një ledh dhe do të shtjerë në dorë një qytet të fortifikuar. Forcat e jugut nuk
do të mundin t’i rezistojnë; as trupat e zgjedhura nuk do të kenë forcën për
t’i rezistuar. 16Ai që i ka ardhur kundra do të bëjë çfarë të dojë, dhe askush
nukdo tëmund t’i rezistojë; ai do tëndalet nëvendin e lavdishëmdukepasur
pushtet të shkatërrojë çdo gjë. 17Pastaj do të vendosë të vijëme forcat e gjithë
mbretërisë së tij, duke ofruar kushte të ndershme paqeje, dhe kështu ka për
të bërë. Do t’i japë të bijënpër gruapër ta korruptuar, por ajo nukdo tëmbajë
anën e tij dhe nuk do ta favorizojë atë. 18 Pastaj do t’u drejtohet ishujve dhe
do të shtjerë në dorë shumë prej tyre, por një komandant do të bëjë që të
marrë fund arroganca e tij, duke bërë që ajo të bjerë mbi të. 19 Pastaj do të
kthehet drejt fortesave të vendit të vet, por do të pengohet, do të rrëzohet
dhe nuk do të gjendet më. 20Në vend të tij do të dalë dikush që do të dërgojë
një tagrambledhës për lavdinë e mbretërisë; por brenda pak ditëve ai do të
zhduket, por jo në zemërim a në betejë. 21Në vend të tij do të dalë një njeri i
neveritshëm, që nuk do të ketë dinjitet mbretëror; ai do të vijë paqësisht, por
do ta shtjerë në dorë mbretërinë me intriga. 22 Para tij forcat e mëdha do të
thyhendhedo të shkatërrohen,poashtu edhekreu injë aleance. 23Menjëherë
pasi të ketë lidhur një aleancë me të, ai do të veprojë me pabesi dhe do të
arrijë në pushtet me pak njerëz. 24Ai do të hyjë në mënyrë paqësore edhe në
pjesëtmë të pasura të krahinës dhe do të bëjë atë që nuk kishin bërë kurrë as
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etërit e tij as etërit e etërve të tij; do të shpërndajë midis tyre plaçkë, plaçkën
e luftës dhe pasuritë dhe do të hartojë plane kundër fortesave, por vetëm
për një kohë. 25Me një ushtri të madhe do t’i nxitë forcat e tij dhe zemrën
e tij kundërmbretit të jugut. Mbreti i jugut do të futet në luftë me një ushtri
të madhe dhe shumë të fuqishme, por nuk do të mund të rezistojë, sepse
do të kurdisen komplote kundër tij. 26 Vetë ata që hanë bashkë me të do ta
shkatërrojnë;ushtria e tij do të thyhet dhe shumëdo tëbien të vrarë. 27Zemra
ekëtyredymbretërvedo tëdrejtohet për të bërëkeq; atado tëflasin gënjeshtra
të ulur në të njëjtën tryezë, por gjëja nuk do të ketë sukses, sepse fundi do t’u
vijë në kohën e caktuar. 28Duke u kthyer në vendin e tij me pasuri të mëdha,
zemra e tij do të vihet kundër besëlidhjes së shenjtë; kështu ai do të kryejë
qëllimet e tij dhe pastaj do të kthehet në vendin e tij. 29Në kohën e caktuar ai
do të dalë përsëri kundër jugut, por këtë herë të fundit puna nuk do t’i vejë
mbarë si herën e parë, 30 sepse anijet e Kitimit do të vijnë kundër tij; prandaj
ai do të trembet, do të zemërohet përsëri kundër besëlidhjes së shenjtë dhe
do të zbatojë planet e tij; kështu përsëri do të merret vesh me ata që kanë
braktisur besëlidhjen e shenjtë. 31 Forca të dërguara prej tij do të ngrihen
për të përdhosur shenjtëroren fortesë, do të ndalojnë flijimin e përditshëm dhe
do të bëjnë veprime të neveritshme që shkaktojnë shkretim. 32Me lajka ai
do të korruptojë ata që veprojnë pabesisht kundër besëlidhjes; por populli
i atyre që njohin Perëndinë e tyre do të tregojë qëndresë dhe do të veprojë.
33Ata që kanë dituri midis popullit do të udhëzojnë shumë të tjerë, por për
një kohë të shkurtër do të bien nga shpata, nga zjarri, nga mërgimi dhe nga
plaçkitja. 34Kur do të rrëzohen, do t’u jepet pak ndihmë, por shumë njerëz do
të bashkohen me ta pa qenë të sinqertë. 35Disa nga ata që kanë dituri do të
bien, me qëllim që të përsosen, të pastrohen dhe të zbardhen deri në kohën e
mbarimit, sepse kjo do të ndodhë në kohën e caktuar. 36 Pastaj mbreti do të
veprojë si të dojë,do të lartohet, do të hyjnizohet përmbi çdoperëndidhedo të
thotë gjëra të habitshme kundër Perëndisë të perëndive; do të ketë sukses deri
sa tëmbushet kupae indinjatës, sepse ajoqë ështëdekretuardo tëbëhet. 37Ai
nukdo të tregojë respekt përPerëndinë e etërve të tij dhe përdëshirën e grave;
nuk do të ketë respekt për asnjë perëndi, sepse do të hyjnizojë veten përmbi
të gjithë. 38 Por në vend të tyre ai do të nderojë perëndinë e fortesave dhe
do të nderojë me ar, me argjend, me gurë të çmuar dheme gjëra të këndshme,
një perëndi, që etërit e tij nuk e njohën. 39Ai do të veprojë kundër fortesave
më të fortifikuara me ndihmën e një perëndie të huaj; do të mbushë me të
mira ata që do ta njohin, do të bëjë që të sundojnë mbi shumë njerëz dhe do
t’u japë toka si shpërblim. 40Në kohën e fundit mbreti i jugut do të ndeshet
me të, mbreti i veriut do të dalë kundër tij si një shakullimë, me qerre dhe
kalorës dhe me shumë anije; do të depërtojë në vendet, do t’i përmbytë dhe
do të kalojë tutje. 41Do të hyjë edhe në vendin e lavdishëm dhe shumënjerëz
do të vriten; por këta do të shpëtojnë nga duart e tij: Edomi, Moabi dhe pjesa
më e madhe e bijve të Amonit. 42 Ai do të shtrijë dorën edhe mbi vende të
ndryshme dhe as vendi i Egjiptit nuk do të shpëtojë. 43Do të shtjerë në dorë
thesaret prej ari dhe argjendi dhe të gjitha gjërat e çmuara të Egjiptit; Libianët
dhe Etiopasit do t’i shkojnë pas. 44 Por lajmet e ardhura nga lindja dhe nga
veriu do ta turbullojnë; prandaj ai do të niset me zemërim të madh për të
shkatërruar dhe vendosur shfarosjen e shumënjerëzve. 45Do t’i ngrerë çadrat
e pallatit të tijmidis deteve dhemalit të shenjtë të lavdishëm; pastaj do t’i vijë
fundi dhe askush nuk do ta ndihmojë”.
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12
1 “Nëatë kohë do të dalëMikaeli, princi imadh,mbrojtësi i bijve të popullit

tënd; dhe do të jetë një kohëme ankthe, ashtu si nuk ka pasur kurrë që kur se
ekzistojnë kombet e deri në atë kohë. 2 Shumë nga ata që flenë në pluhurin
e tokës do të zgjohen, disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe
në poshtërsi të përjetshme. 3 Ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi
i kupës qiellore dhe ata që do të kenë çuar shumë në drejtësi, do të shkëlqejnë
si yjet përjetë. 4 Por ti, Daniel, mbaji të fshehura këto fjalë dhe vulose librin
deri në kohën e mbarimit; shumë njerëz do ta shfletojnë dhe dituria do të
shtohet”. 5 Pastaj unë, Danieli, shikova, dhe ja, dy të tjerë më këmbë, njeri
mbi këtë breg të lumit, dhe tjetri mbi bregun tjetër të lumit. 6 Një nga ata
i tha burrit të veshur me rroba liri, që qëndronte mbi ujërat e lumit: “Kur
do kryhen këto mrekulli?”. 7Unë dëgjova atëherë burrin e veshur me rroba
liri që qëndronte mbi ujërat e lumit, i cili, ngriti dorën e djathtë dhe dorën e
majtë drejt qiellit, u betua për atë që jeton përjtë se kjo do të jetë përnjë kohë,
për disa kohëra dhe për gjysmën e një kohë; kur forca e popullit të shenjtë
do të thyhet plotësisht, tërë këto gjëra do të kryhen. 8 Unë dëgjova, por nuk
kuptova, prandaj pyeta: “Imzot, cili do të jetë fundi i këtyre gjërave?”. 9 Ai
u përgjigj: “Shko, Daniel, sepse këto fjalë janë të fshehura dhe të vulosura
deri kohën e mbarimit. 10 Shumë njerëz do të pastrohen, do të zbardhen
dhe do të përsosen; por të pabesët do të veprojnë me pabesi dhe asnjë nga
të pabesët nuk do të kuptojë, por do të kuptojnë njerëzit e ditur. 11Nga koha
që do të ndalohet flijimi i përditshëm dhe do të ngrihet neveria që shkakton
shkretimin do të kalojnë njëmijë e dyqind e nëntëdhjetë ditë. 12 Lum ai që
pret dhe arrin në njëmijë e treqind e tridhjetë e pesë ditë. 13Por ti shko drejt
mbarimit tënd; do të prehesh dhe pastaj do të ngrihesh përsëri për të marrë
pjesën tënde të trashëgimisë nëmbarim të ditëve”.
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Osea
1 Fjala e Zotit që iu drejtua Oseas, birit të Beerit, në ditët e Uziahut, të

Jothamit, të Ashazit dhe të Ezekias, mbretit të Judës, në ditët e Jeroboamit,
birit të Joasit, mbret i Izraelit. 2 Kur Zoti filloi t’i flasë Oseas, Zoti i tha atij:
“Shko, merr për grua një prostitutë dhe ki fëmijë të kurvërisë, sepse vendi
po kurvërohet duke u larguar nga Zoti”. 3Kështu ai shkoi dhe mori për grua
Gomeren, bijën e Diblaimit, e cila umbars dhe i lindi një djalë. 4Atëherë Zoti
i tha: “Vëri emrin Jezreel, sepse brenda një kohe të shkurtër unë do të marr
hak për gjakun e derdhur në Jezreel mbi shtëpinë e Jehut dhe do t’i jap fund
mbretërimit të shtëpisë së Izraelit. 5 Po atë ditë do të ndodhë që unë do të
thyej harkun e Izraelit në luginën e Jezreelit”. 6Ajo umbars përsëri dhe lindi
një vajzë. Atëherë Zoti i tha Oseas: “Vëri emrin Lo-ruhamah, sepse nuk do të
kem më mëshirë për shtëpinë e Izraelit, por do t’i heq të gjithë. 7 Përkundrazi
do të kem dhembshuri për shtëpinë e Judës dhe do t’i shpëtojme anë të Zotit,
Perëndisë së tyre; nukdo t’i shpëtojmeharkunasme shpatën apomebetejën,
asme kuajt oseme kalorësit”. 8Kur zvordhi Lo-ruhamahen, ajo umbars dhe
lindi një djalë. 9 Atëherë Zoti i tha Oseas: “Vëri emrin Lo-ami, sepse ju nuk
jeni populli im dhe unë nuk jam Perëndia juaj. 10Megjithatë numri i bijve të
Izraelit do të jetë si rëra e detit, që nuk mund të matet as të llogaritet. Dhe
do të ndodhë që në vend që t’u thuhet atyre: “Ju nuk jeni populli im”, do t’u
thuhet atyre: “Jeni bijtë e Perëndisë së gjallë”. 11Pastaj bijtë e Judës dhe bijtë
e Izraelit do të bashkohen tok, do të zgjedhin për veten e tyre një prijës të
vetëm dhe do të dalin jashtë vendit të tyre, sepse e madhe do të jetë dita e
Jezreelit”.

2
1 “U thoni vëllezërve tuaj: “Ami”, dhe motrave tuaja “Ruhamah”.

2Protestonikundërnënës suaj, protestoni, sepseajonukështëgruaja imedhe
unë nuk jam burri i saj. Le të heqë nga fytyra e saj shenjat e prostitucioneve
të saj dhe shenjat e shkeljeve të kurorës nga sisët e saj; 3 përndryshe do ta
zhvesh lakuriq dhe do ta bëj si në ditën e lindjes së saj; do ta katandis në një
shkreti, do ta bëj si një tokë të zhuritur dhe do ta bëj të vdesë nga etja. 4Nuk
do të kem mëshirë për bijtë e saj, sepse janë bij prostitucioni. 5Nëna e tyre
u kurvërua në fakt, ajo që është ngjizur është sjellë në mënyrë të turpshme,
sepse ka thënë: “Do t’u shkoj pas dashnorëve të mi, që më japin bukën time
dhe ujin tim, leshin tim dhe lirin tim, vajin tim dhe pijen time”. 6Prandaj ja,
do të të zë rrugënme ferra, do tambyllme njëmur dhe kështunuk do të gjejë
më shtigjet e saj. 7Do të rendë pas dashnorëve të saj, por nuk do t’i arrijë; do
t’i kërkojë, por nuk do t’i gjejë. Atëherë do të thotë: “Do të kthehem te burri
im i parë, sepse përmua ishte më mirë atëherë se tani”. 8Ajo nuk kuptoi që
unë i jepja grurë,musht dhe vaj dhe shtoja argjendin dhe arin e saj, që ata i
ofroninBaalit. 9Prandaj unëdo tëmarr përsëri grurin timnëkohën e vet dhe
mushtin tim në stinën e vet; do t’i heq leshin tim dhe lirin tim, që shërbenin
për tëmbuluar lakuriqësinë e saj. 10Atëherë do të zbuloj turpet e saj në sytë e
dashnorëve të saj dhe askush nuk do ta shpëtojë nga dora ime. 11Gjithashtu
do t’u jap fund gëzimeve të saj, festave të saj, hënave të reja të saj, të shtunave
të saj dhe gjithë solemniteteve të saj. 12 Do të shkatërroj pastaj vreshtat e
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saj dhe fiqtë e saj për të cilët ajo thoshte: “Këto janë dhuratat që më kanë
dhënë dashnorët e mi”. Kështu do t’i katandis në një shkurrnajë dhe kafshët
e fushave do t’i hanë. 13 Do ta dënoj pastaj për ditët e Baalit, kur u digjte
atyre temjan, kur zbukurohejmevathëdhemexhevahire dheu shkonte pas
dashnorëve të saj, pormëharrontemua”, thotë Zoti. 14“Prandaj, ja, unëdo ta
tërheqpasmeje, do ta çojnë shkretëtirë dhedo t’i flas zemrës së saj. 15Atëherë
do t’i jap vreshtat e saj dhe luginën e Akorit si portë e shpresës; atje ajo do të
këndojë si në ditët e rinisë së saj, ashtu si veproi kur dolin nga vendi i Egjiptit.
16Atë ditë do të ndodhë, thotë Zoti, që ti do tëmë quash: “Burri im”, dhe nuk
do tëmëquashmë: “Baali im”. 17Do të heqnga goja e saj emrat e Baalëvedhe
nuk do t’i kujtojnë më emrat e tyre. 18Atë ditë do të bëj për ta një besëlidhje
me kafshët e fushave, me shpendët e qiellit dhe me rrëshqanorët e tokës. Do
të thyej harkun, shpatën dhe luftën duke i eliminuar nga toka dhe do të bëj
të prehen të qetë. 19Do të fejohesh me mua përjetë; do të fejohesh me mua
në drejtësi, në paanshmëri, në mirësi dhe në dhembshuri. 20Do të fejohesh
me mua në besnikëri, dhe ti do të njohësh Zotin. 21Atë ditë do të ndodhë që
unëdo të përgjigjem”, thotë Zoti. “Do t’i përgjigjemqiellit dhe ky do t’i përgjigjet
tokës; 22 dhe toka do të përgjigjet me grurin, mushtin dhe vajin, dhe këta do
t’i përgjigjen Jezreelit. 23Unë do të mbjell për vete mbi tokë dhe do të më vijë
keq për Lo-ruhamahun; dhe do t’i themLo-amit: “Ti je populli im”, dhe ai do
më përgjigjet: “Ti je Perëndia im””.

3
1 Zoti më tha akoma: “Shko dhe dashuro një grua të dashuruar nga një

dashnor dhe që është shkelëse e kurorës, ashtu si Zoti i do bijtë e Izraelit,
megjithëse ata u drejtohen perëndive të tjera dhe pëlqejnë reçelin e rrushit”.
2 Kështu unë e bleva për pesëmbëdhjetë sikla argjendi dhe për një homer e
gjysmë elbi, 3 dhe i thashë: “Ti do të rrish shumë ditë me mua; nuk do të
kurvërohesh dhe nuk do të jesh e asnjeriut; po kështu do të veproj unë me
ty”. 4 Sepse bijtë e Izraelit do të rrinë shumë ditë pa mbret, pa kryetar, pa
flijimdhepa shtyllë të shenjtë,paefoddhepa idhuj të shtëpisë. 5Pastaj bijtë e
Izraelit do të kthehen dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndinë e tyre, dheDavidin,
mbretin e tyre, dhe do të kthehen duke u dridhur tek Zoti dhe temirësia e tij
në mbarim të ditëve.

4
1Dëgjoni fjalën e Zotit, o bij të Izraelit, sepse Zoti ka një konfliktmebanorët

e vendit: “Nuk ka në fakt as sinqeritet, as mëshirë dhe as njohje të Perëndisë
në vend. 2 Nuk bëhet tjetër përveç shpërbetimeve, gënjeshtrave, vrasjeve,
vjedhjeve, shkeljeve të kurorës, shkeljeve të çdo kufizimi dhe derdhet gjak
mbi gjak. 3 Për këtë shkak vendi do të jetë në zi dhe tërë banorët e tij do të
vuajnë, bashkë me kafshët e fushës dhe me shpendët e qiellit; madje edhe
peshqit e detit do të eliminohen. 4Megjithatë askush të mos kundërshtojë,
askush tëmosqortojë tjetrin, sepsepopulli yt është si ai që grindetmepriftin.
5Prandaj ti do tëpengoheshditëndheprofeti gjithashtudo tëpengohetnatën
bashkë me ty; dhe unë do të shkatërroj nënën tënde. 6 Populli im vdes për
mungesë njohurish. Duke qenë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të
refuzoj si prifti im; duke qenë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe
unë do të harroj bijtë e tu. 7 Sa më tepër janë shumuar, aq më tepër kanë
mëkatuar kundër meje; do ta kthej lavdinë e tyre në turp. 8 Ata ushqehen
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me mëkatin e popullit tim dhe e lidhin zemrën e tyre me paudhësinë e tij.
9 Si për popullin ashtu do të jetë edhe për priftin: unë do t’i dënoj ata për
sjelljene tyredhedo t’i shpërblejpërveprat e tyre. 10Do tëhanë,pornukdo të
ngopen; do të kurvërohen, por nuk do të shtohen; sepse kanë hequr dorë nga
dëgjimi i Zotit. 11Prostitucioni, veradhemushti të lënëpamend. 12Populli im
konsulton idhujt e tij prej druri dhe shkopi i tij i jep udhëzime, sepse fryma e
prostitucionit i devijon, dhe ata kurvërohen, duke u shmangur nga Perëndia
e tyre. 13 Ata bëjnë flijime mbi majat e maleve, djegin temjan ndër kodra,
nën lisin, plepin dhe bafrën, sepse hija e tyre është e këndshme. Prandaj bijat
tuaja kurvërohen dhe nuset e bijve tuaj shkelin kurorën. 14Nuk do t’i dënoj
bijat tuaja në se kurvërohen, as nuset e bijve tuaj në se shkelin kurorën, sepse
ata vetë veçohen me prostitutat dhe ofrojnë flijime bashkë me prostitutat e
tempujve; prandaj njerëzia që nuk ka mend do të vdesë. 15 Në qoftë se ti,
Izrael, kurvërohesh, Juda nuk ka faj. Mos shkoni në Gilgal, mos u ngjitni në
Beth-aven dhemos u betoni duke thënë: “Ashtu si Zoti rron”. 16Sepse Izraeli
është kokëfortë si një mëshqerrë kryeneçe, tani Zoti do ta kullotë si një qengj
në një vend të hapur. 17Efraimi u bashkuame idhujt, lëre të veprojë. 18Edhe
kurqejfet e tyre kanëmbaruar, kryejnë vazhdimisht kurvërime; krerët e tyre
e duan shumë turpin. 19Era i ka lidhur në krahët e vet dhe atyre do t’u vijë
turp për flijimet e tyre”.

5
1 “Dëgjoni këtë, o priftërinj, kushtojini kujdes ju të shtëpisë së Izraelit, vini

veshin, o shtëpi e mbretit; sepse ky gjykim është kundër jush. Në fakt ju
keni qenë një lak në Mitspah dhe një rrjetë e shtrirë mbi Tabor. 2 Ata që
devijojnë kanë rënë thellë në masakër, por unë do t’i dënoj të gjithë. 3 Unë
e njoh Efraimin, dhe për mua Izraeli nuk është aspak i panjohur; tani, o
Efraim, ti je kurvëruar; Izraeli është ndotur. 4 Veprimet e tyre nuk u lejojnë
atyre të kthehen te Perëndia i tyre, sepse fryma e kurvërimit është në mes të
tyre dhe nuk njohin Zotin. 5 Por kryelartësia e Izraelit dëshmon kundër tij;
prandaj Izraeli dhe Efraimi do të bien për shkak të paudhësisë së tyre, dhe
bashkë me ta do të bjerë edhe Juda. 6Me kopetë e tyre dhe me tufat e tyre
do të shkojnë në kërkim të Zotit, por nuk do ta gjejnë; ai është tërhequr prej
tyre. 7Kanë vepruar me mashtrim kundër Zotit, sepse kanë bërë fëmijë me
shkelje të kurorës; tani një muaj i vetëm do t’i hajë ata dhe vendin e tyre. 8 I
bini bririt në Gibeah, i bini borisë në Ramah, jepni alarmin në Beth-aven;
armikun e ke prapa krahëve të tua, o Beniamin. 9 Efraimi do të shkretohet
ditën e ndëshkimit;midis fiseve të Izraelit unë të bëj të ditur një gjë të sigurt.
10Krerët e Judës janë si ata që zhvendosin kufijtë; unë do ta derdh zemërimin
timmbi ta si uji. 11Efraimi ështënjë shtypësdhenjë shkelës i drejtësisë, sepse
ka ndjekur me vendosmëri urdhrat njerëzore. 12 Prandaj unë do të jem për
Efraimin si një tenjë dhe për shtëpinë e Judës si një karies. 13 Kur Efraimi
pa sëmundjen e tij dhe Juda plagën e tij, Efraimi shkoi në Asiri dhe i dërgoi
lajmëtarë mbretit Jareb; megjithatë ai nuk mund t’ju shërojë as t’ju mjekojë
plagën. 14Sepseunëdo të jempërEfraiminsinjë luandhepër shtëpinëe Judës
si një luan i vogël; unë, unë vetë do ta shqyej dhe do të largohem; do tëmarr
meveteprenëdheaskushnukdo tëmaheqë. 15Do tëkthehemnëvendin tim
deri sa të njohin që janë fajtorë dhe do të kërkojnëme siguri fytyrën time; në
mjerimin e tyre do të më kërkojnëme zell”.
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6
1Ejani, të kthehemi tekZoti, sepse ai naka copëtuar,pordo tëna shërojë;na

ka goditur, por do të nambështjellë. 2Mbas dy ditëshdo të na japë përsëri jetë,
ditën e tretë do të na ringjallë dhe ne do të jetojmë në prani të tij. 3E njohim
Zotin, të përpiqemi ta njohim më mirë; ardhja e tij është e sigurt si agimi. Ai
do të na vijë si shiu, si shiu i fundit dhe i parë mbi tokë. 4 “Çfarë duhet të bëj
me ty, o Efraim? Çfarë duhet të bëj me ty, o Judë? Dashuria juaj është si një
re e mëngjesit, si vesa që në mëngjes zhduket shpejt. 5 Prandaj i kam prerë
me anë të profetëve, i kam vrarë me fjalët e gojës sime dhe gjykimet e mia
për ju janë si drita që lind. 6 Sepse unë dëshiroj mëshirë dhe jo flijimet, dhe
njohjenePerëndisëmë shumëseolokaustet. 7Por, si Adami, ata kanë shkelur
besëlidhjen, kanë vepruar me mashtrim ndaj meje. 8Galaadi është një qytet
keqbërësishdhe ipërlyermegjak. 9Ashtusibandate cubaverrinënëpritëpër
një njeri, kështu një turmë priftërinjshmasakron në rrugën e Sikemit, kryen
gjëra të kobshme. 10Në shtëpinë e Izraelit pashë diçka të neveritshme: atje
kurvërohet Efraimi, atje ndotet Izraeli. 11Edhe për ty, o Judë, është rezervuar
një korrje, kur do ta kthej popullin tim nga robëria”.

7
1 “Kur dëshiroja të shëroja Izraelin, atëherë u zbulua paudhësia e Efraimit

dhe ligësia e Samarisë, sepse veprojnë me falsitet: vjedhësi hyn, një bandë
vjedhësish bën sulme jashtë. 2 Atyre nuk u shkon në mend që unë nuk e
harroj gjithë ligësinë e tyre. Tani veprimet e tyre i rrethojnë nga çdo anë;
ato qëndrojnë para fytyrës sime. 3Me ligësitë e tyre gëzojnë mbretin dhe me
gënjeshtrat e tyre krerët e tyre. 4 Janë të gjithë shkelës të kurorës, si një furrë
e ngrohur nga furrtari, që nuk e nxit më zjarrinmbasi ka brumosurmiellin
deri sa të vijë brumi. 5Në ditën e mbretit tonë, krerët e kanë bërë të sëmuret
afshin e verës;mbreti u ka shtrirë dorën tallësve. 6Ndërsa rrinë në pritë, ata
e përgatitin zemrën e tyre si një furrë; furrtari i tyre fle tërë natën, dhe në
mëngjes furra e tyre të djeg me një zjarr flakërues. 7 Të gjithë janë të zjarrtë
si një furrë dhe i hanë gjykatësit e tyre; gjithëmbretërit e tyre kanë rënë, por
asnjë prej tyre nukmë kërkon. 8Efraimi përzihetmepopujt, Efraimi është një
kulaç i pakthyer. 9Tëhuajt gllabërojnë forcën e tij, por ai nuk e vë re; poflokët
e kokës kanë ngjyrë të përhime, por ai nuk i vë re. 10 Kryelartësia e Izraelit
dëshmon kundër tij, sepse ata nuk kthehen tek Zoti, Perëndia i tyre, nuk e
kërkojnë megjithëatë. 11 Efraimi është një pëllumbeshë budallaçkë, pa mend;
ata thërresin Egjiptin, shkojnë në Asiri. 12Ndërsa shkojnë, do të shtrij mbi ta
rrjetën time dhe do t’i bëj që të rrëzohen si zogjtë e qiellit; do t’i ndëshkoj, siç
u paralajmërua në asamblenë e tyre. 13Mjerë ata, sepse janë larguar prej
meje! Shkatërrim për ta, sepse janë rebeluar kundërmeje! Unë do të doja t’i
shpengoja, por ata thonë gënjeshtra kundërmeje. 14Ata nukmë thërresinme
zemrën e tyre, por ankohen në shtratin e tyre. Mblidhen bashkë për grurin
dhe verën dhe rebelohen kundërmeje. 15Megjithëse i kam dënuar dhe kam
përforcuar krahët e tyre, ata thurin të keqen kundër meje. 16 Ata kthehen,
por jo te Shumë i Larti; janë si një hark që gabon; krerët e tyre do të bien
nga shpata për shkak të tërbimit të gjuhës së tyre; kjo do t’i bëjë qesharakë në
vendin e Egjiptit”.

8
1 “Bjeri borisë! Armiku do të vërsuletmbi shtëpinë e Zotit si një shqiponjë,
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sepse kanë shkelur besëlidhjen time dhe kanë marrë nëpër këmbë ligjin tim.
2 Izraeli do të më bërtasë: “O Perëndia im, ne të njohim!”. 3 Izraeli ka hedhur
poshtë të mirën, armiku do ta ndjekë. 4Kanë bërë mbretër disa, por jo sipas
dëshirës sime; kanë caktuar krerë, por pa dijeninë time; me argjendin e tyre
dhe me arin e tyre kanë bërë idhuj, me qëllim që të shkatërrohen. 5 Ai ka
hedhur poshtë viçin tënd, o Samari. Zemërimi im u ndez kundër tyre. Deri
kur do të jenë të paaftë për pastërti? 6Edhe ky viç vjen nga Izraeli; e ka bërë
një artizan dhe nuk është një perëndi; prandaj viçi i Samarisë do të bëhet
copë-copë. 7 Meqenëse mbjellin erë, do të korrin furtunë. Kërcelli i grurit
nuk do të bëjë kalli dhe nuk do të prodhojë grurë; edhe në se do të prodhojë,
do ta hanë të huajt. 8 Izraelin po e gllabërojnë; ata janë bërë midis kombeve
si një vazo e përçmuar. 9 Sepse janë ngjitur në Asiri, si një gomar i egër që
jeton i vetmuar. Efraimi gjeti dashnorë me anë dhuratash. 10Megjithëse ka
gjetur dashnorë midis kombeve, tani unë do t’i mbledh dhe do të fillojnë të
pakësohen nën barrën e mbretit të princave. 11 Sepse Efraimi ka shumuar
altarët për të mëkatuar, ata janë bërë për të altaremëkati. 12Kam shkruar për
të gjërat emëdha të ligjit tim, por ato u konsideruan si një gjë e çudishme. 13Sa
përflijimet qëmë ofrojnë, ata bëjnë flimish dhe e hanë; por Zoti nuk i pëlqen.
Tani ai do të kujtojë paudhësinë e tyre dhe do të ndëshkojëmëkatet e tyre: ata
do të kthehen në Egjipt. 14 Izraeli ka harruar atë që e ka bërë dhe ka ndërtuar
pallate; Juda ka shumuar qytetet e fortifikuara; por unë do të dërgoj zjarrin
mbi qytetet e tij, i cili do t’i gllabërojë kështjellat e tij”.

9
1Mos u gëzo, o Izrael, për të ngazëlluar si popujt e tjerë, sepse je kurvëruar

duke u larguar nga Perëndia yt; ke dashur pagesën e prostitutës në të gjithë
lëmenjtë e grurit. 2 Lëmi dhe trokulli nuk do t’i ushqejnë dhe mushti do t’i
lërë të zhgënjyer. 3Ata nuk do të banojnë në vendin e Zotit, por Efraimi do të
kthehet në Egjipt dhe në Asiri do të hanë ushqime të papastra. 4Nuk do t’i
bëjnëmë libacione vere Zotit dheflijimet e tyre nukdo të pëlqehenprej tij. Do
të jenë për ta si një ushqim zie; kushdo që do ta hajë do të ndotet, sepse buka
e tyre do të vlejë për t’i mbajtur në jetë, nuk do të hyjë në shtëpinë e Zotit.
5 Çfarë do të bëni në ditët solemne dhe në ditët e kremtimit të Zotit? 6 Sepse
ja, ndonëse i kanë shpëtuar shkatërrimit, Egjipti do t’i mbledhë bashkë, Mofi
do t’i varrosë; gjërat e tyre të çmuara prej argjendi do t’i pushtojnë hithrat,
dhe në çadrat e tyre do të rriten ferrat. 7Kanë ardhur ditët e ndëshkimit, kanë
ardhur ditët e shpagimit; Izraeli do ta mësojë. Profeti është një i pamend,
njeriu i frymës flet përçart, për shkak të madhësisë së paudhësisë sate dhe
tëmadhësisë së armiqësisë sate. 8Roja e Efraimit ështëme Perëndinë tim, por
profeti yt ështënjë lak i gjuetarit të zogjve në të gjitha rrugët e tij; ka armiqësi
në shtëpinë e Perëndisë së tij. 9Ata u korruptuan thellë si në ditët e Gibeahut;
por ai do ta mbajë mend paudhësinë e tyre, do të ndëshkojë mëkatet e tyre.
10 “Unë gjeta Izraelin si rrushi në shkretëtirë, pashë etërit tuaj si fiqtë e parë
mbi një fik të ri. Por, mbasi arritën në Baal-peor, u dhanë pas poshtërsisë dhe
u bënë të neveritshëm si ajo që ata donin. 11Lavdia e Efraimit do të fluturojë
si zog; nuk do të ketë më lindje, as barrë, as mbarsje. 12 Edhe sikur të rritin
bijtë e tyre, unë do t’i lë pa ata, deri sa të mos mbetet më asnjë njeri; po,
mjerë ata kur të largohem prej tyre! 13Efraimi, duke shikuar nga Tiro, është
vendosur në një vend të këndshëm; por Efraimi duhet t’ia çojë bijtë e tij atij
që do t’i vrasë”. 14 Jepu atyre, o Zot... Çfarë do t’u japësh atyre? Jepu atyre



Osea 9:15 851 Osea 11:6

një bark që dështon dhe gji të shterura. 15Gjithë ligësia e tyre është në Gilgal;
atje fillova t’i urrej. Për shkak të ligësisë së veprimeve të tyre do t’i dëboj nga
shtëpia ime, nuk do t’i duamë; tërë krerët e tyre janë rebelë. 16Efraimi është
goditur, rrënja e tij është tharë; ata nuk do të japin më fryt. Po, edhe sikur të
kenë fëmijë, unë do të bëj që frytet e dashur të vdesin që në bark. 17Perëndia
im do t’i hedhë poshtë, sepse nuk e kanë dëgjuar. Dhe ata do të shkojnë duke
u endurmidis kombeve.

10
1 Izraeli ishte një vresht i harlisur, që jepte fryt për veten e tij; sa më tepër

rritej fryti i tij, aqmë tepër i shumonte altarët e tij; sa më i pasur ishte vendi
i tij, aq më të bukura i bënte shtyllat e tij të shenjta. 2 Zemra e tyre është
gënjeshtare; tani do të marrin ndëshkimin për të. Ai do të rrëzojë altarët e
tyre, do të shkatërrojë shtyllat e tyre të shenjta. 3 Po, tani do të thonë: “Nuk
kemi më mbret, sepse nuk kemi pasur frikë nga Zoti; por edhe mbreti çfarë
do të mund të bënte për ne?”. 4Thonë fjalë, betohen me të rreme kur lidhin
besëlidhjen;prandajndëshkimi lulëzon si kukutanëbrazdat e arave. 5Banorët
e Samarisë do të drithërohen për viçin e Beth-avenit, sepse populli i tij do të
mbajë zi për të dhe priftërinjtë e tij që gëzoheshinme të do të dridhen, mbasi
lavdia u largua prej tij. 6Vetë idhullin do ta çojnë në Asiri si një dhuratë për
mbretinmbrojtës. Efraimido të turpërohetdhe Izraeli do tëkoritetpërplanet
e tij. 7 Sa për Samarinë,mbreti i saj do të zhduket si shkumambi ujë. 8Edhe
vendet e larta të Avenit, mëkati i Izraelit, do të asgjësohen; ferra dhe gjemba
do të rriten mbi altarët e tyre. Atëherë do t’u thonë maleve: “Na mbuloni!”,
dhe kodrave: “Na bini përsipër!”. 9 “Që nga ditët e Gibeahut ti ke mëkatuar,
o Izrael. Atje u ndalën; në Gibeah beteja kundër të bijve të paudhësisë nuk
i arriti. 10 Kur të më pëlqejë, do t’i ndëshkoj; popujt do të mblidhen kundër
tyre, kur t’i lidh për të dy paudhësitë e tyre. 11Efraimi është si një mëshqerrë
e stërviturmirë, së cilës i pëlqen të shijë grurin, por unë do të vë zgjedhënmbi
qafën e saj të bukur; do ta lidh Efraimin me parmendën, Juda do të lërojë,
Jakobi do të thërmojë plisat”. 12Mbillni për vete sipas drejtësisë, korrni sipas
dhemshurisë, lëroni arën tuaj të lënë djerrë, sepse është koha për të kërkuar
Zotin, derisa ai të vijë dhe përhapëmbi ju drejtësinë. 13 Ju keni lëruar ligësinë,
keni korrur paudhësinë, keni ngrënë frytin e gënjeshtrës. Duke qenë se ti u
ke besuar rrugëve të tua, në turmën e trimave të tu, 14një trazirë do të lindë
në mes të popullit tënd dhe të gjitha fortesat e tua do të shkatërrohen ashtu
si Shalmani shkatërroi Beth-arbelin, ditën e betejës, kur nëna u bë copë-copë
mbi bijtë. 15Kështu do të ndodhë me ty, o Bethel, për shkak të ligësisë suaj të
pamasë. Nëmëngjesmbreti i Izraelit do të shkatërrohet krejt.

11
1 “Kur Izraeli ishte fëmijë, unë e desha dhe nga Egjipti thirra birin tim. 2Sa

mëshumë i thërrisninprofetët, aqmë tepër janë larguarprej tyre, ukanëbërë
flijime Baalëve dhe u kanë djegur temjan figurave të gdhendura. 3Unë vetë i
mësova Efraimit të ecë, duke embajtur nga krahët; por ata nuk e kuptuan që
unëpo i shëroja. 4Unë i tërhiqjame litarë tëdashamirësisënjerëzore,me lidhje
dashurie; isha për ta si ai që e ngre zgjedhën nga qafa e tyre, dhe përulesha
për t’udhënë të hanë. 5 Izraeli nukdo të kthehet në vendin e Egjipti; porAsiri
do të jetë mbreti i tij, sepse nuk kanë pranuar të konvertohen. 6 Shpata do
të bjerë mbi qytetet e tij, do të shkatërrojë shufrat e tyre dhe do t’i hajë për
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shkak të planeve të tyre të këqija. 7 Populli im synon të largohet nga unë;
megjithatë e thërresin Shumë të Lartin, asnjë prej tyre nuk e përlëvdon. 8 Si
mund të tëbraktis, oEfraim, ose të të lënëdorë të të tjerëve,o Izrael? Simund
të të bëj si Admahu, ose të të katandis si Tseboimi? Zemra ime ngashërohet
brenda meje, dhemshuria ime ndizet e tëra. 9 Nuk do ta shfryj zemërimin
tim të zjarrtë, nuk do të shkatërroj përsëri Efraimin, sepse jam një Perëndi
dhe jo një njeri, i Shenjti midis teje dhe nuk do të vij me zemërim. 10 Ata
do të ndjekin Zotin, që do të vrumbullojë si një luan; kur do të vrumbullojë,
bijtë e tij do të rendin drejt tij nga perëndimi duke u dridhur. 11Do të rendin
duke u dridhur si zogjtë nga Egjipti dhe si pëllumbesha nga vendi i Asirisë;
unë do t’i bëj të banojnë në shtëpitë e tyre”, thotë Zoti. 12Efraimi më qarkon
me gënjeshtra dhe shtëpia e Izraelit me mashtrin. Edhe Juda është akoma i
pabindur ndaj Perëndisë dhe të Shenjtit që është besnik.

12
1 Efraimi ngopet me erë dhe shkon pas erës së jugut; çdo ditë shumon

gënjeshtrat dhe dhunën; bën aleancë me Asirinë dhe çon vaj në Egjipt. 2 Zoti
është gjithashtu në grindjeme Judën dhe do ta ndëshkojë Jakobin për sjelljen
e tij; do ta shpërblejë sipas veprave të tij. 3Në gjirin e nënësmori vëllain e vet
nga thembra dheme forcën e tij luftoi me Perëndinë. 4Po, luftoi me Engjëllin
dhe fitoi; qau dhe iu lut shumë. E gjeti në Bethel, dhe atje ai foli me ne,
5 domethënë Zoti, Perëndia i ushtrive, emri i të cilit është Zoti. 6 Prandaj ti
kthehu te Perëndia yt, veprome dhembshuri dhe ndershmëri dhe ki gjithnjë
shpresë te Perëndia yt. 7 Efraimi është një tregtar që mban në dorë kandarë
jo të saktë dhe i pëlqen të mashtrojë. 8 Efraimi thotë: “Edhe jam begatuar,
kam grumbulluar pasuri; në të gjitha mundimet e mia, nuk do të gjejnë tek
unë asnjë paudhësi që të jetë mëkat”. 9 “Por unë jam Zoti, Perëndia yt, qysh
nga vendi i Egjiptit. Do të të bëj që të banosh akoma në çadra si në ditët
solemne. 10 U fola profetëve, kam shtuar vegimet dhe me anë të profetëve
kam përdorur krahasime”. 11 Në qoftë se Galaadi jepet pas idhujtarisë, me
siguri do të katandiset në asgjë. Sepse në Gilgal flijojnë dema, altarët e tyre
do të jenëme siguri si grumbuj gurësh gjatë brazdave të arave. 12 Jakobi iku
në fushën e Sirisë dhe Izraeli shërbeu për një grua, për një grua u bë rojtar
dhensh. 13Me anë të një profeti, Zoti e nxori Izraelin nga Egjipti, dhe Izraeli
u ruajt nga një profet. 14 Efraimi provokoi hidhët zemërimin e tij, prandaj
Zoti i tij do të bëjë qëmbi të të bjerë gjaku i derdhur dhe do të bëjë qëmbi të
të kthehet turpi i tij.

13
1Kur Efraimi flisteme të dridhura, e lartonte vetveten në Izrael, por kur u

bë fajtormeBaalin, ai vdiq. 2Tani vazhdojnë tëmëkatojnë, dheme argjendin
e tyre kanë bërë një mori figurash të derdhura, idhuj sipas kuptimit të tyre,
të gjitha vepra artizanësh. Për ta thuhet: “Njerëzit që ofrojnë flijime le të
puthin viçat”. 3 Prandaj do të jenë si një re mëngjesore, si vesa që në mëngjes
zhduket shpejt, si byku që e merr era nga lëmi, si tymi që del nga oxhaku.
4 “Megjithatë unë jam Zoti, Perëndia yt, që nga vendi i Egjiptit; ti nuk duhet
të pranosh tjetër Perëndi veç meje dhe nuk ka tjetër Shpëtimtar jashtë meje.
5 Unë të njoha në shkretëtirë, në tokën e thatësirës së madhe. 6 Kur kishin
kullotë, ngopeshin; kur ngopeshin, zemra e tyre krenohej; prandaj më kanë
harruar. 7Kështu unë do të jem për ta si një luan, do të rri në pritë mbi rrugë
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si leopard; 8 do t’i sulmoj si një arushë që ia kanë marrë këlyshët dhe t’u çaj
kafazinekraharorit; do t’i ha sinjë luaneshë,bishat e fushavedo t’i shqyejnë.
9Ti je shkatërruar, o Izrael, sepse je kundërmeje, kundër ndihmës sate. 10Ku
është tani mbreti yt, që të mund të të shpëtojë në të gjitha qytetet e tua? Ku
janë gjykatësit e tu për të cilët thoshje: “Nëm njëmbret dhe disa krerë”? 11Të
kam dhënë një mbret në zemërimin tim dhe ta mora përsëri në tërbimin tim.
12Paudhësia eEfraimit ështëmbyllur në vend të të sigurt,mëkati i tijmbahet i
fshehur. 13Dhembje grash që lindin do të vinëmbi të. Éshtë një bir pamend,
sepse nuk duhet të qëndrojë gjatë në vendin ku dalin fëmijët. 14 Unë do t’i
shpengoj nga pushteti i Sheolit, do t’i shpëtoj nga vdekja. O vdekje, unë do
të jem murtaja jote. O Sheol, unë do të jem shkatërrimi yt. Pendimi është
fshehur nga sytë e mi. 15Edhe në rast se është frytdhënësmidis vëllezërve të
tij, do të vijë nga shkretëtira era e lindjes, do të ngrihet nga shkretëtira era
e Zotit, atëherë burimi i tij do të thahet, gurra e tij do të shterojë. Ai do të
plaçkitë thesarin e çdo ene të çmuar. 16 Samaria do të shkretohet, sepse ka
ngritur krye kundër Perëndisë të saj. Do të bien nga shpata; fëmijët e tyre do
të bëhen copë-copë dhe grave të tyre me barrë do t’u çajnë barkun”.

14
1O Izrael, kthehu tek Zoti, Perëndia yt, sepse ke rënë poshtë për shkak të

paudhësisë sate. 2Merrni me vete disa fjalë dhe kthehuni tek Zoti. I thoni:
“Largo çfarëdo paudhësi dhe prano atë që është e mirë, dhe ne do të ofrojmë
flijimet e buzëve tona. 3 Asiria nuk do të na shpëtojë, nuk do të hipim më
mbi kuaj dhe nuk do t’i themimë veprës së duarve tona: “Ti je perëndia ynë”,
sepse pranë teje jetimi gjen dhemshuri”. 4 “Unë do të shëroj shthurjen e tyre,
do t’i dua shumë, sepse zemërimi im u tërhoq prej tyre. 5 Do të jem si vesa
për Izraelin; dhe ai do të lulëzojë si zambaku dhe do t’i zgjatë rrënjët e tij në
thellësi si kedrat e Libanit. 6Degët e tij do të zgjaten, bukuria e tij do të jetë
si ajo e ullirit, aroma e tij do të jetë si ajo e Libanit. 7Ata që jetojnë në hijen
e tij do të kthehen dhe do të rigjallërohen si gruri, do të lulëzojnë si hardhia
dhe do të jenë të famshëm si vera e Libanit. 8 Efraimi do të thotë: “Çfarë më
lidh më me idhujt?”. Unë do ta kënaq dhe do të kujdesem për të. Unë jam si
një selvi përherë e blertë; fryti yt vjen te unë”. 9Kush është i urtë, t’u kushtojë
kujdes këtyre gjërave. Kush ka mend le t’i kuptoje ato. Sepse rrugët e Zotit
janë të drejta; të drejtët do të ecin nëpër to, por shkelësit do të rrëzohen.
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Joeli
1 Fjala e Zotit që iu drejtua Joelit, birit të Pethuelit. 2Dëgjoni këtë, o pleq,

dëgjoni, ju të gjithë banorë të vendit. A ka ndodhur vallë një gjë e tillë në
ditët tuaja apo në ditët e etërve tuaj? 3 Tregouani bijve tuaj, dhe bijtë tuaj
bijve të tyre, dhebijtë e tyre brezit tjetër. 4Atë që la krimbi e hëngrikarkaleci,
atë që la karkaleci e hëngri larva e karkalecit, atë që la larva e hëngri bulkthi.
5Zgjohuni, o të dehur, dhe qani; vajtoni ju të gjithë, që pini verë, përmushtin
që ju hoqën nga goja. 6Sepse një komb i fortë dhe i panumërt ka dalë kundër
vendit tim. Dhëmbëte tij janëdhëmbë luani, dhekastërdhëmbë luaneshe. 7Ka
shkatërruar hardhinë time, e ka bërë copë-copë fikun tim, ia ka hequr lëvoren
krejt dhe e ka hedhur tutje; degët e tij kanë mbetur të bardha. 8Vajto si një
virgjëreshë e veshurme thes për dhëndrrin e rinisë së saj. 9Nga shtëpia e Zotit
janë zhdukur ofertat e ushqimit dhe libacionet; priftërinjtë,ministrat e Zotit,
pikëllohen. 10 Fusha është shkretuar, vendi është në zi, sepse gruri u prish,
mushti u tha dhe vaji humbi. 11 Pikëllohuni, o bujq, vajtoni, o vreshtarë, për
grurin dhe për elbin, sepse të korrat e arave humbën. 12Hardhia u tha, fikuu
tha, shega, hurma,molla dhe tërëdrurët e fushësu thanë;nukkagëzimmidis
bijve të njerëzve. 13 Ngjeshuni me thes dhe mbani zi, o priftërinj, vajtoni,
ministra të altarit. Ejani, rrini tërë natën të veshur me thasë, o ministra të
Perëndisë tim, sepse oferta e ushqimit dhe libacioni u zhduk nga shtëpia e
Perëndisë tuaj. 14 Shpallni agjërim, thërrisni një kuvend solemn. Mblidhni
pleqtë dhe tërë banorët e vendit në shtëpinë e Zotit, Perëndisë tuaj, dhe i
klithni Zotit. 15Mjerë ajo ditë! Sepse dita e Zotit është e afërt; po, do të vijë
si një shkatërrim nga i Plotfuqishmi. 16A nuk u hoq vallë ushqimi para syve
tona, dhe gëzimidhehareja nga shtëpia e Perëndisë tonë? 17Farëratpo thahen
nën plisa, depot janë katandisur të shkreta, hambaret e grurit po rrënohen,
sepse gruri u tha. 18Sa vuajnë kafshët! Kopetë e gjedhëve sillenmëkot, sepse
nukkakullotëpër ta; lëngojnë edhekopetë edeleve. 19Te ty, o Zot, unëkëlthas,
sepse një zjarr ka gllabëruar të gjitha tokat për kullotë dhenjë flakë ka djegur
të gjithë drurët e fushës. 20 Edhe kafshët e fushave i ngrenë sytë drejt teje,
sepse rrjedhjat e ujit janë tharë dhe zjarri ka gllabëruar tokat për kullotë.

2
1 I bini borisë në Sion dhe jepni kushtrimin në malin tim të shenjtë! Le të

dridhen të gjithë banorët e vendit, sepse dita e Zotit po vjen, është e afërt,
2po vjen dita e territ dhe e errësirës së dendur, ditë resh dhemjegulle. Ashtu
si përhapet agimi mbi malet, po vjen një popull i shumtë dhe i fuqishëm,
të cilit kurrkush nuk i ka ngjarë më parë dhe as nuk do të ketë më kurrë
për shumë breza që do të vijnë. 3 Para tij një zjarr po gllabëron dhe pas
tij një flakë po djeg. Përpara tij vendi është si kopshti i Edenit; dhe pas tij
është si një shkretëtirë e mjeruar; po, asgjë nuk i shpëton atij. 4 Pamja e
tyre është si pamja e kuajve, dhe rendin si kuaj të shpejtë. 5 Ata hidhen
mbi majat e maleve me zhurmë qerresh, si brambullima e flakës së zjarrit
që djeg kallamishtet, si një popull i fortë që është rreshtuar për betejë.
6 Përpara tyre popujt përpëliten nga dhembja, çdo fytyrë zbehet. 7 Rendin
si njerëz trima, ngjiten mbi muret si luftëtarë; secili ndjek rrugën e vet pa
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devijuar prej saj. 8 Askush nuk e shtyn fqinjin e tij, secili ndjek shtegun
e vet; sulen në mes të shigjetave, por nuk plagosen. 9 I bien qytetit kryq
e tërthor, rendin mbi muret, ngjiten në shtëpi, hyjnë në to nga dritaret si
vjedhës. 10 Para tyre dridhet toka, dridhen qiejt, dielli dhe hëna erren dhe
yjet humbin shkëlqimin e tyre. 11 Zoti bën që t’i dëgjohet zëri para ushtrisë
së tij, sepse fusha e tij është shumë madhe dhe zbatuesi i fjalës së tij është i
fuqishëm. Po, dita e Zotit është e madhe dhe fort e tmerrshme; kush mund
ta durojë? 12 “Prandaj tani”, thotë Zoti, “kthehuni tek unë me gjithë zemrën
tuaj,me agjërime,me lot dhemevajtime”. 13Grisni zemrën tuaj dhe jo rrobat
tuaja dhe kthehuni tek Zoti, Perëndia juaj, sepse ai është i mëshirshëm dhe
plot dhemshuri, i ngadalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe
pendohet për të keqen që ka dërguar. 14 Kush e di, ndoshta kthehet dhe
pendohet, dhe lë pas tij një bekim, një ofertë ushqimesh dhe një libacion për
Zotin, Perëndinë tuaj? 15 I bini borisë në Sion, shpallni një agjërim, thërrisni
një kuvend solemn. 16Mblidhni popullin, shenjtëroni kuvendin, mblidhni
pleqtë, mblidhni fëmijët dhe foshnjat e gjirit. Të dalë dhëndrri nga dhoma e
tij dhe nusja nga dhoma e saj e nusërisë. 17Midis portikut dhe altarit le të
qajnë priftërinjtë,ministrat e Zotit, dhe le të thonë: “Fale, o Zot, popullin tënd
dhe mos ia lër trashëgiminë tënde turpit apo nënshtrimit nga ana e kombeve.
Sepse do të thonëmidis popujve: “Ku është Perëndia i tyre?””. 18Atëherë Zoti
u bë xheloz për vendin e tij dhe i erdhi keq për popullin e tij. 19 Zoti do të
përgjigjet dhe do t’i thotë popullit të tij: “Ja, unë do t’ju dërgoj grurë, musht
dhe vaj, do t’i keni me bollëk dhe nuk do të jeni më turpi i kombeve. 20Do
të largoj nga ju ushtrinë e veriut dhe do ta çoj në një tokë të zhuritur dhe
të shkretë; pararojën e saj drejt detit lindor dhe praparojën e saj drejt detit
perëndimor; era e keqe e saj do të përhapet, duhma e saj do të përhapet, sepse
ka bërë gjëra të mëdha. 21Mos kij frikë, o tokë, gëzohu, ngazëllohu, sepse Zoti
ka bërë gjëra të mëdha. 22 Mos kini frikë, o kafshë të fushave, sepse tokat
për kullotë do të gjelbërojnë, drurët mbajnë frytin e tyre, fiku dhe hardhia
japin tërë bollëkun e tyre. 23 Prandaj gëzohuni, o bij të Sionit, dhe kënaquni,
ngazëllohuni tekZoti, Perëndia juaj, sepse jukadhënë shiuneparëmedrejtësi,
dhedo të bëjë të bjerë për ju shiun, shiun eparëdhe shiun e fundit nëmuajin
e parë. 24 Lëmenjtë do të jenë plot me grurë dhe në butet do të grafullojë
mushti dhe vaji; 25 kështu do t’ju kompensoj për të korrat që kanë ngrënë
karkaleci, larva e karkalecit, bulkthi dhe krimbi, ushtria ime e madhe që
kisha dërguar kundër jush. 26Dhe ju do të hani me bollëk dhe do të ngopeni,
dhe do të lëvdoni emrin e Zotit, Perëndisë tuaj, që për ju ka bërëmrekulli, dhe
popullin tim nuk do ta mbulojë më turpi. 27Atëherë ju do të pranoni që unë
jam nëmes të Izraelit dhe që jam Zoti, Perëndia juaj, dhe nuk ka asnjë tjetër;
popullin tim nuk do ta mbulojë më turpi”. 28 “Mbas kësaj do të ndodhë që
unë do të përhap Frymën tim mbi çdo mish; bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të
profetizojnë, pleqtë tuaj do të shohin ëndrra, të rinjtë tuaj do të kenë vegime.
29Në ato ditë do të përhap Frymën time edhembi shërbëtorët dhe shërbëtoret.
30 Do të bëj mrekulli në qiejt dhe mbi tokë: gjak, zjarr dhe shtëllunga tymi.
31Dielli do të shndërrohetnë terrdhehënanëgjak, para se tëvijëdita emadhe
dhe e tmerrshme e Zotit. 32Dhe do të ndodhë që kushdo që do t’i drejtohet
emrit të Zotit do të shpëtojë, sepse nëmalin Sion dhe në Jeruzalem do të ketë
shpëtim, siç e ka thënë Zoti, edhe për ata që kanëmbetur gjallë dhe që Zoti do
t’i thërrasë”.
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3
1 “Sepse ja, në ato ditë dhe në atë kohë, kur do të bëj që të kthehen nga

robëria ata të Judës dhe të Jeruzalemit, 2do të mbledh tërë kombet dhe do t’i
bëj të zbresin në luginën e Jozafatit, dhe atje do të zbatoj gjykimin tim mbi
ta, për Izraelin, popullin tim dhe trashëgiminë time, që e kanë shpërndarë
midis kombeve, duke e ndarë kështu vendin tim. 3 Kanë hedhur shortin
mbi popullin tim, kanë dhënë një djalë në këmbim të një prostitute dhe kanë
shitur një vajzë në këmbim të verës, që të mund të pinin. 4 Përveç kësaj çfarë
jeni ju për mua, Tiro dhe Sidoni, dhe ju, gjithë krahinat e Filistisë? Mos
doni vallë të hakmerreni me mua për ndonjë gjë që kam bërë? Por në rast
se hakmerreni, do të bëj që të bjerë shpejt dhe pa ngurrim mbi kokën tuaj
ligësia që keni bërë. 5 Sepse ju keni marrë argjendin dhe arin tim dhe keni
çuar në tempujt tuaj pjesënmë të mirë të sendeve të mia të çmuara, 6 dhe ua
keni shitur bijtë e Judës dhe të Jeruzalemit bijve të Javanitëve, për t’i larguar
nga vendi i tyre. 7 Ja, unë do t’i bëj të zgjohen nga vendi ku i keni shitur dhe
do të bëj që të bjerë mbi kokën tuaj ajo që keni bërë. 8Do t’i shes bijtë tuaj
dhe bijat tuaja në duart e bijve të Judës, që do t’ua shesin Sabejve, një komb i
largët, sepse Zoti ka folur”. 9Shpallni këtëmidis kombeve: “Pregatitni luftën,
zgjoni njerëzit trima, le të afrohen, le të dalin gjithë luftëtarët! 10 Farkëtoni
shpatame ploret tuaj dhe ushtame drapërinjtë tuaj. I dobëti le të thotë: “Jam
i Fortë!””. 11 Nxitoni dhe ejani, kombe rreth e rrotull, dhe mblidhuni! O
Zot, bëj që të zbresin atje njerëzit e tu trima! 12 “Le të ngrihen dhe të dalin
kombet në luginën e Jozafatit, sepse atje unë do të ulem për të gjykuar të
gjitha kombet që janë përreth. 13Merrni në dorë draprinjtë, sepse të korrat
janë gati. Ejani, zbrisni, sepse trokulli është plot, butet grafullojnë, sepse e
madhe është ligësia e tyre”. 14 Turma pas turmash në Luginën e vendimit.
Sepse dita e Zotit është e afërt, në Luginën e vendimit”. 15Dielli dhe hëna po
erren dhe yjet po humbin shkëlqimin e tyre. 16 Zoti do të vrumbullojë nga
Sioni dhe do të bëjë që t’i dëgjohet zëri nga Jeruzalemi, aq sa qiejt dhe toka do
të dridhen. Por Zoti do të jetë një strehë për popullin e tij dhe një fortesë për
bijtë e Izraelit. 17 “Atëherë ju do të pranoni që unë jam Zoti, Perëndia juaj, që
banon në Sion, mali im i shenjtë. Kështu Jeruzalemi do të jetë i shenjtë dhe
të huajt nuk do të kalojnë më andej”. 18 Atë ditë do të ndodhë që malet të
pikojnëmusht, qumështi do të rrjedhë nga kodrat dhe uji do të rrjedhë në të
gjitha rrëketë e Judës. Nga shtëpia e Zotit do të dalë një burim, që do të ujitë
luginën e Sitimit. 19 “Egjipti do të bëhet shkreti dhe Edomi një shkretëtirë
e mjeruar për shkak të dhunës kundër bijve të Judës, sepse kanë derdhur
gjak të pafajshëm në vendin e tyre. 20 Por Juda do të mbetet përjetë, edhe
Jeruzalemi brez pas brezi. 21Do t’i pastroj nga gjaku i tyre i derdhur, nga i
cili nuk i kisha pastruar, dhe Zoti do të banojë në Sion”.
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Amosi
1Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, që pati vegime për Izraelin, në

kohën e Uziahut, mbretit të Judës, dhe në kohën e Jeroboamit, birit të Joasit,
mbret i Izraelit, dy vjet para tërmetit. 2Ai tha: “Zoti bërtet nga Sioni dhe bën
që të dëgjohet zëri i tij në Jeruzalem; kullotat e barinjve janë të shkreta dhe
maja e Karmelit u tha”. 3Kështu flet Zoti: “Për tre krime të Damaskut, madje
për katër, unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij, sepse e kanë shirë Galaadin
me shirëse prej hekuri. 4 Prandaj do të dërgoj zjarr në shtëpinë e Hazaelit,
që do të gllabërojë pallatet e Ben-hadadit. 5 Do të copëtoj edhe shufrat e
Damaskut, do të shfaros banorin e Bikath-avenit dhe atë që mban skeptrin
e Beth-edenit, dhe populli i Sirisë do të shkojë në robëri në Kir”, thotë Zoti.
6 Kështu thotë Zoti: “Për tre krime të Gazës, madje për katër, unë nuk do ta
revokoj ndëshkimin e saj, sepse kanë shpërngulur një popullatë të tërë për t’ia
dorëzuar Edomit. 7Prandaj do të dërgoj zjarr brenda mureve të Gazës, që do
të gllabërojë pallatet e saj. 8Do të shfaros banorin prej Ashdodit dhe atë që
mban skeptrin prej Ashkelonit; do ta kthej dorën time kundër Ekronit, dhe
kusuri i Filistejve do të vdesë”, thotë Zoti, Zoti. 9 Kështu thotë Zoti: “Për tre
krime të Tiros, madje për katër, unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij, sepse
i kanë dorëzuar si robër Edomit një popullatë të tërë, pa kujtuar besëlidhjen
vëllazërore. 10 Prandaj do të dërgoj zjarr brenda mureve të Tiros, që do të
gllabërojë pallatet e tij”. 11Kështu thotë Zoti: “Për tre krime të Edomit, madje
për katër, unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij, sepse ka ndjekurme shpatë
vëllanë e tij, dukembytur çdomëshirë; zemërimi i tij vepron vazhdimisht dhe
indinjata e tij përjetë. 12 Prandaj do të dërgoj zjarr kundër Temanit, që do të
gllabërojë pallatet e Botsrahut”. 13Kështu thotë Zoti: “Për tre krime të bijve
te Amonit, madje për katër, unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij, sepse u
kanë çarë barkun grave me barrë të Galaadit për të zgjeruar kufijtë e tyre.
14Prandaj do të ndez një zjarr brendamureve të Rabahut, që do të gllabërojë
pallatet e tij midis zhurmës së një dite beteje, midis shakullinës së një dite
stuhie. 15Mbreti i tyre do të shkojë në robëri, ai bashkëme krerët e tij”, thotë
Zoti.

2
1 Kështu thotë Zoti: “Për tre krime të Moabit, madje për katër, unë nuk

do ta revokoj ndëshkimin e tij, sepse ka djegur kockat e mbretit të Edomit,
duke i katandisur në gëlqere. 2 Prandaj do të dërgoj zjarr në Moab, që do
të gllabërojë pallatet e Keriothit, dhe Moabi do të vdesë në mes të rrëmujës,
të britmës së luftës dhe të tingullit të borive. 3 Do të shfaros nga mesi i tij
gjykatësin dhe do të vras tërë krerët e tij bashkë me të”, thotë Zoti. 4Kështu
thotë Zoti: “Për tre krime të Judës, madje për katër, unë nuk do ta revokoj
ndëshkimin e tij, sepse kanë përçmuar ligjin e Zotit dhe nuk kanë respektuar
statutet e tij. Kështu idhujt, pas të cilëve shkuan etërit e tyre, i kanë bërë të
devijojnë. 5 Prandaj do të dërgoj zjarr në Judë, që do të gllabërojë pallatet e
Jeruzalemit”. 6Kështu thotë Zoti: “Për tre krime të Izraelit, madje për katër,
unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij, sepse e shesin me pare të drejtin dhe
të varfrin për një palë sandale, 7 ata që dëshirojnë fort të shohin pluhurin e
tokësmbikryet e tëvarfërvedheshkelin tëdrejtëne tëpërulurve. Njënjeridhe
ati i tij shkojnë bashkë te po ajo vajzë, për të përdhosur emrin tim të shenjtë.
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8 Shtrihen rreth çdo altari me rroba që kanë marrë hua dhe në shtëpinë e
perëndive të tyre pinë verën e atyre që janë dënuar me gjobë. 9 Unë, pra, e
shkatërrova para tyre Amoreon, që ishte i gjatë sa është i gjatë kedri dhe ishte
fortë si lisi; unë shkatërrova frytin e tij lart dhe rrënjët e tij poshtë. 10Unë ju
nxora gjithashtu nga vendi i Egjiptit dhe ju çova për dyzet vjet në shkretëtirë,
për t’ju dhënë në trashëgimi vendin e Amoreut. 11Nxora disa profetë midis
bijve tuaj dhe Nazirej midis të rinjve tuaj. Vallë, nuk është kështu, o bij të
Izraelit?”, thotë Zoti. 12 “Por i keni detyruar Nazirejtë të pinë verë dhe i
keni urdhëruar profetët duke thënë: “Mos profetizoni”. 13Unë jam i shtypur
poshtë jush, ashtu siç është e shtypur qerrja embushurme duaj. 14Prandaj i
shpejti nuk do të ketëmundësi të ikë, i forti nuk do të konsolidojë forcën e tij
dhe njeriu trimnuk do ta shpëtojë jetën e tij. 15Kush përdorharkunnuk do të
mund të rezistojë, kush ka këmbë të shpejta nuk do t’ia dalë të ikë, as ka për
të shpëtuar jetën e vet kalorësimbi kalë. 16Atë ditë më trimi ndër trimat do
të ikë lakuriq”, thotë Zoti.

3
1Dëgjonikëtë fjalë që Zoti ka shqiptuar kundër jush, o bij të Izraelit, kundër

tërë familjes që nxora nga vendi i Egjiptit: 2 “Vetëm ju kam njohur midis
tërë familjeve të dheut; prandaj unë do t’ju ndëshkoj për të gjitha paudhësitë
tuaja”. 3A mund të ecin bashkë dy veta, në rast se nuk janë marrë vesh më
parë? 4Avrumbullon luani në pyll në rast se nuk ka një gjah përpara? Ado ta
ngrerë zërin luani i vogël nga strofka e i tij në rast se nuk ka kapur diçka? 5A
bie vallë zogu në një kurth në tokë, po të mos i jetë vënë një lak? A shkrehet
kurthi nga toka, në rast se nuk ka zënë diçka? 6 Në rast se në qytet i bien
borisë, a nuk do të trembet vallë populli? Në rast se në një qytet ndodh një
fatkeqësi, a nuk e ka shkaktuar vallë Zoti? 7 Sepse Zoti, Zoti, nuk bën asgjë,
pa ua treguar sekretin e tij shërbëtorëve të tij, profetëve. 8Luani vrumbulloi,
kush nuk do të ketë frikë? Zoti, Zoti, foli, kush nuk do të profetizojë? 9 “Bëjeni
tëdëgjohetnëpallatet eAshdoditdhenëpallatet evendit tëEgjiptit dhe thoni:
Mblidhuni në malet e Samarisë dhe shikoni sa parregullsi ka në mes të saj
dhe shtypje brenda saj. 10 Ata nuk dinë të bëjnë atë që është e drejtë, thotë
Zoti, në pallatet e tyre grumbullojnë dhunë dhe grabitje”. 11Prandaj, kështu
thotë Zoti, Zoti: “Armiku do të rrethojë nga çdo anë vendin, do të shembë
fuqinë tënde dhe pallatet e tua do të plaçkiten”. 12Kështu thotë Zoti: “Ashtu
si një bari shkëput nga goja e luanit dy këmbë ose një copë veshi, kështu do
të shkëputen bijtë e Izraelit që në Samari rrinë në cepin e një shtrati ose mbi
damaskunenjë divani. 13Dëgjonidhedëshmojeninë shtëpinë e Jakobit”, thotë
Zoti, Zoti, Perëndia i ushtrive, 14 “ditën në të cilën unë do të ndëshkoj Izraelin
për shkeljet e tij, do të ndëshkoj edhe altarët e Bethelit; brirët e altarit do të
copëtohen dhe do të bien për tokë. 15Do të godas shtëpitë e dimrit bashkëme
shtëpitë e verës; shtëpitë prej fildishi do të shkatërrohen dhe shtëpitë emëdha
do të zhduken”, thotë Zoti.

4
1Dëgjoni këtë fjalë, lopë të Bashanit, që ndodhenimbimalin e Samarisë, ju,

që shypni tëmjerët, që keqtrajtoni të varfrit, që u thoni zotërinjve tuaj: “Sillni
verë dhe ta pimë”. 2Zoti, Zoti, është betuar për shenjtërinë e tij: “Ja, do të vinë
për ju ditë në të cilat do t’ju zënëme çengeladhe ata që kanëmbeturme grepa
peshkimi. 3Do të dilni nëpër të çara, secili drejt përpara, dhe do t’ju hedhin në
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Harmon”, thotë Zoti. 4 “Shkoni në Bethel dhe kryenimëkate; në Gilgal kryeni
edhe më shumë mëkate. Sillni çdo mëngjes flijimet tuaja dhe çdo tri ditë të
dhjetat tuaja. 5 Ofroni një flijim falënderimi me maja. Shpallni ofertat me
dëshirëdhe ipropagandoni, sepsekështu jupëlqen tëveproni, obij të Izraelit”,
thotë Zoti, Zoti. 6“Ju kam lënë gojë thatënë të gjithaqytetet tuajadhepabukë
në të gjitha banesat tuaja, por nuk jeni kthyer tek unë”, thotë Zoti. 7 “Kam
ndalur shiungjithashtuprej jush tremuajparakorrjes. Kambërë tëbjerë shi
mbinjë qytet, ndërsanukka rënë shimbinjë qytet tjetër. Mbinjë pjesë të arës
ka rënë shi, por pjesa kunukka rënë shi është tharë. 8Kështudyose tre qytete
endeshin drejt një qyteti tjetër për të pirë ujë, por pa shuar dot etjen; por ju
nuk u kthyet tek unë”, thotë Zoti. 9 “Ju godita me blozën dhe me ndryshkun.
Krimbi ka ngrënë kopshtet tuaja të shumta, vreshtat tuaja, fiqtë tuaj, ullinjtë
tuaj, por ju nuku kthyet tek unë”, thotë Zoti. 10 “Dërgovamidis jushmurtajën,
ashtu si kisha bërë në Egjipt; vrava të rinjtë tuaj me shpatë bashkëme kuajt
e zënë; bëra që duhma e kampeve tuaj të ngjitet deri te flegrat tuaja, por ju
nuk u kthyet tek unë”, thotë Zoti. 11 “Ju përlava, si Sodoma dhe Gomora, ju
ishit si një urë zjarri, dhe nuku kthyet tek unë”, thotë Zoti. 12 “Prandaj kështu
do të sillem me ty, o Izrael; dhe duke qenë se unë do të bëj këtë kundër teje,
përgatitu, o Izrael, të takosh Perëndinë tënd”. 13 Sepse ja, ai që formon malet
dhe krijon erën, që i bën të njohur njeriut cili është mendimi i tij, që e kthen
agimin në terr dhe ecënmbi vendet e larta të tokës: Zoti, Perëndia i ushtrive,
është emri i tij.

5
1 Dëgjoni këtë fjalë, këtë vajtim që unë ngre mbi ju, o shtëpi e Izraelit.

2 Virgjëresha e Izraelit ra dhe nuk do të ngrihet më; ajo rri shtrirë në tokën
e vet dhe askush nuk e ngre. 3 Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: “Qyteti që dilte
me njëmijë njerëz do tëmbetet me njëqind, ndërsa ai që dilteme njëqind do të
mbetetme dhjetë për shtëpinë e Izraelit”. 4Sepse kështu thotë Zoti shtëpisë së
Izraelit: “Më kërkoni dhe do të rroni, 5por mos kërkoni Bethelin, mos shkoni
në Gilgal, mos vazhdoni deri në Beer-Sheba, sepse Gilgali do të shkojë me
siguri në robëri dhe Betheli do të katandiset në asgjë. 6Kërkoni Zotin dhe do
të rroni, që të mos shpërthejë si zjarr në shtëpinë e Jozefit dhe ta gllabërojë
pa qenë në gjendje ta shuajë askush në Bethel. 7Ai braktis ata që e ndërrojnë
ndershmërinë dhe drejtësinë në helm mbi tokë”. 8 Ai ka bërë Plejadat dhe
Orionin, e kthen hijen e vdekjes në agim dhe e bën ditën të errët si nata;
thërret ujërat e detit dhe i derdhmbi faqen e dheut: emri i tij është Zoti. 9Ata
sjellin papritmas shkatërrimin mbi të fuqishmit, dhe kështu rrënimi u sulet
fortesave. 10Ata e urrejnë atë që i qorton te porta dhe kanë neveri për ata që
flasin me ndershmëri. 11 Pastaj, duke qenë se keni shtypur të varfrin dhe
kërkoni prej tij taksa në grurë, megjithëse keni ndërtuar shtëpi prej guri të
palatuar, nukdo tëbanoninë to; kenimbjellë vreshta tëmrekullueshme, por
nuk do ta pini verën e tyre. 12Unë, pra, njoh sa të shumta janë shkeljet tuaja
dhe sa të rënda janëmëkatet tuaja; ju shtypni të drejtin, pranoni dhurata dhe
u bëni padrejtësi të varfërve në gjyq. 13 Prandaj njeriu i matur në këtë kohë
do të heshtë, sepse koha është e keqe. 14Kërkoni të mirën dhe jo të keqen, që
të rroni, dhe kështu Zoti, Perëndia i ushtrive, do të jetë me ju, ashtu si thoni
ju. 15Urreni të keqen, dashuroni të mirën dhe vendosni mirë drejtësinë në
gjyq. Ndofta Zoti, Perëndia i ushtrive, do të tregojë dhemshurinë për ata që
kanëmbetur nga Jozefi. 16Prandaj kështu thotë Zoti, Perëndia i ushtrive, Zoti:
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“Në të gjitha sheshet do të ketë vajtime dhe në të gjitha rrugët do të thonë:
“Vaj medet, vaj medet!”. Atëherë do të thërrasin bujkun të mbajë 17 Në të
gjithavreshtat do të ketë vajtim, sepseunëdo të kaloj nëmes teje”, thotë Zoti.
18Mjerë juqëdëshironiditëneZotit! Çfarëdo të jetëvallëpër judita eZotit? Do
të jetë një ditë terri dhe jo drite. 19Do të jetë ashtu si dikush që fugon para
një luani dhe ndesh një ujk; ose hyn në shtëpi, e mbështet dorën mbi mur
dhe një gjarpër e kafshon. 20Dita e Zotit a nuk është vallë terr dhe jo dritë,
errësirë emadhe dhe pa asnjë shkëlqim? 21Unë i urrej, i përçmoj festat tuaja,
nukndiej asnjë gëzimnëmbledhjet tuaja solemne. 22Edhe sikur tëmëofroni
olokaustet tuaja dhe blatimet tuaja ushqimore, unë nuk do t’i pëlqej as do të
shikojme favorflijimet e falendërimit të kafshëve tëmajme. 23Largongaunë
zhurmën e këngëve të tua, sepse nuk dua të dëgjojmuzikën e harpave të tua.
24 Por le të rrjedhë e drejta si uji dhe drejtësia si një burim i përhershëm uji.
25O shtëpi e Izraelit, më keni ofruar vallë flijime dhe blatime ushqimore në
shkretëtrë për dyzet vjet me radhë? 26 Ju keni mbartur gjithashtu Sikuthin,
mbretin tuaj, dhe Kiunin, figurat tuaja, yllin e perëndive tuaja, që i keni bërë
vetë. 27Prandaj unëdo të bëjqë të shkoni në robërimatanëDamaskut”, thotë
Zoti, emri i të cilit është Perëndia i ushtrive.

6
1Mjerë ata që jetojnë në bollëk në Sion dhe që e ndjejnë veten të sigurt në

malin e Samarias, njerëz të parisë të ballit të kombeve, ku po shkon shtëpia
e Izraelit. 2 Kaloni në Kalneh dhe shikoni, që andej shkoni në Hamathin e
madh, pastaj zbrisni në Gathin e Filistejve. A janë vallë ato më të mira nga
këto mbretëri ose territori i tyre është më i madh nga ai juaji? 3 Ju doni të
largoni ditën e keqe, por e afroni selinë e dhunës. 4Mjerë ata që rrinë shtrirë
mbi shtretër prej fildishi, që shtrihen mbi divanet e tyre dhe hanë qengjat
e kopesë dhe viçat që merren nga stalla. 5 Këndojnë me tingullin e harpës
dhe ashtu si Davidi shpikin për vete vegla muzikore; 6 pinë verë në kupa të
gjëra dhe lyhen me vajrat më të mira, por nuk trishtohen për shkatërrimin e
Jozefit. 7 Prandaj do të shkojnë në robëri në krye të të internuarve dhe ata
që shtrihen mbi divanet në banketet do të hiqen. 8 Zoti, Zoti, është betuar
për veten e tij, thotë Zoti, Perëndia i ushtrive: “Unë nuk e shoh dot me sy
madhështinë e Jakobit dhe i urrej pallatet e tij; prandaj do t’ia jap armikut
në dorë qytetin me tërë ato që përmban”. 9Dhe do të ndodhë që, po të lënë
dhjetë burra në një shtëpi, do të vdesin edhe ata. 10Kur një i afërt do të vijë
meatë qëdjeg kufomat për t’imarrë trupat dhepër t’i nxjerrë jashtë shtëpisë,
do t’i thotë atij që ndodhet brenda në shtëpi: “A ka të tjerë me ty?”. Tjetri do
të përgjigjet: “Jo”. Dhe i pari do të thotë: “Hesht, sepse nuk duhet të përmendet
emri i Zotit”. 11 Sepse ja, Zoti urdhëron dhe e katandis shtëpinë e madhe në
bajgë dhe të voglën në copëza. 12Vallë, a rendin kuajt mbi shkëmbinjtë ose a
lërohen atameqe? Por ju e ktheni të drejtënnëhelmdhe frytin e drejtësisënë
hidhërim, 13 ju, që gëzoheni për Lo-debarin, ju që thoni: “A nuk e kemimarrë
për vete Karnaimin me forcën tonë?”. 14 “Sepse ja, o shtëpia e Izraelit”, thotë
Zoti, Perëndia i ushtrive, “unë do të ngre kundër jush një komb, që do t’ju
shtypë nga hyrja e Hamathit deri të përroi i Arabahut”.

7
1 Ja ç’më bëri të shoh Zoti, Zoti: ai formonte karkaleca kur fillonte të rritej

bari i dytë; dhe ja, bari i dytë vinte mbas korrjes së mbretit. 2 Kur ato



Amosi 7:3 861 Amosi 8:12

mbaruan së ngrëni barin e tokës, unë thashë: “Zot, Zot, oh, na fal, pra. Si
mund të rezistojë Jakobi, duke qenë se është i vogël?”. 3 Zoti u pendua për
këtë: “Kjo nuk ka për të ndodhur”, tha Zoti. 4 Ja ç’më bëri të shoh Zoti, Zoti:
Zoti, Zoti shpalli se do mbronte çështjen e tij me zjarr; dhe zjarri gllabëroi
humnerën e madhe dhe gllabëroi një pjesë të vendit. 5Atëherë unë i thashë:
“Zoti, Zoti, oh, jepi fund, pra. Simund të rezistojë Jakobi, duke qenë se është i
vogël?”. 6 Zoti u pendua për këtë: “As kjo nuk ka për të ndodhur”, tha Zoti,
Zoti. 7 Ja ç’më bëri të shoh: Zoti rrinte drejt mbi një mur të ndërtuar me
plumbçe dhe me një plumbçe në dorë. 8 Zoti më tha: “Amos, çfarë shikon?”.
Unë iu përgjigja: “Një plumbçe”. Atëherë Zoti tha: “Ja, unë po vendos një
plumbçe në mes të popullit tim të Izraelit; nuk do ta fal më gjatë. 9 Vendet
e larta të Isakut do të prishen dhe shenjtëroret e Izraelit do të shkatërrohen;
unë do të ngrihem me shpatë kundër shtëpisë së Jeroboamit”. 10 Atëherë
Amatsiahu, prifti i Bethelit, i çoi fjalë Jeroboamit, mbretit të Izraelit: “Amosi
komploton kundër teje në mes të shtëpisë së Izraelit; vendi nuk është në
gjendje të durojë tërë fjalët e tij. 11Në fakt Amosi ka thënë kështu: “Jeroboami
do të vdesë nga shpata dhe Izraeli do të internohet me siguri larg vendit të
tij””. 12 Amatsiahu i tha Amosit: “Shikues, shko, ik në vendin e Judës; atje
ke për të ngrënë bukë dhe atje do të profetizosh; 13por mos profetizo më në
Bethel, sepse është shenjtërorja e mbretit dhe selia mbretërore”. 14 Atëherë
Amosi u përgjigj dhe i tha Amatsiahut: “Unë nuk isha profet as bir profeti,
por ishabari dhe rrisjafiqegjipti. 15Zotimëmori paskopesëdheZotimë tha:
“Shko, profetizoi popullit tim të Izraelit”. 16Prandaj tani dëgjo fjalën e Zotit:
Ti po thua: “Mos profetizo kundër Izraelit dhe mos fol më kundër shtëpisë
së Isakut”. 17Prandaj kështu flet Zoti: “Gruaja jote do të kurvërohet në qytet,
bijtë dhe bijat e tu do të vriten nga shpata dhe vendi yt do të ndahetme litar;
ti do të vdesësh në tokë të papastër dhe Izraeli patjetër do të internohet larg
vendit të tij””.

8
1 Ja ç’më bëri të shoh Zoti, Zoti: ishte një shportë me fruta vere. 2 Ai më

tha: “Amos, çfarë po shikon?”. Unë u përgjigja: “Një shportë me fruta vere”.
Zoti më tha: “Erdhi fundi për popullin tim të Izraelit; nuk do ta fal më gjatë.
3Atë ditë këngët e tempullit do të bëhen vajtime”, thotë Zoti, Zoti. “Do të ketë
kudo shumë kufoma; do t’i hedhin jashtë në heshtje”. 4Dëgjoni këtë, o ju që
gllabëroni nevojtarin dhe shfarosni të varfërit e vendit, 5dhe thoni: “Kur do
të kalojë hëna e re që të mund të shesim grurin, dhe e shtuna që të fillojmë
shitjen e grurit, duke e zvogëluar efan dhe duke rritur siklin, duke falsifikuar
peshoretpër tëmashtruar, 6duke iblerë tëvarfritmepara, nevojtarinpërnjë
palë sandale dhe duke shitur edhe skarcitetet e grurit?”. 7 Zoti është betuar
për krenarinë e Jakobit: “Nuk do të harroj asnjë nga veprat e tyre. 8A nuk
do të dridhet vallë vendi për këtë dhe nuk do të jenë në zi tërë banorët e tij?
Do të ngrihet i tëri si Nili, do të trazohet dhe do të ulet si lumi i Egjiptit. 9Atë
ditë do të ndodhë”, thotë Zoti, Zoti, “që unë do ta bëj diellin të perëndojë në
mesditë dhe do ta errësoj tokën ditën. 10Do t’i shndërroj festat tuaja në zi dhe
të gjitha këngët tuaja në vajtime; do të bëj që secili të vishet me thes dhe do
ta bëj të shogët çdo kokë. Do ta bëj si një zi për një bir të vetëm dhe fundi i tij
do të jetë një ditë trishtimi. 11 Ja, do të vijnë ditët”, thotë Zoti, Zoti, “gjatë të
cilave unë do të dërgoj urinë në vend, jo uri për bukë dhe etje për ujë, pormë
tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit. 12Ata do të shkojnë duke u endur nga një
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det në tjetrin, nga veriu në lindje, do të rendin sa andej dhe këtej në kërkim
të fjalës të Zotit, por nuk do ta gjejnë. 13Atë ditë vajzat e bukura dhe djemtë e
zgjedhur do të ligështohen nga etja. 14Ata që betohen përmëkatin e Samarisë
dhe thonë: “Ashtu si Perëndia yt rron, o Dan”, dhe: “Si rron Beer-Sheba”, do
të rrëzohen dhe nuk do të çohenmë”.

9
1 Unë pashë Zotin që rrinte më këmbë pranë altarit dhe tha: “Goditi

kapitelet, u shkundshin portat, dhe copëtojimbi kokat e tyre. Unë do t’i vras
pastaj ataqëkanëmbeturmeshpatë. Asnjëngaata 2Edhe sikur tëdepërtojnë
në Sheol, dora imedo t’i shkëpusë që andej; edhe sikur të ngjitennëqiell, unë
do t’i tërheq poshtë që andej. 3Edhe sikur të fshiheshin në majë të Karmelit,
unë do t’i gjej dhe do t’i marr; edhe sikur t’i fshiheshin shikimit tim në fund
të detit, atje do të urdhëroj gjarpërin t’i kafshojë; 4 edhe sikur të shkonin në
robëri para armiqve të tyre, atje do të urdhëroj shpatën t’i vrasë. Unë do të
ngul sytë e mi mbi ta për të keqen dhe jo për të mirën. 5 Zoti, Zoti i ushtrive,
është ai që prek tokën dhe ajo shkrihet, dhe tërë banorët e saj mbajnë zi; ajo
ngrihet e tëra si Nili dhe ulet si lumi i Egjiptit. 6 Éshtë ai që ndërton në qiejt
dhomat e tij të sipërme dhe ka vënëmbi tokë themelet e kupës së tij qiellore;
ai thërret ujërat e detit dhe i derdh mbi faqen e dheut; emri i tij është Zoti.
7A nuk jeni përmua si bijtë e Etiopasve, o bij të Izraelit?”, thotë Zoti. “A nuk
e nxora unë Izraelin nga vendi i Egjiptit, Filistejtë nga Kaftori dhe Sirët nga
Kiri? 8 Ja sytë e Zotit, Zotit, janë mbi mbretërinë mëkatare; unë do ta shfaros
nga faqja e dheut, por nuk do ta shfaros krejt shtëpinë e Jakobit”, thotë Zoti.
9 “Sepse ja, unë do të jap urdhrin dhe do ta shosh shtëpinë e Izraelit midis
gjithë kombeve, ashtu si bëhet me shoshën, por në tokë nuk do të bjerë as
kokrra më e vogël e grurit. 10 Tërë mëkatarët e popullit tim do të vdesin nga
shpata, ata që thonë: “Gjëma nuk do të afrohet as ka për të arritur deri te
ne””. 11 “Atë ditë do të ngre përsëri tabernakullin e Davidit që ka rënë, do të
ndreq të çarat e tij dhe do të ngre rrënojat e tij, dhe do ta rindërtoj si në ditët
e lashta, 12më qëllim që të zotërojnë kusurin e Edomit dhe tërë kombet ku
i bëjnë thirrje emrit tim”, thotë Zoti që do ta bëjë këtë. 13 “Ja, ditët po vijnë”,
thotë Zoti, “kur ai që lërondo t’i afrohet atij që korr dhe ai që shtrydh rrushin
atij qëhedh farën; atëherëmalet do tëkullojnëmusht, qëdo të rrjedhëposhtë
nëpër kodra. 14 Do ta kthej nga robëria popullin tim të Izraelit, dhe ata do
të rindërtojnë qytetet e shkretuara dhe do të banojnë në to, do të mbjellin
vreshta dhe do të pijnë verën e tyre, do të punojnë kopshtet dhe do të hanë
frytet e tyre. 15Unëdo t’imbjell në tokën e tyre dhenukdo të çrrënjosenkurrë
më nga toka që u kam dhënë atyre, thotë Zoti, Perëndia yt”.
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Abdia
1 Vegimi i Abdias. Kështu thotë Zoti, Zoti, për Edomin: “Ne kemi dëgjuar

një mesazh nga Zoti dhe një ambasador është dërguar midis kombeve për
të thënë: “Lëvizni dhe të ngrihemi kundër tij për të luftuar”. 2 Ja, unë do të
të bëj të vogël midis kombeve; ti do të jesh shumë i përbuzur. 3 Krenaria e
zemrës sate të ka mashtruar, o ti që banon në të çarat e shkëmbinjve, ku ke
bërë banesën tënde të lartë, që thua në zemrën tënde: “Kush do të më zbresë
për tokë?” 4 Edhe sikur ti të ngrihesh lart si një shqiponjë dhe ta vije folenë
tëndemidis yjeve, unë do të të zbres nga atje lart”, thotë Zoti. 5 “Po të të vinin
natën cuba ose kusarë, si do të shkatërroheshe! A nuk do të vidhnin aq sa
u mjafton? Po të të vinin vjelësit e rrushit, a nuk do të linin disa vile për
të mbledhur? 6Oh, sa do ta zhbirojnë Esaun, si do t’i rrëmojnë skutat e tij!
7 Tërë aleatët e tu do të të shtrëngojnë në kufi, ata që ishin në paqe me ty do
të të mashtrojnë dhe do të kenë epërsimbi ty; ata që hanë bukën tënde do të
kurdisin gracka; por ai nuk e kupton këtë. 8Atë ditë”, thotë Zoti, “unë do të
zhduk nga Edomi njerëzit e ditur dhe nga mali i Esaut mënçurinë. 9Atëherë
trimat e tu do t’i zërë tmerri, o Teman, derisa çdo njeri të shfaroset nga mali
i Esaut në masakër. 10 Për shkak të dhunës kundër vëllait tënd Jakob, turpi
do të të mbulojë dhe do të shfarosesh përjetë. 11 Sepse ti ishe i pranishëm
ditën që ti rrije mënjanë, ditën që të huajt e çonin në robëri ushtrinë e tij
dhe të huajt hynin nga portat e tij dhe hidhnin në short fatet e Jeruzalemit,
edhe ti ishe si një prej tyre. 12 Por ti nuk duhet të shikoje me gëzim ditën e
vëllait tënd, ditën e fatkeqësisë së tij, as duhet të gëzoheshe për bijtë e Judës
ditën e shkatërrimit të tyre dhe as të flisje me arrogancë ditën e fatkeqësisë
së tyre. 13 Nuk duhet të hyje nga porta e popullit tim, ditën e fatkeqësisë
së tij, as të sodisje edhe ti me kënaqësi mjerimin e tij, ditën e fatkeqësisë së
tij dhe as të shtrije duart mbi pasuritë e tij ditën e fatkeqësisë së tij. 14Nuk
duhet të viheshe në udhëkryqet për të masakruar ikanakët e tij dhe as t’i
jepje në dorë të armikut ata që kishinmbijetuar ditën e fatkeqësisë. 15 Sepse
dita e Zotit është e afërt për tërë kombet; atë që u bëre të tjerëve do të ta
bëjnë ty, shpërblimi i veprimeve të tua do të bjerë mbi kokën tënde. 16 Sepse
ashtu si keni pirë mbi malin tim të shenjtë, kështu do të pinë tërë kombet
vazhdimisht; po, do të pinë, do të rrëkëllejnë dhe do të jenë si të mos kenë
qenë kurrë”. 17 “Por mbi malin e Sionit do të jenë ata që mbijetuan dhe do
të jetë një vend i shenjtë; dhe shtëpia e Jakobit do të shtjerë në dorë pronat
e veta. 18 Shtëpia e Jakobit do të jetë një zjarr, shtëpia e Jozefit një flakë, por
shtëpia e Esaut do të jetë si kallamishte: ata do ta djegin dhe do ta gllabërojnë,
dhe shtëpisë së Esaut nuk do t’i mbetet asnjë trashëgimtar”, sepse ka folur
Zoti. 19 Ata të Negevit do të zotërojnë malin e Esaut dhe fushën e vendit të
Filistejve; do të zotërojnë edhe fushat e Efraimit dhe fushat e Samarisë dhe
Beniamini do të zotërojë Galaadin. 20 Mërgimtarët e kësaj ushtrie të bijve
të Izraelit që ndodhen midis Kananeasve, do të zotërojnë vendin deri në
Sarepta, mërgimtarët e Jeruzalemit që ndodhen në Sefarad do të zotërojnë
qytetet e Negevit. 21Atëherë disa çlirimtarë do të ngjiten nëmalin e Sionit për
të gjykuar malin e Esaut, dhembretëria do të jetë e Zotit.
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Jona
1 Dhe fjala e Zotit iu drejtua Jonas, birit të Amitait, duke thënë: 2 “Çohu,

shkonëNinive, qytet imadh, dhe prediko kundër tij, sepse ligësia e tyre është
ngjitur përparameje”. 3Por Jona u ngrit për të ikur në Tarshish, larg pranisë
të Zotit. Kështu zbriti në Jafa, ku gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Pagoi
çmimin e caktuar dhe hipi në anije për të shkuar me ta larg pranisë të Zotit.
4Por Zoti shpërtheunjë erë të fortë në det dhe u ngrit një furtunë emadhe në
det, kështu që anija rrezikonte të shkallmohej. 5Detarët, të trembur, i thirrën
secili perëndisë së vet dhe hodhën në det ngarkesën që ishte në anije për ta
lehtësuar. Ndërkaq Jona kishte zbritur në pjesëtmë të fshehta të anijes, kishte
rënë dhe flinte thellë. 6Kapiteni iu afrua dhe i tha: “Çfarë po bën në gjumë
kaq të thellë? Çohu, kërko Perëndinë tënd! Ndofta Perëndia do të kujdeset për
nedhenukdo të vdesim”. 7Pastaj i thanënjeri tjetrit: “Ejani, të hedhimshort
për të ditur për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi”. Kështu hodhën
shortin dhe shorti ra mbi Jonan. 8Atëherë e pyetën: “Na shpjego për shkak
të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi. Cili është zanati yt? Nga vjen? Cili është
vendi yt? Cilit popull i përket?”. 9Ai u përgjigj atyre: “Unë jamhebre dhe kam
frikë nga Zoti, Perëndia i qiellit, që ka bërë detin dhe sterenë”. 10Atëherë ata
njerëz i pushtoi një frikë emadhe dhe i thanë: “Pse e bërë këtë?”. Ata në fakt
e kishin vënë re që ai ikte larg pranisë të Zotit, sepse ua kishte thënë atyre.
11Ata i thanë: “Çfarë duhet të bëjmë që deti të na qetësohet?”. Në fakt deti po
bëhej gjithnjë më i stuhishëm. 12Ai iu përgjigj atyre: “Më zini dhe më hidhni
në det dhe deti do të qetësohet, sepse unë e di që kjo furtunë e madhe ju ra
mbi kokë për shkakun tim”. 13Megjithatë ata njerëz vozitnin me forcë për
ta kthyer anijen në breg, por nuk ia dilnin dot, sepse deti bëhej gjithnjë më i
stuhishëm kundër tyre. 14Prandaj i klithën Zotit dhe i thanë: “Ah, o Zot, mos
lejo që të vdesim për shkak të jetës së këtij njeriu dhe mos na fajësome gjak
të pafajshëm, sepse ti, o Zot, ke bërë si ke dashur”. 15Pastaj e zunë Jonan dhe
e hodhën në det, dhe tërbimi i detit u fashit. 16 Ata njerëz atëherë i zuri një
frikë e madhe nga Zoti, i ofruan një flijim Zotit dhe u betuan. 17 Zoti kishte
përgatiturnjë peshk tëmadhqë të gëlltiste Jonan; dhe Jona qëndroi tri ditë dhe
tri net në barkun e peshkut.

2
1 Atëherë Jona iu lut Zotit, Perëndisë të tij, nga barku i peshkut dhe tha:

2 “Në fatkeqësinë time i thirra Zotit dhe ai m’u përgjigj; nga gjiri i Sheolit i
thirra dhe ti e dëgjove zërin tim. 3Mëhodhe në një vend të thellë, në zemër të
deteve, rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valët e tua më kaluan
sipër. 4 Atëherë thashë: U dëbova nga prania jote. Megjithatë do të shikoj
akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. 5Ujëratmë kanë rrethuar deri
në shpirt, humnera më ka mbështjellë, algat u mblodhën rreth kokës sime.
6 Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për
gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot, Perëndia im. 7Kur shpirti
im po ligështohej brendameje, kujtova Zotin, dhe lutja ime arriti deri te ti, në
tempullin tënd të shenjtë. 8Ata që jepen pas kotësive të rreme braktisin vetë
burimin e hirit të tyre. 9 Por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do
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të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit”. 10Atëherë Zoti i foli
peshkut dhe peshku e volli Jonan në breg.

3
1Fjala e Zotit iu drejtua Jonas për herë të dytë, duke thënë: 2 “Çohu, shko në

Ninive, qyteti i madh, dhe shpalli atij mesazhin që po të urdhëroj”. 3Kështu
Jona u ngrit dhe shkoi në Ninive, sipas fjalës të Zotit. Ninivie ishte një qytet
shumë i madh përpara Perëndisë, që donte tri ditë rrugë për ta përshkuar.
4 Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: “Edhe
dyzet ditë dhe Ninive do të shkatërrohet”. 5 Atëherë Niniveasit i besuan
Perëndisë, shpallën një agjërim dhe u veshën me thes, nga më i madhi deri
temë i vogli nga ata. 6Kur lajmi i vajtimbretit të Ninivet, ai u ngrit nga froni,
hoqimantelin e tij, umbuluame thes dhe u ulmbi hi. 7Me dekret tëmbretit
dhe të të mëdhenjve të tij, shpalli dhe përhapi pastaj në Ninive një urdhër që
thoshte: “Njerëzit dhe kafshët, kopetë dhe tufat tëmos kërkojnë asgjë, të mos
hanë ushqim dhe të mos pijnë ujë; 8 por njerëzit dhe kafshët të mbulohen
me thes dhe t’i thërresinme forcë Perëndisë; secili të kthehet nga rruga e tij e
keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij. 9Ku ta dish në ktheftë Perëndia,
në u pendoftë dhe lëntëmënjanë zemërimin e tij të zjarrtë, dhe kështu ne nuk
vdesim”. 10Kur Perëndia pa atë që bënin, domethënë që po ktheheshin nga
rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqen që kishte thënë se do t’u
bënte dhe nuk e bëri.

4
1 Por kjo nuk i pëlqeu aspak Jonas, i cili u zemërua. 2Kështu ai iu lut Zotit,

duke thënë: “Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që unë thoja kur isha akoma në
vendin tim? Prandaj ika në fillim në Tarshish, sepse e dija që je një Perëndi
i mëshirshëm dhe plot dhembshuri, i ngadalshëm në zemërim dheme shumë
dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakërruar. 3Tani, pra, o Zot, të
lutem, ma hiq jetën, sepse përmua është mëmirë të vdes se sa të rroj”. 4Por
Zoti i tha: “A të duket e drejtë të zemërohesh kështu?”. 5Atëherë Jona doli nga
qyteti dhe u ul në lindje të qytetit; atje bëri një kasolle dhe u ul nën të, në
hije, që tëmund të shikonte çfarë do t’i ndodhte qytetit. 6Atëherë Zoti Perëndi
përgatitinjë bimëqëu rrit përmbi Jonan, për t’i bërë hije kokës së tij dhe për ta
çliruar nga e keqja e tij; dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bimë. 7Të
nesërmen në të gdhirë Perëndia dërgoi një krimb që i ra bimës, dhe kjo u tha.
8Kur u ngrit dielli Perëndia solli një erë mbytëse nga lindja, dhe dielli i ra në
kokë Jonas, që endjeuveten të ligështuardhekërkoi të vdesë,duke thënë: “Për
mua është më mirë të vdes se sa të rroj”. 9 Perëndia i tha Jonas: “A të duket
e drejtë të zemërohesh kështu për bimën?”. Ai u përgjigj: “Po, është e drejtë
për mua të zemërohem deri në vdekje”. 10 Por Zoti tha: “Ty të erdhi keq për
bimën për të cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që një natë u rrit
dhe në një natë mbaroi. 11Dhe mua nuk duhet të më vijë keq për Niniven,
qytetin emadh, në të cilin kanjëqind enjëzetmijëvetaqënukdijnë të dallojnë
të djathtën e tyre nga emajta e tyre, dhe një sasi të madhe kafshësh?”.
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Mikea
1Fjala e Zotit që iudrejtuaMikeas,Morashtitit, në ditët e Jothamit, tëAçazit

dhe të Ezekias, mbretër të Judës, dhe i cili pati vegim rreth Samarias dhe
Jeruzalemit. 2 Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o tokë, me tërë atë
që ti përmban! Zoti, Zoti, qoftë dëshmitar kundër jush, Zoti, nga tempulli i tij
i shenjtë. 3 Sepse ja, Zoti del nga banesa e tij, zbret dhe ecën mbi lartësitë e
tokës; 4malet shkrihen poshtë tij, dhe luginat treten si dylli para zjarrit, si
ujërat që rrjedhin në një brinjë. 5 E tërë kjo për shkak të shkeljes së Jakobit
dhe për mëkatet e shtëpisë së Izraelit. Cila është shkelja e Jakobit? Mos
vallë Samaria? Cilat janë vendet e larta të Judës? A mos vallë Jeruzalemi?
6 Prandaj do ta katandis Samarian në një grumbull rrënimesh në fushë, në
një vend për të mbjellë hardhi. Do t’i rrokullis gurët e saj në luginë dhe
do të nxjerrë në shesh themelet e saj. 7 Të gjitha figurat e saj të gdhendura
do të copëtohen, tërë fitimet e saj të prostitucionit do të digjen në zjarr dhe
tërë idhujt e saj do t’i katandis në shkreti, sepse janë mbledhur me fitimet e
prostitucionit, ato do të kthehen në fitime të prostitucionit. 8 Për këtë arsye
unëdo tënxjerrvajtimedherënkime,do të shkoj i zhveshurdhe lakuriq; do të
nxjerr ankime angullima si çakalli, klithma të kobshme si të strucit. 9Plagët e
tij në fakt janë të pashërueshme, sepse kanë arritur deri në Judë, kanë arritur
deri te porta popullit tim, në vetë Jeruzalemin. 10Mos e shpallni në Gath,
mos qani aspak në Beth-le-Afrah, rrotullohuni në pluhur. 11 Kalo tutje me
lakuriqësi të turpshme, o banore e Shafirit; banorja e Tsaananit nuk del më;
zija eBeth-Haetselit do t’ju heqëvendinmbi të cilin rri. 12Banorja eMarothit
me të drejtë hidhërohet, sepse një fatkeqësi ka zbritur nga ana e Zotit deri te
porta e Jeruzalemit. 13Lidhi kuajt te qerrja, o banore e Lakishit! Ajo ka qënë
fillimi i mëkatit për bijën e Sionit, sepse te ti janë gjetur shkeljet e Izraelit.
14 Prandaj ti do t’i japësh një dhuratë lamtumire Moresheth-Gathit; shtëpitë
e Akzibit do të jenë një zhgënjim për mbretërit e Izraelit. 15Do të të sjell një
trashëgimtar të ri, o banore e Mareshahut; lavdia e Izraelit do të arrijë deri
në Adullam. 16 Pri flokët dhe rruaj kokën për shkak të bijve të kënaqësive të
tua. Zgjero shogën tënde si huta, sepse ata do të shkojnë në robëri larg teje.

2
1Mjerë ata që bluajnë në mendje paudhësi dhe projektojnë të keqen mbi

shtretërit e tyre; në dritën emëngjesit e kryejnë, sepse pushteti është në duart
e tyre. 2 Dëshirojnë me të madhe arat dhe i marrin me dhunë, shtëpitë dhe
i marrin; kështu shtypin me hile njeriun dhe shtëpinë e tij, individin dhe
pronën e tij. 3 Prandaj kështu thotë Zoti: “Ja, unë po kurdis kundër këtij
fisi një fatkeqësi, prej së cilës nuk mund të largoni qafën tuaj, as do të ecni
me kokën lart, sepse do të jetë një kohë fatkeqësie. 4 Atë ditë do të dalë një
proverb rreth jush, do të ngrenë një vajtim të zemërlënduar dhe do të thonë:
“Jemi plotësisht të shkatërruar”. Ai ka ndryshuar trashëgiminë e popullit tim.
Ah, si ma mori! Arat tona ua shpërndau të pabesëve”. 5 Prandaj nuk do të
ketë më njeri që ta heqë litarin për ty, për të hedhur shortin në kuvendin
e Zotit. 6 “Mos profetizoni”, u thonë profetëve të tyre. Kështu ata nuk do të
profetizojnë për këto gjëra, por nuk do ta largojnë turpin e tyre. 7Éshtë thënë,
o shtëpi e Jakobit: “A është i kufizuar Fryma e Zotit, apo këto janë veprat e
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tij? A nuk e bëjnë vallë rrezatues fjalët emia atë që ec me ndershmëri? 8Por
kohët e fundit populli im ngriti krye si një armik; ju u merrni mantelin dhe
rroben kalimtarëve që e ndjejnë veten të sigurt, atyre që kthehen nga lufta.
9 Ju i dëboni gratë e popullit tim nga shtëpitë tyre të mrekullueshme dhe u
rrëmbeni për gjithnjë lavdinë time fëmijëve të tyre. 10 Çohuni dhe ikni, sepse
ky nuk është një vend prehjeje; duke qenë i ndotur do t’ju shkatërrojme një
shkatërrim të llahtarshëm. 11Edhesikurnjënjeri tëectemenjë frymëfalsiteti
dhe të përhapte gënjeshtra, duke thënë: “Unë do të parathem për ty verë dhe
pije dehëse”, ai do të ishte një profet për këtë popull”. 12 “Do të mbledh me
siguri gjithçka, o Jakob, do të mbledh me siguri mbeturinën e Izraelit; do t’i
vë bashkë si delet në një vathë, si një kope në mes të kullotës së vet; do të
bëjnë një zhurmë të madhe për shkak të morisë së njerëzve. 13 Kush do të
hapë të çarën, do të ngjitet para tyre; ata do të depërtojnë, do të kalojnë nga
porta dhe prej saj kanë për të dalë;mbreti i tyre do të ecë para tyre dhe Zoti
do të jetë në krye të tyre”.

3
1Unë thashë: “Ah, dëgjoni,okrerë të Jakobit, dhe juqeveritarë të shtëpisë së

Izraelit: a nuk ju takon vallë juve të njihni drejtësinë? 2 Ju që urreni tëmirën
dhedoni të keqen, që ju hiqni lëkurënnga trupi dhemishinnga kockat e tyre.
3Ata hanë mishin e popullit tim, i heqin lëkurën nga trupi, i thyejnë kockat
dhe e presin në copa sikur do të shkonte në tenxhere, si mishi që vihet në
kazan. 4Atëherë do t’i këlthasin Zotit, por ai nuk do t’u përgjigjet; në atë kohë
ai do t’ua fshehë fytyrën e tij, sepse kanë qenë të këqij në veprimet e tyre.
5Kështu thotë Zoti për profetët që e bëjnë popullin tim të largohet nga rruga
e tij, që bërtasin: “Paqe”, po të kenë diçka për të kafshuar nëpër dhëmbë, por i
shpallin luftë atij që nuk u vë gjë në gojë. 6Prandaj do të keni net pa vegime,
dhe do të keni terr pa shortari; dielli do të perëndojë mbi këta profetë dhe
dita do të erret mbi ta. 7 Shikuesit do të mbulohen me turp dhe shortarët
do të skuqen; do të mbulojnë të gjithë mjekrën e tyre, sepse nuk do të ketë
asnjë përgjigje nga Perëndia”. 8Unë përkundrazi jam plot me forca të Frymës
së Zotit, me drejtësi dhe forcë, për t’i bërë të njohur Jakobit shkeljen e tij dhe
Izraelit mëkatin e tij. 9 Tani dëgjoni këtë, o krerë të shtëpisë së Jakobit dhe
qeveritarë të shtëpisë së Izraelit, që urreni drejtësinë dhe shtrëmbëroni çdo
gjë që është e ndershme, 10 që ndërtoni Sionin me gjak dhe Jeruzalemin me
paudhësi. 11Krerët e tij gjykojnë përnjë dhuratë, priftërinjtë e tij japinmësim
përnjëpagesë,profetët e tij kryejnë shortari përpara;megjithatëmbështeten
tek Zoti dhe thonë: “A nuk është vallë Zoti midis nesh? Nuk do të na bjerë në
krye asnjë fatkeqësi”. 12 Prandaj, për shkakun tuaj, Sioni do të lërohet si një
arë, Jeruzalemi do të bëhet një grumbull rrënimesh, dhe mali i tempullit një
lartësi e pyllëzuar.

4
1Pornëkohëte funditdo tëndodhëqëmali i shtëpisë sëZotit do tëvendoset

në majën e maleve dhe do ngrihet përmbi kodrat, dhe aty do të vijnë popujt.
2Dotëvijnë shumëkombedhedo të thonë: “Ejani, tëngjiteminëmalineZotit
dhe në shtëpinë e Perëndisë të Jakobit; ai do të namësojë rrugët e tij dhe ne do
të ecim në shtigjet e tij”. Sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi
fjala e Zotit. 3Ai do të jetë gjyqtarimidis shumëpopujve dhe do të jetë arbitri
midis shumë kombeve të fuqishme dhe të largëta. Me shpatat e tyre do të
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farkëtojnë plore dhe me ushtat e tyre drapërinj; një komb nuk do ta ngrerë
më shpatën kundër tjetrit dhe nuk do të stërviten për luftë. 4Do të ulet secili
nën hardhinë e vet dhe nën fikun e vet, dhe askush nuk do t’i trembë më,
sepse goja e Zotit të ushtrive foli. 5Ndërsa tërë popujt ecin secili në emër të
zotit të vet, ne do të ecimnë emër të Zotit, Perëndisë tonë, përjetë. 6 “Atë ditë”,
thotë Zoti, “unë do të mbledh çalamanët, do të mbledh të dëbuarit dhe ata që
kisha dëshpëruar. 7Nga çalamanët do të bëj një mbetje dhe nga të dëbuarit një
komb të fuqishëm. KështuZoti do tëmbretërojëmbi ta nëmalin e Sionit, qysh
atëherë e përgjithnjë. 8Dhe ti, kullë e kopesë, kala e bijës së Sionit, ty do të vijë,
pikërisht ty do të të vijë sundimi i lashtë, mbretëria e bijës së Jeruzalemit”.
9Tani, psebërtetkaq fort? Anukkaasnjëmbret brenda teje? Vallë kavdekur
këshilltari yt, që të kanë zënë dhembjet si një grua që po lind. 10Perpëlitu dhe
nxirre në dritë, o bijë e Sionit, si një grua që po lind, sepse tani do të dalësh
nga qyteti, do të banosh në fushë dhe do të shkosh deri në Babiloni. Atje do
të çlirohesh, atje Zoti do të të shpengojë nga dora e armiqve të tu. 11Tani janë
mbledhur shumë kombe kundër teje që thonë: “Le të përdhoset dhe sytë tona
le të kënaqen duke shikuar Sionin”. 12 Por ata nuk i dinë mendimet e Zotit,
nuk e kuptojnë qëllimin e tij, sepse ai do t’i mbledhë si duaj në lëmë. 13 Çohu
dhe shij, o bijë e Sionit, sepse do ta bëj bririn tënd prej hekuri dhe thonjtë e
tu prej bronzi; ti do të dërmosh shumë popuj dhe unë do t’ia caktoj fitimet e
tyre Zotit dhe pasuritë e tyre Zotit të të gjithë dheut.

5
1 Tani, bashkohu tok, o bijë e trupave. Na kanë rrethuar; me shufër

godasin mbi faqe gjyqtarin e Izraelit. 2 “Por ti, o Betlem Efratah, megjithëse
je i vogël midis mijërave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë
sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e
përjetësisë”. 3Prandaj ai do t’i braktisë deri në kohën në të cilën ajo që duhet
të pjellë ka për të pjellur; atëherë kusuri i vëllezërve të saj do t’u kthehet bijve
të Izraelit. 4Ai do të mbetet për të kullotur kopenë e tij me pushtetin e Zotit,
nëmadhërinë e emrit të Zotit, Perëndisë së tij. Dhe ata do të banojnë të sigurt,
sepse atëherë ai do të jetë i madh deri në skajet e tokës. 5Dhe ai vetë do të
jetë paqja. Kur Asiri do të vijë në vendin tonë dhe do të shkelë në pallatet
tona, ne do të nxjerrim kundër tij shtatë barinj dhe tetë princa nga njerëzit
e zakonshëm. 6Ata do të shkatërrojnë vendin e Asirisë me shpatë dhe tokën
e Nimrodit në portat e saj; kështu ai do të na çlirojë nga Asiri në rast se do të
vijë në vendin tonë dhe do të shkelë kufijtë tanë. 7Kusuri i Jakobit, nëmes të
shumë popujve, ka për qenë si një vesë e dërguar nga Zoti, si një shi i dendur
mbi barin, që nuk pret njeriun dhe nuk shpreson asgjë nga bijtë e njerëzve.
8Kusuri i Jakobit do të jetë midis kombeve, në mes të shumë popujve, si një
luan midis kafshëve të pyllit, si një luan i vogël midis kopeve të dhenve, i
cili, po të jetë se kalon në mes, shkel dhe shqyen pa i dhënë mundësi askujt
t’i shpëtojë. 9 Dora jote do të ngrihet kundër kundërshtarëve të tu dhe tërë
armiqtë e tu do të shfarosen. 10 “Atë ditë do të ndodhë”, thotë Zoti, “që unë
do t’i zhduk kuajt e tu në mes teje dhe do të shkatërroj qerret e tua; 11 do të
zhduk qytetet e vendit tënd dhe do të rrëzoj tërë fortesat e tua; 12do të zhduk
nga dora jote artet magjike dhe ti nuk do të keshmë shortarë; 13do të zhduk
nëmes teje figurat e tua të gdhëndura dhe shtyllat e tua të shenjta, dhe ti nuk
do të biesh më përmbys përpara veprës së duarve të tua. 14Do të çrrënjos në
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mes tejeAsherahët e tudhedo të shkatërrojqytetet e tua. 15Do tëhakmerrem
me zemërim dheme tërbimme kombet që nuk kanë dashur të dëgjojnë”.

6
1 Ah, dëgjoni atë që thotë Zoti: “Çohu, mbro kauzën tënde përpara maleve

dhe kodrat le të dëgjojnë zërin tënd”. 2Dëgjoni, o male, kundërshtimin e Zotit,
dhe ju themele të forta të tokës, sepse Zoti ka një kundërshtim me popullin
e tij dhe dëshiron të diskutojë me Izraelin. 3 “Populli im, çfarë të kam bërë
dhe me çfarë të kam lodhur? Dëshmo kundërmeje. 4 Sepse unë të nxora nga
vendi i Egjiptit, të çlirova nga shtëpia e skllavërisë dhe kam dërguar para teje
Moisiun, Aaronin dhe Miriamin. 5O populli im, mbaj mend atë që Balaku,
mbreti i Moabit, kurdiste dhe si iu përgjigj Balaami, biri i Beorit, nga Shitimi
deri në Gilgal me qëllim që ti të pranosh drejtësinë e Zotit”. 6Me se do të vij
përpara Zotit dhe do të përkulem përpara Perëndisë së lartë? Do të vij para
tij me olokauste, me viça motakë? 7 Do të pëlqej Zoti mijëra desh ose mori
rrëkesh vaji? Do të jap të parëlindurin tim për shkeljen time, frytin e barkut
tim për mëkatin e shpirtit tim? 8O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është
e mirë; dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të
duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndinë tënd? 9 Zëri i Zotit i
thërret qytetit, dhe kush ka dituri do të njohë emrin tënd: “Kini kujdes për
thuprën dhe për atë që e ka caktuar. 10A ka akoma në shtëpinë e të pabesit
thesare nga paudhësia, dhe efa të mangëta, që janë një gjë e neveritshme?
11Mund ta shpall të pastër njeriunme peshore të pasakta dheme qeskënme
pesha të rreme? 12 Pasanikët e tij në fakt janë plot me dhunë, banorët e tij
thonë gënjeshtra dhe gjuha e tyre nuk është veçse mashtrim në gojën e tyre.
13 Prandaj edhe unë do të të bëj të vuash, duke të goditur dhe duke bërë që
të jesh i shkretë për shkak të mëkateve të tua. 14 Ti do të hash, por nuk do të
ngopesh dhe uria do të mbetet brenda teje; do të vësh mënjanë por nuk do
të shpëtosh asgjë, dhe atë që do të shpëtosh do t’ia dorëzoj shpatës. 15Ti do të
mbjellësh, por nuk do të korrësh; do t’i shtypësh ullinjtë, por nuk do të lyhesh
mevaj; do tëbëshmusht, pornukdo tëpishverë. 16 Jundiqni statutet eOmrit
dhe tërë praktikat e shtëpisë së Ashabit, dhe ju ecni sipas këshillave të tyre, që
unë t’ju katandis nënjë shkreti, dhe banorët e tunënjë objekt talljeje. Kështu
ju do të mbani turpin e popullit tim!”.

7
1Mjerë unë! Sepse jam si ata që vjelin frutat e verës, si ata që mbledhin

rrushin e vitit: nuk ka asnjë vile për të ngrënë, shpirti im dëshëron një fik të
parë. 2Njeriu i përshpirtshëm është zhdukur nga dheu, midis njerëzve nuk ka
më njerëz të ndershëm; të tërë rrinë në pritë për të derdhur gjak, secili gjuan
vëllanë e vetme rrjetë. 3Tëdyduart e tyre janë të shtrira për të bërë të keqme
zotësi; princi pretendon, gjyqtari kërkon shpërblime, i madhi shfaq lakminë
e tij; kështu bashkarisht e prishin drejtësinë. 4 Më i miri i tyre është si një
ferrishte, më i ndershmi është më i keq se një gardh ferrash. Dita e dënimit
tënd po vjen; tani do të jetë pështjellimi i tyre. 5Mos e besoni shokun, mos
i zini besë mikut të ngushtë; ruaji portat e gojës sate përpara asaj që prehet
mbi gjirin tënd. 6 Sepse biri turpëron të atin, bija ngre krye kundër nënës, e
reja kundër vjehrrës, armiqtë e secilit janë ata të shtëpisë së tij. 7Por unë do
të shikoj te Zoti, do të shpresoj te Perëndia i shpëtimit tim; Perëndia im do të
më dëgjojë. 8Mos u gëzome mua, o armikja ime! Në rast se kam rënë, do të
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ngrihem përsëri; në rast se ulem në terr, Zoti do të jetë drita ime. 9Unë do të
duroj indinjatën e Zotit, sepse kam kryer mëkate kundër tij, deri sa ai do të
mbrojë kauzën time, dhe do vendosë drejtësi përmua; ai do tëmënxjerrë në
dritë dhe unë do të sodit drejtësinë e tij. 10Atëherë armikja ime do ta shohë
dhe do tëmbulohet me turp, ajo qëmë thoshte: “Ku është Zoti, Perëndia yt?”.
Sytë e mi do ta shikojnë me ëndje, ndërsa do ta shkelin si baltën e rrugëve.
11Kur do të rindërtohenmuret e tua, atë ditë kufiri yt do të zgjerohet shumë.
12 Atë ditë do të vinë te ti, nga Asiria dhe nga qytetet e tua të fortifikuara,
nga qyteti i fortifikuar deri te Lumi, nga deti në det dhe nga mali në mal.
13 Por vendi do të katandiset në një shkreti për shkak të banorëve të tu, për
shkak të frytit të veprimeve të tyre. 14Kullot popullin tëndme shkopin tënd,
kopenë e trashëgimisë sate, që rri i vetmuar në pyllin nëmes të Karmelit. Le
të kullosin në Bashan dhe në Galaad si në kohërat e lashta. 15 “Si në ditët
që dole nga vendi i Egjiptit, unë do t’u tregoj atyre gjëra të mrekullueshme”.
16Kombet do të shohin dhe do t’u vijë turp për tërë fuqinë e tyre; do të vënë
dorën te goja, veshët e tyredo tëmbeten të shurdhër. 17Do të lëpijnëpluhurin
si gjarpëri, si rrëshqanorët e tokës, do të dalin duke u dridhur nga vendet ku
janë fshehur; do të kenë frikë nga Zoti, Perëndia ynë, dhe do të kenë frikë
nga ti. 18 Cili Perëndi është si ti, që fal paudhësinë dhe e kapërcen shkeljen e
mbetjes së trashëgimisë së tij? Ai nuk embanpërgjithnjë zemërimin e tij, sepse
i pëlqen të jetë i mëshirshëm. 19Atij do t’i vijë përsëri keq për ne, do të shkelë
paudhësitë tona, Ti do të hedhësh në fund të detit tërë mëkatet tona. 20Ti do
t’ia tregosh besnikërinë tënde Jakobit dhe dhemshurinë tënde Abrahamit, siç
iu betove etërve tanë qysh në kohërat e lashta.
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Nahumi
1Profeciambi Niniven. Libri i vegimit të Nahumit nga Elkoshi. 2Zoti është

një Perëndi xheloz dhe hakmarrës; Zoti është hakmarrës dhe plot tërbim. Zoti
hakmerret me kundërshtarët e tij dhe e ruan zemërimin për armiqtë e tij.
3 Zoti është i ngadalshëm në zemërim dhe pushtetmadh, por nuk e lë pa e
ndëshkuar aspak të ligun. Zoti vazhdon rrugën e tij në shakullimë dhe në
furtunë dhe retë janë pluhuri i këmbëve të tij. 4Ai e qorton rëndë detin dhe
e than, i bën të thahen të gjithë lumenjtë. Bashani dhe Karmeli thahen dhe
lulja e Libanit fishket. 5 Malet dridhen para tij, kodrat treten; në prani të
tij toka ngrihet, po, bota dhe tërë banorët e saj. 6 Kush mund t’i rezistojë
indinjatës së tij dhe kush mund të durojë zjarrin e zemërimit të tij? Tërbimi
i tij derdhet si zjarr dhe shkëmbinjtë janë prej tij të thërmuara. 7 Zoti është i
mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë; ai i njeh ata që kërkojnë strehë
tek ai. 8Porme një përmbytje të madhe ai do të kryejë një shkatërrim të plotë
të vendit të tij dhe armiqtë e tij do të përndiqen nga terri. 9 Çfarë projektoni
kundër Zotit? Ai do të kryejë një shkatërrim të plotë: fatkeqësia nuk do të
ndodhë dy herë. 10Edhe sikur të ishin si ferrat e dendura edhe të dehur nga
vera që kanë pirë, ata do të gllabërohen si kashta fare e thatë. 11Prej teje doli
ai qëkakurdisur tëkeqenkundërZotit, ai qëkakonceptuar ligësinë. 12Kështu
thotë Zoti: “Edhe sikur të ishin plot forcë dhe të shumtë, do të kositen dhe do
të zhduken. Ndonëse të kampikëlluar,nukdo tëpikëllojmë. 13Tani do të thyej
zgjedhën e saj nga trupi yt dhe do t’i shkul lidhjet e tua”. 14Por lidhur me ty
Zoti ka dhënë këtë urdhër: “Emri yt nuk do të përjetësohetmë. Nga tempulli i
perëndive të tua do të zhduk figurat e gdhendura dhe ato të derdhura. Do të
të përgatis varrin se je i neveritshëm”. 15 Ja mbi male këmbët e atij që njofton
lajme të mira dhe që shpall paqen! Kremto festat e tua solemne, o Judë,
plotëso betimet e tua, sepse i ligu nuk do të kalojë më në mes teje; ai do të
shfaroset krejt.

2
1Kadalë kundër teje një shkatërrues. Ruajemirë fortesën,mbikqyr rrugën,

forco ijët e tua, mblidh tërë forcat e tua. 2 Sepse Zoti do të rivendosë
lavdinë e Jakobit dhe lavdinë e Izraelit, sepse cubat i kanë plaçkiturdhe kanë
shkatërruar shermendet e tyre. 3 Mburoja e trimave të tij është ngjyrosur
me të kuq, trimat e tij janë veshur me rroba të kuqe; ditën që ai përgatit
hekuri i qerreve do të nxjerrë shkëndi si zjarri dhe do të vringëllojnë ushtat
e qiparisit. 4 Qerret do të lëshohen me tërbim nëpër rrugë do t’u bien kryq
e tërthor shesheve; do të duken si pishtarë, do të vetëtijnë si rrufe. 5 Ai do
të kujtojë burrat e tij të fuqishëm, por ata do të pengohen në marshimin
e tyre, do të sulen drejt mureve dhe mbrojtja do të përgatitet. 6 Portat e
lumenjve do të hapen dhe pallati do të shembet. 7 Atë që rrinte palëvizur
do ta zhveshin dhe do ta marrin; shërbëtoret e saj do të vajtojnë me zë si të
pëllumbeshës, duke i rënë gjoksit. 8Ndonëse Ninive i kohëve të kaluara ishte
si një rezervuar uji, tani ata ikin. “Ndaluni, ndaluni!”, bërtasin, por askush
nuk kthehet. 9Plaçkitni argjendin, plaçkitni arin! Ka thesare pa fund, pasuri
të çfarëdo sendi të çmuar. 10 Ai është i shkretuar, bosh dhe i rrënuar; zemra
ligështohet, gjunjëtdridhen, kanjëdhembje tëmadhenë të gjitha ijëtdhe tërë
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fytyrat e tyre zverdhen. 11Ku është strofka e luanëve, vendi ku ushqeheshin
luanët e vegjël, ku silleshin luani, luanesha dhe të vegjëlit e saj dhe askush
nuk i trembte? 12Luani shqyente për të vegjëlit e tij, mbyste për luaneshat e
tij dhembushte strofkat e tijmegjahdhe strofullatmegjënë e grabitur. 13“Ja,
unë jam kundër teje”, thotë Zoti i ushtrive, “unë do t’i djeg dhe do t’i bëj tym
qerret e tua dhe shpata do të gllabërojë luanët e tu të vegjël; unë do të zhduk
grabitjen tënde nga dheu dhe zëri i lajmëtarëve të tu nuk do të dëgjohetmë”.

3
1 Mjerë qyteti gjakatar, që është plot me hile dhe me dhunë dhe që nuk

po heq dorë nga grabitjet! 2Kërcet kamxhiku, zhurmë shurdhuese rrotash,
kuajshqëvrapojnëdheqerreshqëhovin, 3kalorësnësulmshpataflakëruese,
ushta që shndritin, një shumicë e madhe të vrarësh, të vdekur të shumtë,
kufoma pa fund; pengohesh te kufomat. 4 Të gjitha këto për shkak të
kurvërimeve të shumta të prostitutes joshëse, mjeshtre në artet magjike që
i shiste kombet me kurvërimet e saj dhe popujt me artet e saj magjike. 5 “Ja,
unë jamkundër teje”, thotë Zoti i ushtrive, “unëdo tëngre cepat e rrobës sate
deri në fytyrë dhe do t’u tregoj kombeve lakuriqësinë tënde dhe mbretërive
turpin tënd. 6Do të të hedh përsipër ndyrësi, do të të bëj të neveritshme dhe
do të të nxjerr te shtylla e turpit. 7Do të ndodhë që të gjithë ata që do të të
shikojnë do të largohen prej teje dhe do të thonë: “Ninive është shkretuar!
Kujt do t’i vijë keq për të?”. Ku t’i kërkoj ngushëllonjësit e saj?”. 8 A je më
e bukur se No-Amoni, që ndodhet midis kanaleve të Nilit, i rrethuar nga
ujërat dhe që e kishte detin si ledh dhe detin si mur? 9 Etiopia dhe Egjipti
ishin forca e tij dhe nuk kishin kufi; Puti dhe Libianët ishin aleatët e tij.
10 Megjithatë edhe ai u internua, shkoi në robëri; edhe fëmijët e tij u bënë
copë-copë në hyrje të çdo rruge; kanë hedhur shortin mbi fisnikët e tij dhe
tërë tëmëdhenjtë e tij u lidhënme zinxhirë. 11Ti gjithashtu do të jesh e dehur
dhe do të fshihesh; ti gjithashtu do të kërkosh një vend të fortifikuar përpara
armikut. 12 Tërë fortesat e tua do të jenë si druri i fikut me fiq të parë; po
t’i shkundësh, bien në gojë të atij që i ha. 13 Ja, trupat e tua në mes teje janë
si gra; portat e vendit tënd janë të hapura përpara armiqve të tu; zjarri ka
gllabëruar hekurat e portave të tua. 14Mblidh për vete ujin e nevojshëm për
rrethimin, përforco fortifikimet e tua, ngjeshe argjilën, punoje llaçin, ndreqe
furrënpër tulla. 15Atje zjarri do të të gllabërojë, shpatado të të shkatërrojë,do
të të hajë si një larvë karkaleci; shumohu si larvat e karkalecave, shumohu
si karkalecat. 16 I ke shumuar tregjet e tua më tepër se yjet e qiellit; larvat e
karkalecave zhveshin çdo gjë dhe pastaj fluturojnë tutje. 17Princat e tu janë
si karkalecat, oficerët e tu si mizëri karkalecash që ndalen midis gjerdheve
në ditët e ftohta; po, kur del dielli, fluturojnë tutje, por nuk dihet se ku kanë
shkuar. 18 O mbret i Asirisë, barinjtë e tu po flenë, fisnikët e tu pushojnë;
populli yt u shpërndandërmaledhekurrkushnukpo imbledh. 19Nukka ilaç
për plagën tënde, plaga jote është vdekjeprurëse; të gjithë ata që do të dëgjojnë
të flitet për ty, do të përplasin duart për fatin tënd. Sepse mbi kë nuk është
ushtruar vazhdimisht ligësia jote?
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Habakuku
1 Profecia që pati në vegim profeti Habakuk. 2 Deri kur, o Zot, do të

bërtas dhe ti nuk do të më dëgjosh? Unë këlthas: “Dhunë!”, por ti nuk jep
shpëtim. 3 Përse më bën të shikoj paudhësinë dhe më bën të shoh çoroditjen?
Përparameje qëndron grabitja dhe dhuna, ka grindje dhe përçarja po shtohet.
4 Prandaj ligji nuk ka forcë dhe drejtësia nuk ia del të fitojë, sepse i pabesi e
mashtron të drejtin dhe drejtësia shtrëmbërohet. 5 “Shikoni midis kombeve
dhe këqyrni, do të mbeteni të habitur dhe të shastisur, sepse unë do të kryej
në ditët tuaja një vepër, që ju nuk do ta besonit edhe sikur t’jua tregonin.
6 Sepse ja, unë do t’i nxis Kaldeasit, komb mizor dhe i furishëm, që përshkon
dheun në gjerësinë e tij për të shtënë në dorë banesa jo të vetat. 7 Éshtë i
tmerrshëm, i llahtarshëm; gjykimi i tij dhe dinjiteti i tij dalin nga ai vetë.
8Kuajt e tij janë më të shpejtë se leopardët,më të egër se ujqërit e mbrëmjes.
Kalorësit e tyre përhapen kudo, kalorësit e tyre vijnë nga larg, fluturojnë si
shqiponja që sulet mbi gjahun për ta gllabëruar. 9Vijnë të gjithë për të bërë
dhunë, fytyrat e tyre shtyhen përpara dhe grumbullojnë robër si rëra. 10 Ai
tallet me mbretërit dhe princat janë për të objekt talljeje; përqesh çfarëdo
fortese, sepsembledhpakdhe, dhe epushton. 11Pastaj përparon shpejt si era,
kalon tutje dhe e bën veten fajtor, duke ia atribuar këtë forcë të tij perëndisë
së vet”. 12A nuk je që nga fillimet, o Zot, Perëndia im, i shenjti im? Ne nuk do
të vdesim, o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe e ke caktuar, o
Shkëmb,për të ndëshkuar. 13Ti i ke sytë tepër të pastërpër të parë të keqendhe
nuk e shikon dot paudhësinë. Pse rri dhe shikon ata që veprojnëmehile, dhe
hesht kur i ligu gllabëron atë që ështëmë i drejtë se ai? 14Pse i bën njerëzit si
peshqit edetit dhe si rrëshqanorët,qënukkanëzot? 15Ai i zë të gjithëmegrep,
i zë me rrjetën e tij dhe i mbledhme rrjetën e tij të peshkimit; pastaj kënaqet
dhengazëllon. 16Prandaj i bënflijime rrjetës së tij dhedjeg temjanpër rrjetën
e tij, sepseme topjesae tij ështëemadhedheushqimi i tij i bollshëm. 17Ado të
vazhdojë ai, pra, të zbrazë rrjetën e tij dhe të masakrojë kombet pamëshirë?

2
1Unëdo të rri në vendrojën time, do të zë vendmbi kullë dhedo t’i hap sytë

për të parë atë që do tëmë thotë dhe çfarë do të duhet t’i përgjigjem lidhurme
ankesën e bërë. 2Pastaj Zotim’upërgjigj dhe tha: “Shkruaje vegimin tënd dhe
gdhendembi rrasa, që tëmund të lexohet shpejt. 3Sepse vegimi është përnjë
kohë të caktuar, por në fund ai do të flasë dhe nuk do të gënjejë; në se vonon,
prite, sepse me siguri do të vijë dhe nuk do të vonojë. 4 Ja, shpirti i është
krenuar, nuk është i drejtë, por i drejti do të rrojë për shkak të besimit të tij.
5Përveç kësaj vera e tradhëton njeriun krenar dhe kështu ai nuk rri në shtëpi.
Ai, pra, e shton lakminë e tij si Sheoli dhe është si vdekja, sepse kurrë nuk
është i kënaqur, por mbledh rreth vetes tërë kombet dhe tërë popujt. 6 Tërë
këta a nuk do të fillojnë vallë të përdorin një proverb kundër tij dhe një gjëzë
tallëse kundër tij? Ata do të thonë: “Mjerë ai që grumbullon gjëra që nuk
janë të tijat (por deri kur?) dhe kush ngarkohet me pengje!”. 7 A nuk do
të ngrihen vallë papritur kreditorët e tu dhe nuk do të zgjohen torturuesit
e tu? Dhe ti do të bëhesh preja e tyre. 8Duke qenë se ti ke plaçkitur shumë
kombe, tërë kusuri i popujve do të të plaçkitë ty për shkak të gjakut njerëzor
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të derdhur dhe të dhunës që i është bërë vendit, qyteteve dhe tërë banorëve
të tij. 9Mjerë ai që është i pangopur për fitime të mbrapshta për shtëpinë e
tij, për të vendosur folenë e tij lart dhe për t’i shpëtuar fuqisë së fatkeqësisë.
10Ti ke programuar turpin e shtëpisë sate, duke shfarosur shumë popuj, dhe
ke mëkatuar kundër vetvetes. 11 Sepse guri do të këlthasë nga muri dhe trari
do të përgjigjet nga dyshemeja. 12Mjerë ai që ndërton një qytet me gjak dhe
themelon një qytet me paudhësi! 13 Ja, a nuk vjen vallë nga Zoti i ushtrive që
popujt të lodhen për zjarrin dhe kombet të lodhen për asgjë? 14 Sepse dheu
do të mbushet me diturinë e lavdisë të Zotit, ashtu si ujërat mbushin detin.
15Mjerë ai që i jep të pijë të afërmit të tij, duke i dhënë shishen e vet, dhe
e deh për të parë lakuriqësinë e tij! 16 Ti do të ngopesh me turp dhe jo me
lavdi; pi edhe ti dhe mosrrethprerja jote le të zbulohet lakuriq. Kupa në të
djathtë të Zotit do të drejtohet nga ti dhe poshtërsia do të mbulojë lavdinë
tënde. 17Sepse dhuna e ushtruar në Liban do të tëmbulojë, dhe shkatërrimi i
kafshëve do të të mbushë me tmerr, për shkak të gjakut njerëzor të derdhur
dhe të dhunës së ushtruarmbi vendin, qytetet dhe tërë banorët e tij. 18Çfarë
dobie sjell figura e gdhendur, kur gdhendësi që e ka bërë, apo një figurë e
shkrirë që të mëson gënjeshtrën, që punuesi i saj të ketë besim te puna e tij,
duke fabrikuar idhuj të heshtur? 19Mjerë ai që i thotë drurit: “Zgjohu!”, apo
gurit të heshtur: “Çohu!”. A mund t’ju mësojë ai diçka? Ja, është i mbuluar
me ar dheme argjend, por në të nuk ka asnjë frymë jete. 20Por Zoti është në
tempullin e tij të shenjtë; tërë dheu le të heshtë përpara tij.

3
1LutjaeprofetitHabakukmbiShigionothin. 2“OZot, unëdëgjova të folurën

tënde dhe kam frikë; o Zot, bëj që të ringjallet vepra jote gjatë viteve, bëje të
njohur gjatë viteve. Në zemërim e sipër, kujtojemëshirën. 3Perëndiavintenga
Temani, i Shenjti nga mali Paran. Lavdia e tij mbulonte qiejt dhe toka ishte
plot me lëvdimin e tij. 4 Shkëlqimi i tij ishte si drita, rreze si shkëndi dilnin
nga dora e tij dhe aty fshihej fuqia e tij. 5 Para tij ecte murtaja dhe murtaja
e ethshme ndiqte hapat e tij. 6 Ai ndalej dhe maste tokën, shikonte dhe i
bënte kombet të dridheshin; malet e përjetshëm zhdukeshin, kodrat e lashta
uleshin; rrugët e tij janë të përjetshme. 7Unë i shikoja në dëshpërim çadrat e
Kushanit, pavijonet e vendit të Madianit dridheshin. 8O Zot, a merrte zjarr
vallë zemërimi yt kundër lumenjve? A ishte zemërimi yt kundër lumenjve
ose tërbimi yt kundër detit, kur shkoje hipur mbi kuajt e tu, mbi qerret e tua
të fitores? 9Ti e ke zbuluar plotësisht harkun tënd, sipas betimeve që ke bërë
mbi shigjetat e tua. Ti e ke ndarë tokën me lumenjtë. 10Malet të panë dhe
u drodhën; uragani i ujit kaloi, humnera ka bërë të dëgjohet zëri i saj dhe ka
ngriturduart lart. 11Dielli dhehënakanëmbeturnëbanesën e tyre; nëdritën
e shigjetave të tua lëvizënme të shpejtë, në vetëtimën e ushtës sate flakëruese.
12 Ti e ke përshkuar dheun i indinjuar, i ke shkelur kombet i zemëruar. 13Ke
dalë për të shpëtuar popullin tënd, për të shpëtuar të vajosurin tënd; ti ke
goditur kokën e shtëpisë së të pabesit, duke e nxjerrë lakuriq nga themelet e
deri lart. 14Ti ke shpuarme shigjetat e tua kokën e fshatrave të tij; ata kishin
ardhur si një uragan për t’i shpërndarë, duke lëshuar britma gëzimi, sikur
po gllabëronin të mjerin në fshehtësi. 15Me kuajt e tu ke ecur përmes detit,
nëpërmjet një mase të madhe ujërash. 16 Kam dëgjuar dhe të përbrendshmet
e mia u drodhën dhe buzët e mia u drodhën në atë zë; një krimb hyri në
kockat emiadhenjë frikë emadhemëpushtoi përbrenda. Megjithatë do të rri
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i qetë ditën 17Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë dhe nuk do të ketë asnjë fryt te
hardhitë,ndonësepunimi i ullirit do të jetë zhgënjyesdhe arat nukdo të japin
më ushqim, ndonëse kopetë do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketëmë
qe në stalla, 18unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe do të gëzohem te Perëndia i
shpëtimit tim. 19 Zoti, Zoti, është forca ime; ai do t’i bëjë këmbët e mia si ato
të durëve dhe do tëmë bëjë të ecëmbi lartësitë emia”. Mjeshtrit të korit. Për
veglat me tela.
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Sofonia
1 Fjala e Zotit që iu drejtua Sofonias, birit të Kushit, bir i Gedaliahut, bir

i Amariahut, bir i Ezekias, në ditët e Josias, birit të Amonit, mbret i Judës.
2 “Unë do të zhduk krejt çdo gjë nga faqja e dheut”, thotë Zoti. 3 “Do të zhduk
njerëz dhe kafshë, do të zhduk zogjtë e qiellit dhe peshqit e detit, shkaqet
e mëkatit së bashku me të pabesët dhe do të shfaros njeriun nga faqja e
dheut”, thotë Zoti. 4 “Do të shtrij dorën time kundër Judës dhe kundër të
gjithë banorëve të Jeruzalemit dhe do të shfaros nga ky vend mbeturinat e
Baalit, emrin e priftërinjve idhujtarë, bashkëmepriftërinjtë, 5ata të cilët bien
përmbys mbi tarraca përpara ushtrisë së qiellit, ata që bien përmbys duke iu
betuar Zotit, por duke iu betuar edhe Malkamit, 6 ata që largohen nga Zoti
dhe ata që nuk e kërkojnë Zotin dhe nuk e konsultojnë. 7Rri në heshtje para
Zotit, Zotit, sepse dita e Zotit është e afërt, sepse Zoti ka përgatiturnjëflijim, ka
shenjtëruar të ftuarit e tij. 8Ditën e flijimit të Zotit do të ndodhë që unë do të
ndëshkoj princat, bijtë embretit dhe tërë ata qëmbajnë veshje të huajsh. 9Po
atë ditë do të ndëshkoj tërë ata që hidhen mbi prag, që mbushin me dhunë
dhemashtrim shtëpitë e zotërve të tyre. 10Atë ditë”, thotë Zoti, “do të ngrihet
një britmë nga porta e peshqve, një klithmë nga lagja e dytë dhe një zhurmë
e madhe nga kodrat. 11 Ulërini, o banorë të Makteshit, sepse tërë populli i
tregtarëve është asgjësuar, tërë ata të ngarkuar me para janë shfarosur. 12Në
atë kohë do të ndodhë që unë do të kontrolloj Jeruzalemin me llampa dhe
do të ndëshkoj njerëzit që, duke qëndruar në llumin e tyre, thonë në zemër
të tyre: “Zoti nuk bën as të mirë as të keq”. 13 Prandaj pasuritë e tyre do të
bëhenplaçkë lufte dhe shtëpitë e tyredo të shkretohen. Do tëndërtojnë shtëpi,
do të mbjellin vreshta, por nuk do pinë verën e tyre”. 14Dita e Zotit është e
afërt, është e afërt dhe po vjenme shpejtësi tëmadhe. Zhurma e ditës së Zotit
është e hidhur; atëherë njeriu trim do të këlthasë fort. 15 Ajo ditë është një
ditë zemërimi, një ditë mjerimi dhe ankthi, një ditë shkatërrimi dhe shkretie,
një ditë terri dhe mjegulle, një ditë resh dhe errësire të thellë, 16 një ditë
zhurmimi tëborisëdhealarmikundërqyteteve të fortifikuaradhekullave të
larta. 17Unë do të sjell fatkeqësinëmbi njerëzit dhe ata do të ecin si të verbër,
sepsekanëmëkatuarkundërZotit; gjaku i tyredo të shpërndahet si pluhurdhe
mishi i tyre si jashtëqitje. 18As argjendi i tyre as ari i tyre nuk do të mund t’i
çlirojnë ditën e zemërimit të Zotit; përkundrazi tërë vendi do të gllabërohet nga
zjarri i xhelozisë së tij, sepse ai do të kryejë me siguri një shkatërrim të plotë
të të gjithë banorëve të vendit.

2
1Mblidhuni, mblidhuni bashkë, o komb i pacipë, 2 para se dekreti të ketë

efekt, para se dita të kalojë si byku, para se të bjerëmbi ju zemërimi i zjarrtë
i Zotit, para se të vijë mbi ju dita e zemërimit të Zotit. 3 Kërkoni Zotin ju të
gjithë, të përulurit e dheut, që zbatoni ligjin e tij. Kërkoni drejtësinë, kërkoni
përulësinë. Ndofta do të jeni tëmbrojtur në ditën e zemërimit të Zotit. 4Sepse
Gaza do të braktiset dhe Ashkeloni do të bëhet një shkreti; do të dëbojnë
Ashdodin me dhunë në mes të ditës, dhe Ekroni do të çrrënjoset. 5 Mjerë
banorët ebregut tëdetit,mjerëkombi iKerethejve! Fjala eZotit ështëkundër
teje, oKanaan, vend i Filistejve: “Unëdo të të shkatërrojdhenukdo tëmbetet
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më asnjë i gjallë”. 6Kështu bregu i detit do të jetë i tëri kullotë me banesa për
barinjtë dhe vathëpërkopetë. 7Bregdeti do t’i përkasëmbeturinës së shtëpisë
së Judës; në këto vende do të kullotin kopetë; në mbrëmje do të pushojnë në
shtëpitë eAshkelonit, sepseZoti, Perëndia i tyre, do t’i vizitojë dhedo t’i kthejë
nga robëria. 8 “Kam dëgjuar përbuzjen e Moabit dhe fyerjet e rënda të bijve
të Amonit, me të cilat kanë fyer popullin tim dhe janë zmadhuar në dëm të
territorit të tyre. 9Prandaj, ashtu siç është e vërtetë që unë rroj”, thotë Zoti i
ushtrive, Perëndia i Izraelit, “me siguri Moabi do të jetë si Sodoma, dhe bijtë
e Amonit si Gomorra, një vend i zënë nga hithrat dhe kripërat, një shkreti
përjetë. Kusuri i popullit tim do t’i plaçkitë dhe mbeturina e popullit tim
do t’i zotërojë. 10Kjo do t’u ndodhë për shkak të kryelartësisë së tyre, sepse
kanë fyer dhe trajtuarme arrogancë popullin e Zotit të ushtrive. 11Zoti do të
jetë i tmerrshëm kundër tyre, sepse do t’i përkulë tërë perënditë e tokës; dhe
secili do ta adhurojë nga vendi i tij, po, tërë ishujt e kombeve. 12 Edhe ju,
Etiopas, do të vriteni nga shpata ime”. 13Ai do të shtrijë dorën kundër veriut,
do të shkatërrojë Asirinë dhe do ta bëjë Niniven shkreti, një vend të thatë si
shkretëtira. 14Në mes të tij do të struken kopetë, tërë kafshët e kombeve; si
pelikani ashtu dhe çafka do të kalojnë natën mbi kapitelet e shtyllave të tij;
zëri i tyre do të dëgjohet në dritare; shkretimi do të jetë mbi pragje, sepse do
të shkatërrojë veshjenme panela kedri. 15Ky është qyteti i qejfeve që rrinte i
sigurt dhe thoshte në zemër të vet: “Unë, dhe askush tjetër veç meje”. Vallë
si u bë një shkreti, një vend ku struken kafshët? Kushdo që do t’i kalojë afër
do të fërshëllejë dhe do të tundë dorën.

3
1Mjerë ai që është rebel dhe i ndotur, mjerë qyteti i shtypjes! 2Ai nuk ka

dëgjuar zërin e tij, nuk ka pranuar të ndreqet, nuk ka patur besim tek Zoti,
nuk i është afruar Perëndisë të vet. 3 Krerët e tij në mes të tij janë luanë
që vrumbullojnë; gjyqtarët e tij janë ujqër të mbrëmjes, që nuk lënë asnjë
kockë për ta brejtur përmëngjes. 4 Profetët e tij janë mburravecë, të pabesë;
priftërinjtë e tij kanë përdhosur vendin e shenjtë, kanë dhunuar ligjin. 5 Zoti
është i drejtë në mes të tij, ai nuk kryen paudhësi. Çdo mëngjes ai sjell në
dritë drejtësinë pamunguar asnjë herë, por i çoroditurinuknjeh turp. 6 “Kam
shfarosur kombet; kalatë e tyre janë shembur; i kam shkretuar rrugët e tyre
dhe askush nuk kalon nëpër to; qytetet e tyre janë shkatërruar dhe askush
nuk banon në to. 7 Unë thoja: “Me siguri do të kesh frikë nga unë, do të
pranosh tëndreqesh”, dhekështubanesae tij nukdo të shkatërrohejmegjithë
ndëshkimetqë i kamdhënë. Por ataunxituan tëprishennë të gjitha veprimet
e tyre. 8Prandajmëprit”, thotë Zoti, “kur tëngrihempër të bërëplaçkë, sepse
unë kam vendosur të mbledh kombet, të bashkoj mbretëritë, për të hedhur
mbi ta indinjatën time, gjithë zjarrin e zemërimit tim; 9 Sepse atëherë do t’u
jap popujve një të folur të pastër,me qëllim që të gjithë të përmendin emrin e
Zotit, për t’i shërbyerme një marrëveshje të përbashkët. 10Që përtej lumenjve
të Etiopisë, adhuruesit emi, bija e të humburve tëmi, do tëmë sjellin ofertat
e tyre. 11Në atë ditë ti nuk do të kesh më turp për të gjitha veprimet e tua
me të cilat ngrite krye kundërmeje, sepse atëherë unë do të largoj nga mesi
yt ata që gëzohen nëmadhështinë tënde, dhe ti nuk do të krenohesh nëmalin
tim të shenjtë”. 12 “Do të bëj të mbetet midis teje një popull i përulur dhe i
varfër, që do të ketë besim te emri i Zotit. 13 Mbeturina e Izraelit nuk do
të kryejë paudhësi dhe nuk do të thotë më gënjeshtra, as do të gjendet në
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gojën e tyre një gjuhë gënjeshtare; sepse ata do ta kullotin kopenë e tyre, do të
bien të flenë dhe askush nuk do t’i trembë”. 14 Lësho britma gëzimi, o bijë e
Sionit, lësho britma hareje, o Izrael! Gëzohu dhe ngazëllome gjithë zemër, o
bijë e Jeruzalemit! 15 Zoti i ka revokuar gjykimet e tij kundër teje, ka dëbuar
armikun tënd. Mbreti i Izraelit, Zoti, ndodhet midis teje, nuk do të kesh më
frikë nga asgjë. 16 Atë ditë do të thonë në Jeruzalem: “Mos ki frikë, o Sion,
duart e tuamosudobësofshin! 17Zoti, Perëndia yt, nëmes teje është i fuqishmi
që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij do qëndrojë
në heshtje, do të gëzohet për ty me britma gëzimi. 18 Unë do të mbledh ata
që janë të pikëlluar për kuvendet solemne, që janë në mes tuaj për të cilët
pesha për atë ishte bërë objekt përçmimi. 19 Ja, në atë kohë unë do të veproj
kundër atyre që të shtypin; do të shpëtoj çalamanin dhe do të mbledh ata që
janë dëbuar, dhe do t’i bëj të lavdishëm dhe të dëgjuar në të gjitha vendet ku
kanë qenë me turp. 20Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë kohë do t’ju
mbledh; sepse do t’ju bëj të famshëm dhe të lavdishëmmidis tërë popujve të
tokës, kur, para syve tuaj, do t’i bëj të kthehen ata që janë në robëri”, thotë
Zoti.
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Hagai
1 Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e gjashtë, ditën e parë të

muajit, fjala e Zotit iu drejtua me anë të profetit Hagai, Zorobabelit, birit
të Shealtielit, qeveritar i Judës, dhe Jozueut, birit të Jehotsadakut, kryeprift,
duke thënë: 2 “Kështu thotë Zoti i ushtrive: Ky popull thotë: “Nuk ka ardhur
ende koha, koha kur duhet të rindërtohet shtëpia e Zotit””. 3 Atëherë fjala e
Zotit iu drejtua atyremeanë të profetitHagai, duke thënë: 4“Aështë vallë për
ju koha për të banuar në shtëpitë tuaja të mbuluara mirë, ndërsa ky tempull
është ende i rrënuar?”. 5Prandaj Zoti i ushtrive thotë tani: “Mendohuni mirë
për sjelljen tuaj! 6 Ju keni mbjellë shumë, por keni korrur pak; ju hani por
jo aq sa të ngopeni; ju pini, por jo aq sa të shuani etjen tuaj; ju visheni,
por askush nuk rrin ngrohtë; ai që fiton një mëditje, e fiton për ta shtënë
në një qese të shpuar”. 7Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Mendohuni mirë për
sjelljen tuaj! 8Ngjituni ndërmale, sillni lëndën dhe ndërtoni tempullin, që të
mund të gëzohem për të dhe kështu të jem i përlëvduar”, thotë Zoti. 9 Ju prisnit
shumë, por në realitet keni pasur pak; pastaj, kur e keni çuar në shtëpi, unë e
shpërndava. Përse?”, thotë Zoti i ushtrive, “për shkak të tempullit tim që është
i rrënuar, ndërsa secili prej jush rend në shtëpinë e vet. 10Për këtë arsye qielli
e ka ndalur vesën sipër jush dhe toka e ka mbajtur prodhimin e vet. 11Dhe
unë e thirra thatësirënmbi vendin,mbimalet,mbi grurin,mbimushtin,mbi
vajin dhembi gjithshka që prodhon toka,mbi njerëzit,mbi bagëtinë dhembi
gjithë punën e duarve tuaja”. 12Zorobabeli, biri i Shealtielit, dhe Jozueu, biri
i Jehotsadakut, kryeprift, dhe gjithë pjesa tjetër e popullit e dëgjuan zërin e
Zotit, Perëndisë së tyre, dhe fjalëteprofetitHagai, sepseZoti, 13AtëherëHagai,
lajmëtari i Zotit, i shpalli popullit mesazhin e Zotit, duke thënë: “Unë jamme
ju, thotë Zoti”. 14Kështu Zoti e zgjoi frymën e Zorobabelit, birit të Shealtielit,
qeveritar i Judës dhe frymën e Jozueut, birit të Jehotsadakut, kryeprift dhe
frymën e gjithë pjesës tjetër të popullit; atëherë ata erdhën dhe filluan punën
për shtëpinë e Zotit të ushtrive, Perëndisë së tyre, 15në ditën e njëzetekatërt të
muajit të gjashtë, në vitin e dytë të mbretit Dar.

2
1 Në muajin e shtatë, në ditën e njëzetenjëtë të muajit, fjala e Zotit u

drejtua me anë të profetit Hagai, duke thënë: 2 “Foli tani Zorobabelit, birit
të Shealtielit, qeveritar i Judës, dhe Jozueut, birit të Jehotsadakut, kryeprift,
dhe pjesës tjetër të popullit, duke thënë: 3 “Cili prej jush kambetur nga ata që
e kanë parë këtë tempull në lavdinë e tij të mëparshme? Dhe si po e shikoni
tani? Në krahasimme atë, a nuk është kjo asgjë para syve tuaj? 4Dhe tani ji
i fortë, Zorobabel”, thotë Zoti, “ji i fortë, Jozue, bir i Jehotsadakut, kryeprift;
ji i fortë, o mbarë popull i vendit”, thotë Zoti, “dhe i hyni punës, sepse unë
jam me ju”, thotë Zoti i ushtrive, 5 “sipas fjalës së besëlidhjes që lidha me ju
kur dolët nga Egjipti, kështu Fryma ime qëndronmidis jush. Mos kini frikë”.
6 Sepse kështu thotë Zoti i ushtrive: “Edhe një herë, pas pak, unë do t’i bëj
të dridhen qiejtë dhe dheun, detin dhe sterenë; 7 do t’i bëj të dridhen gjithë
kombet; dëshira e gjithëkombevedo të vijë dheunëdo tambushkëtë tempull
me lavdi”, thotë Zoti i ushtrive. 8 “Argjendi është imi, ari është imi”, thotë
Zoti i ushtrive. 9 “Lavdia e këtij tempulli të fundit do të jetë më e madhe nga
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ajo e të mëparshmit”, thotë Zoti i ushtrive; “dhe në këtë vend unë do të sjell
paqen””, thotë Zoti i ushtrive. 10Në ditën e njezet e katërt të muajit të nëntë,
në vitin e dytë të Darit, fjala e Zotit u drejtua me anë të profetit Hagai, duke
thënë: 11 “Kështu thotë Zoti i ushtrive: Pyeti priftërinjtë për ligjin, duke thënë:
12 “Në qoftë se dikush mban në cepin e rrobës së tij mish të shenjtëruar dhe
me cepin prek bukë ose ushqim të gatuar, verë ose vaj, ose çfarëdo ushqim
tjetër,ado tëbëhet i shenjtëruarky?””. Priftërinjtëupërgjigjendhe thanë: “Jo!”.
13AtëherëHagaiu thaatyre: “Nëqoftë sedikush, qëështë ipapastërpër shkak
të kontaktit me një kufomë, prek ndonjë nga këto gjëra, a do të bëhet kjo e
papastër?”. Priftërinjë u përgjigjën dhe thanë: “Po, ajo do të bëhet e papastër”.
14 Atëherë Hagai u përgjigj dhe tha: “Kështu është ky popull, kështu është ky
komb përparameje”, thotë Zoti, “dhe kështu është çdo punë e duarve të tyre,
dhe ajo qëmë ofrojnë atje është e papastër. 15Tani mendohuni mirë që sot e
tutje, para se të vendoset guri mbi gur në tempullin e Zotit. 16Më parë kur
dikush shkonte para një kapice që mendohej se kishte njëzet masa, kishte
vetëm dhjetë; kur dikush shkonte te buti për të nxjerrë nga buti pesëdhjetë
bate, kishte vetëm njëzet. 17 Unë ju godita me plasjen, me ndryshkun dhe
me breshër në çdo punë të duarve tuaja, por ju nuk u kthyet tek unë”, thotë
Zoti. 18 “Mendohuni mirë që sot e tutje, nga dita e njëzetekatërt e muajit të
nëntë, nga dita kur u hodhën themelet e tempullit të Zotit. Mendoni këtë:
19 a ka akoma grurë në hambar? Hardhia, fiku, shega dhe ulliri nuk kanë
dhënë akoma fryt. Por që nga kjo ditë e tutje, unë do t’ju bekoj”. 20 Fjala e
Zotit iu drejtua për herë të dytë Agait, ditën e njëzet e katërt të muajit, duke
thënë: 21 “Foli Zorobabelit, qeveritarit të Judës, dhe i thuaj: “Unë do t’i bëj
qiejt dhe dheun të dridhen, 22 do të përmbys fronin e mbretërive dhe do të
shkatërroj fuqinë e mbretërive të kombeve; do të përmbys qerret dhe ata që
u hipin atyre; do të rrëzohen kuajt dhe kalorësit e tyre, secili do të vritet nga
shpata e vëllait të vet. 23 Atë ditë”, thotë Zoti i ushtrive, “unë do të të marr,
o Zorobabel, bir i Shealtielit, shërbëtori im”, thotë Zoti dhe do të të vë një si
vulë, sepse të kam zgjedhur””, thotë Zoti i ushtrive.
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Zakaria
1Në muajin e tetë të vitit të dytë të Darit, fjala e Zotit iu drejtua Zakarias,

birit tëBerekiahut, bir i Idos, profet, duke thënë: 2“Zoti ishte zemëruar shumë
me etërit tuaj. 3 Prandaj u thuaj: Kështu thotë Zoti i ushtrive: Kthehuni
tek unë, thotë Zoti i ushtrive, dhe unë do të kthehem te ju”, thotë Zoti i
ushtrive. 4 “Mos u bëni si etërit tuaj, të cilëve profetët e së kualuarës u
kanë shpallur, duke thënë: “Kështu thotë Zoti i ushtrive: Konvertohuni nga
rrugët tuaja të këqija dhe nga veprat tuaja të këqija”. Por ata nuk dëgjuan dhe
nuk më kushtuan vemendje”, thotë Zoti. 5 “Etërit tuaj ku janë? Po profetët
a rrojnë vallë përjetë? 6 Vallë fjalët e mia dhe statutet e mia që ua kisha
besuar shërbëtorëve të mi, profetëve, nuk arritën te etërit tuaj? Kështu ata u
konvertuan dhe thanë: “Ashtu si kishte vendosur të vepronte me ne Zoti i
ushtrive, në bazë të rrugëve tona dhe të veprave tona, kështu veproime ne””.
7Mënjëzet e katër tëmuajit të njëmbëdhjetë,që ështëmuaji i Shebatit, në vitin
e dytë të Darit, fjala e Zotit iu drejtua Zakarias, birit të Berekiahut, bir i Idos,
profet, duke thënë: 8Natënpata një vegim; dhe ja, një burrë, që i kishte hipur
një kali të kuq, rrintemidis shkurreve tëmërsinave në një gropë të thellë dhe
prapa tij kishte kuaj të kuq, të kuqërremë dhe të bardhë. 9Unë pyeta: “Imzot,
çfarë kuptimi kanëkëto gjëra?”. Engjëlliqëflistememuam’upërgjigj: “Unëdo
të të bëj të shohësh çfarë kuptimi kanë ato”. 10Atëherë burri që rrinte midis
shkurreve të mërsinave nisi të thotë: “Këta janë ata që i ka dërguar Zoti për të
përshkuar dheun”. 11Kështu iu përgjigjën ata engjëllit të Zotit i cili rrintemidis
shkurreve të mërsinave: “Kemi përshkuar dheun dhe ja, gjithë dheu është në
pushim dhe i qetë”. 12Atëherë engjëlli i Zotit nisi të thotë: “O Zoti i ushtrive,
deri kur do të vazhdosh tëmos keshmëshirë për Jeruzalemin dhe për qytetet
e Judës kundër të cilave ke qënë i zemëruar gjatë këtyre shtatëdhjetë vjetëve?”.
13 Pastaj Zoti i tha disa fjalë të mira, fjalë inkurajimi, engjëllit që fliste me
mua. 14 Kështu engjëlli që fliste me mua më tha: “Bërtit dhe thuaj: Kështu
thotëZoti i ushtrive: “Unë jamshumëxhelozpër JeruzalemindhepërSionin;
15 por jam zemëruar shumë me kombet që jetojnë në mirëqenie, sepse, kur
isha zemëruar pak, ata luajtën rol për ta shtuar të keqen”. 16 Prandaj kështu
thotë Zoti: “Unë po i drejtohem përsëri Jeruzalemit me mëshirë; tempulli
im do të rindërtohet aty, thotë Zoti i ushtrive, dhe litari do të nderet mbi
Jeruzalem”. 17Bërtit akoma dhe thuaj: “Kështu thotë Zoti i ushtrive: Qytetet
emia do të jenë plot e përplotme pasuri; Zoti do të ngushëllojë akoma Sionin
dhe do të zgjedhë akoma Jeruzalemin””. 18 Pastaj i çova sytë, shikova dhe
ja, katër brirë. 19Unë e pyeta engjëllin që fliste me mua: “Çfarë janë këta?”.
Ai m’u përgjigj: “Këta janë brirët që kanë shpërndarë Judën, Izraelin dhe
Jeruzalemin”. 20Pastaj Zoti më bëri të shoh katër kovaçë. 21Unë pyeta: “Pse
kanë ardhur këta, çfarë do të bëjnë?”. Ai u përgjigj dhe tha: “Këta janë brirët
qëkanë shpërndarë Judën, kështuqëaskushnukmund të çontekokën lart, por
këta kovaçë vijnë për t’i trembur, për të rrëzuar brirët e kombeve që e kanë
ngritur bririn e tyre kundër vendit të Judës për ta shpërndarë”.

2
1 I ngritamandej sytë dhe shikova dhe ja, një burrë qëmbante në dorë një

litar për matje. 2 E pyeta: “Ku po shkon?”. Ai m’u përgjigj: “Po shkoj të mas
Jeruzalemin, për të parë sa është gjerësia e tij dhe sa është gjatësia e tij”. 3Dhe
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ja, engjëlli që fliste me mua doli përpara dhe një engjëll tjetër i doli përballë,
4 dhe i tha: “Rend, foli atij të riu dhe i thuaj: Jeruzalemi do të jetë i banuar
si një qytet pa mure, për shkak të morisë së njerëzve dhe të kafshëve që do
të jenë në të. 5 Sepse unë”, thotë Zoti, “do të jem për të një mur zjarri rreth e
qarkdhedo të jem lavdiae tij nëmes të tij”. 6Oh, oh! “Ikningavendi i veriut”,
thotë Zoti, “sepse ju kam shpërndarë si katër erërat e qiellit”, thotë Zoti. 7Oh,
Sion, siguro shpëtimin, ti që banon bashkë me bijën e Babilonisë! 8 Sepse
kështu thotë Zoti i ushtrive: “Lavdia e tij më ka dërguar te kombet që ju kanë
plaçkitur, sepse ai që juprekprekbebene syrit të tij. 9 Ja, unëdo ta tunddorën
time kundër tyre dhe ata do të bëhen pre e atyre që u ishin nënshtruar atyre;
atëherëdo tëpranoniqëmëkadërguarZoti i ushtrive. 10Lëshoklithmagëzimi,
gëzohu, o bijë e Sionit, sepse ja, unë do të vij, të banoj midis teje”, thotë Zoti.
11 “Atë ditë shumë kombe do të bashkohenme Zotin dhe do të bëhen populli
im, dhe unë do të banoj midis teje; atëherë do të pranosh që Zoti i ushtrive
më ka dërguar te ti. 12Dhe Zoti do të marrë në zotërim Judën si trashëgimi të
tij në tokën e shenjtë dhe do të zgjedhë akoma Jeruzalemin. 13Çdomish le të
heshtë përpara Zotit, sepse ai është zgjuar nga selia e tij e shenjtë”.

3
1 Pastaj më bëri të shoh kryepriftin Jozue, që qëndronte drejt përpara

engjëllit të Zotit, dhe Satanai që rrinte në të djathtën e tij për ta akuzuar.
2 Zoti i tha Satanait: “Të qortoftë ashpër Zoti, o Satana! Po, Zoti që ka
zgjedhur Jeruzalemin, të qortoftë ashpër! A nuk është vallë ky një urë zjarri
e shkëputur nga zjarri?”. 3 Jozueu ishte veshur me rroba të papastra dhe
qëndronte drejt përpara engjëllit, 4 i cili nisi t’u thotë atyre që ishin përpara
tij: “Ia hiqni nga trupi ato rroba të papastra!”. Pastaj i tha atij: “Shiko,
kam zhdukur prej teje paudhësinë tënde dhe do të të bëj të veshësh rroba
të shkëlqyera”. 5 Unë, pra, thashë: “Le të vënë mbi kokën e tij një çallmë të
pastër”. Kështu ata i vunë mbi kokë një çallmë të pastër dhe e vunë të veshë
rroba, ndërsa Engjëlli i Zotit ishte i pranishëm aty. 6 Dhe Engjëlli i Zotit e
paralajmëroi solemnisht Jozueun duke thënë: 7 “Kështu thotë Zoti i ushtrive:
Në qoftë se do të ecësh në rrugët e mia dhe do të respektosh ligjin tim, edhe
ti do të kesh drejtimin e shtëpisë sime dhe do të ruash oborret emia, dhe unë
do të të lejoj të hysh lirisht midis këtyre që rrijnë këtu. 8Dëgjo, pra, o Jozue,
kryeprift, ti dhe shokët e tuqëulenpërpara teje, sepse ata janënjerëzqë japin
paralajmërime. Ja, unë po të sjell këtu shërbëtorin tim, Filizin. 9 Ja guri që kam
vënë përpara Jozueut: mbi këtë gur të vetëm ka shtatë sy; ja, unë do të gdhend
mbishkrimin e tij”, thotë Zoti i ushtrive, “dhe do ta heq paudhësinë e këtij
vendi në një ditë të vetme. 10Në atë ditë”, thotë Zoti i ushtrive, “secili nga ju
do të ftojë fqinjin e vet nën hardhinë e tij dhe nën fikun e tij”.

4
1Pastaj engjëlli që flistememua u kthye dhemë zgjoi ashtu si zgjojnë dikë

nga gjumi. 2Dhe më pyeti: “Çfarë po shikon?”. U përgjigja: “Ja, po shikoj një
shandan krejt prej ari dhe që ka në majë një enë, mbi të cilën janë shtatë
llampame shtatë tuba për shtatë llampat që janë nëmajë. 3Afër tyre janë dy
ullinj, një në të djathtën e enës dhe tjetri në të majtën e saj”. 4Kështu nisa t’i
them engjëllit që fliste memua: “Imzot, ç’kuptim kanë këto gjëra?”. 5Engjëlli
që flistememua u përgjigj dhemë tha: “Nuk e kupton se ç’duan të thonë këto
gjëra?”. Unë i thashë: “Jo, imzot”. 6Atëherë ai, duke u përgjigjur,më tha: “Kjo
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është fjala e Zotit drejtuar Zorobabelit: Jo për fuqinë dhe as për forcën, por
për Frymën time”, thotë Zoti i ushtrive. 7 “Kush je ti, o mali i madh? Përpara
Zorobabelit ti do të bëhesh fushë. Dhe ai do ta bëjë gurin e majës së malit të
shkojë përparamidis britmave: “Mëshirë,mëshirë për të!””. 8Fjala e Zotit m’u
drejtua përsëri, duke thënë: 9 “Duart e Zorobabelit kanë hedhur themelet e
këtij tempulli dhe duart e tij do ta përfundojnë; atëherë do të pranosh që Zoti i
ushtrivemë ka dërguar te ju. 10Kush kamundur të përçmojë ditën e gjërave të
vogla? Por ata të shtatë gëzohenkur shohinplumbçennëduart e Zorobabelit.
Ata të shtatë janë sytë e Zotit që e përshkojnë gjithë dheun”. 11Unë u përgjigja
dhe i thashë: “Këta dy ullinj në të djathtën dhe në tëmajtën e shandanit çfarë
janë?”. 12Për herë të dytë nisa t’i them: “Çfarë janë këto dy degë ulliri që janë
përbri dy prurësve prej ari nga rrjedh vaji i praruar?”. 13Ai m’u përgjigj dhe
tha: “Nuk e kupton çfarë janë këto?”. Unë u përgjigja: “Jo, imzot”. 14Atëherë ai
më tha: “Këta janë dy të vajosurit që rrijnë afër Zotit të gjithë dheut”.

5
1 Pastaj i çova përsëri sytë dhe pashë, dhe ja një rrotull që fluturonte.

2 Engjëlli më tha: “Çfarë po shikon?”. Unë u përgjigja: “Shoh një rrotull që
fluturon; gjatësia e saj është njëzet kubitë dhe gjërësia e saj dhjetë kubitë”.
3 Atëherë ai më tha: “Ky është mallkimi që po përhapet mbi gjithë vendin;
sepse tani e tutje, kushdo që vjedh do të dëbohet prej tij dhe kushdo që tani
e tutje betohet me të rreme, do të dëbohet prej tij. 4 Unë do ta bëj të dalë”,
thotë Zoti i ushtrive, “dhe ai do të hyjë në shtëpinë e vjedhësit dhe në shtëpinë
e atij që bën betim të rremë në emrin tim; do të mbetet në atë shtëpi dhe do
ta konsumojë bashkëme lëndën e saj dheme gurët e saj”. 5Pastaj Engjëlli që
fliste me mua doli dhe më tha: “Ço sytë dhe shiko çfarë është ajo që po del”.
6Unë thashë: “Çfarë është?”. Ai tha: “Éshtë efa që po del”. Pastaj shtoi: “Kjo
është pamja e tyre në gjithë vendin”. 7 Pastaj, ja, u ngrit një kapak plumbi,
dhe kështu në mes të efas rrinte ulur një grua. 8 Atëherë ai tha: “Kjo është
ligësia”. Dhe e hodhi në mes të efas, pastaj hodhi kapakun prej plumbi mbi
hapjen e saj. 9Pastaj i çova sytë dhe shikova, dhe ja qëpovinindy grameerën
nëkrahët e tyre, sepse ato kishinkrahë si krahët e lejlekut, dhe engritën efan
midis tokës dhe qiellit. 10Kështu unë e pyeta engjëllin që flistememua: “Ku e
çojnë efan këto?”. 11Ai m’u përgjigj: “Në vendin e Shinarit për t’i ndërtuar një
shtëpi; kur të jetë gati efa do të vihet mbi piedestalin e vet”.

6
1 I çova përsëri sytë dhe shikova, dhe ja, katër qerre që dilnin në mes të dy

maleve; dhe malet ishin male prej bronzi. 2Në qerren e parë kishte kuaj të
kuq, në qerren e dytë kuaj të zinj, 3në qerren e tretë kuaj të bardhë dhe në
të katërtën kuaj shumë laramanë. 4Atëherë nisa t’i them engjëllit që flisteme
mua: “Imzot, po këta?”. 5 Engjëlli u përgjigj dhe tha: “Këta janë katër frymat
e qiellit që dalin pasi kanë qenë në prani të Zotit të mbarë dheut. 6Qerrja
me kuaj të zinj shkon drejt vendit të veriut; kuajt e bardhë e ndjekin, kuajt
laramanë shkojnë drejt vendit të jugut; 7 pastaj përparojnë kuajt me ngjyrë
të kuqe të ndezur dhe kërkojnë të shkojnë për të përshkuar dheun”. Ai u tha
atyre: “Shkoni, përshkoni dheun!”. Kështu ata e përshkuan dheun. 8 Pastaj
ai më thirri dhe më foli, duke thënë: “Ja, ata që po shkojnë drejt vendit
në veri e kanë qetësuar Frymën time mbi vendin e veriut. 9 Pastaj fjala e
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Zotit m’u drejtua duke thënë: 10 “Prano dhurata ngamërgimtarët, domethënë
nga Heldai, nga Tobiahu dhe nga Jedaiahu që kanë ardhur nga Babilonia,
dhe që po sot kanë shkuar në shtëpinë e Josias, birit të Sofonias. 11 Merr
argjendin dhe arin, bëj një kurorë me to dhe vërembi kryet e Jozueut, birit
të Jehotsadakut, kryepriftit. 12Pastaj foli atij, duke thënë: Kështu thotë Zoti i
ushtrive: Ja, burri emri i të cilit është Filizë, do të filizoj në vendin e tij dhe
do të ndërtojë tempullin e Zotit. 13Po, ai do të ndërtojë tempullin e Zotit, do të
mbulohetme lavdi dhe do të ulet e do tëmbretërojëmbi fronin e tij, do të jetë
priftmbi fronin e tij, dhemidis të dyvedo të jetënjë këshillëpaqeje. 14Kurora
do të jetë një kujtim në tempullin e Zotit për Helemin, për Tobiahun, për
JedaiahundhepërHenin, birin e Sofonias. 15Edheataqë janë largdo të vijnë
për të ndihmuar për ndërtimin e tempullit të Zotit; atëherë do të pranoni që
Zoti i ushtrivemë ka dërguar te ju. Kjo do të ndodhë në qoftë se do t’i bindeni
me zell zërit të Zotit, Perëndisë tuaj”.

7
1 Në vitin e katërt të mbretit Dar, ditën e katërt të muajit të nëntë, që

është Kislevi, ndodhi që fjala e Zotit iu drejtua Zakarias. 2 Kishin dërguar
Sharetserin, bashkë me Regemelekun dhe njerëzit e tij, në Bethel për të
kërkuar me lutje favorin e Zotin, 3 dhe për të folur me priftërinjtë që ishin
në shtëpinë e Zotit të ushtrive dhe me profetët, duke thënë: “A duhet të qaj
në muajin e pestë dhe të agjëroj si kam bërë gjatë shumë viteve?”. 4Atëherë
fjala e Zotit m’u drejtua, duke thënë: 5 “Folu gjithë popullit të vendit dhe
priftërinjve dhe thuaj: “Kur keni agjëruar dhe jeni pikëlluar nëmuajin e pestë
dhe në të shtatin gjatë këtyre shtatëdhjetë viteve, a keni agjëruar në të vërtetë
përmua, pikërisht përmua? 6Pomë pas, kur keni ngrënë dhe pirë,mos vallë
keni ngrënë dhe pirë për veten tuaj? 7Anuk janë këto fjalët që Zoti i ushtrive
ka shpallurme anë të profetëve të së kaluarës, kur Jeruzalemi ishte i banuar
dhe i qetë bashkë me qytetet e tij të afërta dhe gjithashtu Negevi dhe fusha
ishin të banuara?””. 8 Fjala e Zotit iu drejtua Zakarias, duke thënë: 9 “Kështu
thotë Zoti i ushtrive: Zbatonime përpikëri drejtësinë dhe tregoni secili mirësi
dhemëshirë për vëllezërit tuaj. 10Mos e shtypni të venë dhe jetimin, të huajin
dhe të varfërin; dhe askush të mos kurdisë në zemër të vet të keqen kundër
vëllait të vet. 11Por ata nuk deshën të dëgjojnë, kthyen krahëtme kryeneçësi
dhe i zunë veshët që tëmos dëgjonin. 12E bënë zemrën e tyre si diamanti, për
të mos dëgjuar ligjin dhe fjalët që Zoti i ushtrive u dërgonte atyre me anë të
Frymës së tij, me anë të profetëve të së kaluarës. Kështuu krijua një indinjatë
emadhe te Zoti i ushtrive. 13Dhe ndodhi që,mbasi ai thërriste dhe ata nuk ia
vinin veshin, ata thirrën dhe unë nuk ua vura veshin”, thotë Zoti i ushtrive,
14“por i shpërndavameshakullimëmidis gjithëkombeveqëatanuk injihnin.
Kështu vendimbeti i shkretë pas tyre, dhe askush nuk kalonte andej ose nuk
u kthye. Nga një vend kënaqësie ata e kthyen në shkreti”.

8
1Fjala e Zotit të ushtrivem’udrejtua përsëri, duke thënë: 2Kështu thotë Zoti

i ushtrive: Unë jam shumë xheloz për Sionin, po, unë digjem nga xhelozia
për të”. 3Kështu thotë Zoti: “Unë do të kthehem në Sion dhe do të banoj në
mes të Jeruzalemit. Jeruzalemin do ta quajnë Qytet të besnikërisë dhemalin
e Zotit të ushtrive, mal të shenjtërisë”. 4Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Nëpër
sheshet e Jeruzalemit do të ulen akoma pleq e plaka, secili me shkopin e vet
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në dorë për shkak të moshës së shtyrë. 5 Sheshet e qytetit do të jenë plot e
përplotme djem dhe vajza që do të lozin në sheshet e tij”. 6Kështu thotë Zoti
i ushtrive: “Në se kjo duket shumë e vështirë në sytë e atyre që kanëmbetur
nga ky popull ndër këto ditë, a do të jetë gjithashtu tepër e vështirë për sytë e
mi?”, thotë Zoti i ushtrive. 7Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Ja, unë do ta shpëtoj
popullin tim nga vendi i lindjes dhe nga vendi i perëndimit. 8Unë do t’i bëj të
vijnëdheatado tëbanojnënë Jeruzalem; atado të jenëpopulli imdheunëdo
të jemPerëndia i tyremebesnikëridhedrejtësi”. 9Kështu thotë Zoti i ushtrive:
“Duart tuaja le të jenë të fuqishme, juqëdëgjoninëkëtoditëkëto fjalëngagoja
e profetëve që ishin në kohën kur po hidheshin themelet e shtëpisë të Zotit,
me qëllim që të mund të rindërtohej tempulli. 10Përpara asaj kohe nuk kishte
pagesë për njeriun dhe pagesë për kafshët; nuk kishte fare siguri për këdo
që shkonte ose vinte për shkak të armikut; unë vet, pra, i vija gjithë njerëzit
kundër njeri tjetrit. 11 Por tani nuk do të jem më me ata të mbeturit nga ky
popull siç kam qenë në kohërat e shkuara”, thotë Zoti i ushtrive. 12 “Sepse
do të ketë një farë paqeje: hardhia do të japë frytin e vet, toka do të japë
prodhimet e veta dhe qiejt do t’u japin vesën e tyre. Do t’i bëj ata tëmbeturit
nga ky popull të kenë zotërimin e të gjitha këtyre gjërave. 13Dhe do të ndodhë
që, ashtu si ishit një mallkim midis kombeve, o shtëpi e Judës dhe shtëpi e
Izraelit, kështu, kur t’ju shpëtoj, do të jeni një bekim. Mos u trembni, duart
tuaja le të jenë të fuqishme!”. 14 Sepse kështu thotë Zoti i ushtrive: “Ashtu
si vendosa t’ju bëj keq kur etërit tuaj më provokuan zemërimin”, thotë Zoti i
ushtrive, “dhenukupendova, 15kështu, këtoditë kamvendosur rishtas t’i bëj
mirë Jeruzalemit dhe shtëpisë së Judës. Mos u trembni! 16Këto janë gjërat që
duhet të bëni: i flisni me vërtetësi secili të afërmit të tij, në portat tuaja jepni
gjykimeme vërtetësi, drejtësi dhe paqe. 17Askush tëmos kurdisë në zemër të
vet ndonjë të keqe kundër të afërmit të vet dhemos pëlqeni betimin e rremë,
sepse të gjithakëto gjëraunë i urrej, thotë Zoti”. 18Fjala eZotit të ushtrivem’u
drejtua përsëri, duke thënë: 19 “Kështu thotë Zoti i ushtrive: Agjërimi i muajit
të katërt, agjërimi i të pestit, agjërimi i të shtatit dhe agjërimi i të dhjetit do të
bëhen për shtëpinë e Judës një periudhë gëzimi, hareje dhe festash të gëzuara;
prandaj duajeni të vërtetën dhe paqen”. 20Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Do
të vijnë akoma popuj dhe banorë të shumë qyteteve; 21 banorët e një qyteti
do të shkojnë tek ata të tjetrit, duke thënë: “Le të shkojmë menjëherë t’i
përgjërohemi fytyrës së Zotit dhe të kërkojmë Zotin e ushtrive. Edhe unë do
të shkoj”. 22 Po, shumë popuj dhe kombe të fuqishëm do të vijnë të kërkojnë
Zotin e ushtrive në Jeruzalem dhe t’i përgjërohen fytyrës së Zotit”. 23Kështu
thotë Zoti i ushtrive: “Nëato ditë dhjetë burranga të gjitha gjuhët e kombeve
do të zënë një Jude nga cepi i rrobës dhe do të thonë: “Ne duam të vijmë me
ju sepse kemi dëgjuar se Perëndia ështëme ju””.

9
1Orakulli i fjalës së Zotit kundër vendit të Hadrakut dhe Damasku vend-

pushimi i tij (sepse sytë e njerëzve të të gjitha fiseve të Izraelit i drejtohen
Zotit), 2 dhe kundër Hamathit, që është në kufi me të, dhe kundër Tiros dhe
Sidonit, ndonëse ata janë shumë të urtë. 3Tiro ka ndërtuar një fortesë dhe ka
grumbulluarargjend si pluhurdhear si balta e rrugëve. 4 Ja, Zoti do ta rrëzojë
nga fuqiadhedo të shkatërrojëpushtetin e tij nëdet, dheai do të konsumohet
nga zjarri. 5 Ashkeloni do ta shohë dhe do të ketë frikë, edhe Gaza do të
përpëlitet nga dhëmbja e madhe dhe po kështu Ekroni, sepse shpresa e tij do
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të pësojë zhgënjim. Mbreti do të zhduket nga Gaza dhe Ashkeloni nuk do
të banohet më. 6 Një popull bastard do të banojë në Ashdod, dhe unë do
të asgjësoj krenarinë e Filistejve. 7Do të heq gjak nga goja e tij dhe gjërat e
neveritshme nga dhëmbët e tij, dhe ai gjithashtu do të jetë një i mbetur për
Perëndinë tonë dhe do të jetë si një kryetar në Judë, dhe Ekroni si Jebuzeu.
8 Do të fushoj rreth shtëpisë sime për ta mbrojtur nga çfarëdo ushtrie, nga
kush shkon dhe kush vjen; asnjë shtypës nuk do të kalojë më nga ata, sepse
tani pashë vetë me sytë e mi. 9Ngazëllo me të madhe, o bijë e Sionit, lësho
britma gëzimi, o bijë e Jeruzalemit! Ja, mbreti yt po të vjen; ai është i drejtë
dhe sjell shpëtimin, i përulur dhe i hipur mbi një gomar, mbi një gomar të ri.
10 Unë do t’i zhduk qerret nga Efraimi dhe kuajt nga Jeruzalemi; harqet e
luftës do të asgjësohen. Ai do t’u flasë për paqe kombeve; sundimi i tij do të
shtrihet nga deti në det, dhe nga Lumi deri në skaj të dheut. 11 Sa për ty, për
shkak të gjakut të besëlidhjes sime me ty, i çlirova robërit e tu nga gropa pa
ujë. 12Kthehuni në fortesë, o ju robër të shpresës! Pikërisht sot unë deklaroj
se do të të jap dyfishin. 13Do ta përkul Judën përmua si harkun tim dhe me
Efraimin do tambushme shigjeta, dhe do t’i ngre në këmbë bijtë e tu, o Sion,
kundër bijve të tu, o Javan, dhe do të të bëj si shpata e një njeriu të fuqishëm.
14Atëherëmbi ta do të duket Zoti dhe shigjeta e tij do të niset si një rrufe. Zoti,
Zoti, do t’i bjerë borisë dhe do të përparojë bashkë me shakullimat e jugut.
15 Zoti i ushtrive do t’i mbrojë; kështu ata do të gllabërojnë dhe do të shkelin
gurët e hobeve të armiqve të tyre, do të pijnë dhe do të bëjnë zhurmë si të
nxitur nga vera dhe do të jenë plot me gjak si legenat e vegjël që përdoren
për flijime, si brirët e altarit. 16Zoti, Perëndia i tyre, do t’i shpëtojë atë ditë, si
kopeja e popullit të tij, sepse do të jenë si gurët e çmuar të një kurore, që do të
ngrihen lart si një flamurmbi tokën e tij. 17Sa emadhe do të jetëmirësia e tij
dhe sa emadhe bukuria e tij! Gruri do t’i rritë të rinjtë, dhemushti vajzat.

10
1 I kërkoni Zotit shiun në kohën e shiut të fundit! Zoti do të lëshojë rrufe

që do të pasohen nga bubullima dhe shi, do t’u japë atyre shira të bollshme,
dhe secilit bar në arën e vet. 2 Sepse idhujt familjarë rrëfejnë gjëra të kota,
shortarët ndjekin veprime të rreme dhe tregojnë ëndrra të rreme, japin
ngushëllime të kota; për këtë arsye ata po enden si dhentë, janë të pikëlluar,
sepse janë pa bari. 3 “Zemërimi im merr zjarr kundër barinjve dhe unë do
të ndëshkoj cjeptë, sepse Zoti i ushtrive do të vizitojë kopenë e tij, shtëpinë e
Judës dhe do ta bëjë atë si kalin e tij madhështor në luftë. 4 Prej tij do të dalë
guri i qoshes, prej tij do të dalë kunji, prej tij harku i betejës, prej tij do të dalë
çdo sundues, të gjithë së bashku. 5Dhe do të jenë si trimat që do të shkelin
armiqtë e tyre në baltën e rrugëve në betejë. Do të luftojnë, sepse Zoti është
me ta, ata që u hipin kuajve do të mbeten të shushatur. 6Unë do ta fortifikoj
shtëpinëe Judësdhedo ta shpëtoj shtëpinëe Jozefitdhedo t’i sjell përsëri sepse
mëvjenkeqpër ta; do të jenë si tëmos i kemdëbuarkurrë, sepseunë jamZoti,
Perëndia i tyre, dhe do t’i kënaq. 7 Ata të Efraimit do të jenë si një trim dhe
zemra e tyre do të ngazëllojë si e dehur nga vera. Po, bijtë e tyre do ta shohin
dhe do të gëzohen, zemra e tyre do të ngazëllojë në Zotin. 8 Do t’u fishkëlloj
për t’i mbledhur, sepse unë do t’i shpengoj; dhe ata do të shumohen siç janë
shumuarmëparë. 9Do t’i shpërndajmidis popujve dhenëvende të largëtado
tëmëkujtojnë; do të jetojnë bashkëmebijtë e tyre dhedo të kthehen. 10Do t’i
bëj të kthehen nga vendi i Egjiptit dhe do t’i mbledh nga Asiria, për t’i kthyer
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në vendin e Galaadit dhe në Liban, por nuk do të ketë vend të mjaftueshëm
për ta. 11 Ai do të kalojë nëpër detin e vështirësisë, por do t’i godasë valët e
detit dhe të gjitha thellësitë e lumenjve do të thahen. Krenaria e Asirisë do
të shembet dhe skeptri i Egjiptit do të hiqet. 12Do t’i bëj të fuqishëm në Zotin
dhe ata do të ecin në emrin e tij”, thotë Zoti.

11
1 Hapi dyert e tua, Liban, me qëllim që zjarri të djegë kedrat e tu.

2Vajto, selvi, sepse kedri ka rënë, sepse drurëtmadhështorë janë shkatërruar.
Këlthisni, lisa tëBashanit, sepsepylli i padepërtueshëmështërrëzuar. 3Dëgjohet
vajtimi i barinjve, sepse shkëlqimi i tyre u shkretua; dëgjohet vrumbullima
e luanëve të vegjël, sepse madhështia e Jordanit u shkretua. 4 Kështu thotë
Zoti, Perëndia im: “Kulloti delet që janë caktuar për thertore, 5 blerësit e të
cilave vrasin dhe nuk konsiderohen fajtorë dhe shitësit e të cilave thonë:
“Qoftë bekuar Zoti, sepse unë po pasurohem” dhe barinjtë e të cilave nuk
kanë kurrfarë mëshire. 6Nuk do të kem më mëshirë për banorët e vendit”,
thotë Zoti, “madje do të bëj që secili prej tyre të bjerë në dorë të të afërmit
të vet dhe në dorë të mbretit të vet. Ata do ta shkretojnë vendin dhe nuk
do të çliroj asnjë nga duart e tyre”. 7 Atëherë nisa t’i kullos delet që ishin
caktuar për thertore, pikërisht më të mjerat e kopesë. Mora pastaj për vete
dy shkopinj: njërin e quajta “Hir” dhe tjetrin “Bashkim”, dhe nisa ta kullos
kopenë. 8 Brenda një muaj eliminova tre barinj. Unë isha i paduruar me
ta, edhe ata gjithashtu më urrenin. 9Atëherë thashë: “Nuk do t’i kullos më;
kush është duke vdekur, le të vdesë dhe kush është për të humbur, le të
humbasë; pastaj ato që do të mbeten le të hanë njëra tjetrën”. 10Mora pastaj
shkopin tim “Hir” dhe e theva, për të shfuqizuar besëlidhjen që kisha lidhur
me gjithë popujt. 11 Po atë ditë ai u shfuqizua. Kështu delet më të mjera të
kopesë që po më shikonin, e kuptuan se ajo ishte fjala e Zotit. 12 Atëherë u
thashë atyre: “Po t’ju duket e drejtë, më jepni pagën time; në se jo, lëreni”.
Kështu ata e peshuan pagën time: tridhjetë sikla argjendi. 13Por Zoti më tha:
“Hidhja poçarit çmimin madhështor me të cilin ata më vlerësuan”. Atëherë i
mora tridhjetë siklat prej argjendi dhe i hodhanë shtëpinë e Zotit përpoçarin.
14 Pastaj theva shkopin tjetër “Bashkimi”, për të thyer vëllazërinë ndërmjet
Judës dhe Izraelit. 15Atëherë Zoti më tha: “Merri edhe veglat e një bariu të
pamend. 16 Sepse ja, unë do të nxjerr në vend një bari që nuk do të kujdeset
për delet që humbasin, nuk do t’i kërkojë ato që janë të reja, nuk do të shërojë
të plagosurat, nuk do të ushqejë ato që rrijnë në këmbë, por do të hajëmishin
e të majmeve dhe do t’u shkulë edhe thonjtë”. 17Mjerë bariu i pavlerë që e
braktis kopenë! Një shpatë do të jetë kundër krahut të tij dhe kundër syrit të
tij të djathtë. Krahu i tij do të thahet krejt dhe syri i tij do të verbohet fare.

12
1 Orakulli i fjalës të Zotit lidhur me Izraelin. Kështu thotë Zoti që i ka

shpalosur qiejt, që ka hedhur themelet e dheut dhe ka formuar frymën e
njeriut përbrenda tij: 2 “Ja, unë do ta bëj Jeruzalemin një kupë hutimi për
gjithë popujt përreth; ata do të dalin gjithashtu kundër Judës, kur të rrethojnë
Jeruzalemin. 3Atë ditë do të ndodhë që unë do ta bëj Jeruzalemin një gur të
rëndë për gjithë popujt; të gjithë ata që do të ngarkohen me të do të bëhen
krejtësisht copë-copë, edhe sikur të mblidheshin të gjitha kombet e dheut
kundër tij. 4 Atë ditë”, thotë Zoti, “unë do t’i qëlloj me hutim të gjithë kuajt
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dhememarrëzi kalorësit e tyre; do t’i hap sytë emimbi shtëpinë e Judës, por
do të godas me verbim të gjithë kuajt e popujve. 5Krerët e Judës do të thonë
në zemër të tyre: “Banorët e Jeruzalemit janë fuqia ime në Zotin e ushtrive,
Perëndinë e tyre”. 6 Atë ditë unë do t’i bëj krerët e Judës si një mangall që
digjet nëmes të një turre drush, si një pishtar të ndezurmidis demeteve. Ata
do të gllabërojnë djathtas emajtas gjithë popujt përreth; por Jeruzalemi do të
mbetet akoma i banuar, në vendin e vet, në Jeruzalem. 7 Zoti do të shpëtojë
më parë çadrat e Judës,me qëllim që lavdia e shtëpisë së Davidit dhe lavdia e
banorëve të Jeruzalemit të mos rritet më shumë se ajo e Judës. 8Atë ditë Zoti
do t’i mbrojë banorët e Jeruzalemit; atë ditë më i dobëti ndër ta do të jetë si
Davidi, dhe shtëpia e Davidit do të jetë si Perëndia, si Engjëlli i Zotit përpara
tyre. 9Atë ditë do të ndodhë që unë do të veproj për të shkatërruar të gjitha
kombet që do të dalin kundër Jeruzalemit”. 10 “Do të derdh mbi shtëpinë e
Davidit dhembi banorët e Jeruzalemit Frymën e hirit dhe të përgjërimit; dhe
ata do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therur; do të pikëllohen për
të, ashtu si pikëllohesh për një bir të vetëm, dhe do të hidhërohen shumë për
të, ashtu si hidhërohesh fort për një të parëlindur. 11Atë ditë në Jeruzalem do
të ketë pikëllim të madh, i ngjeshëmme pikëlliminHadad-rimonit në luginën
Megido. 12Edhe vendi do të pikëllohet, çdo familje për vete: familja e shtëpisë
sëDavidit për vete, bashkëshortet e tyre për vete; familja e shtëpisë sëNatanit
për vete; dhe bashkëshortet e tyre për vete; 13 familja e shtëpisë së Levit
për vete dhe bashkëshortet e tyre për vete; familja e Shimejt për vete dhe
bashkëshortet e tyre për vete; 14 të gjitha familjet e mbetura secila për vete,
dhe bashkëshortet e tyre për vete”.

13
1 “Atë ditë do të hapet një burim për shtëpinë e Davidit dhe për banorët

e Jeruzalemit, për mëkatin dhe për papastërtinë. 2 Atë ditë do të ndodhë”,
thotë Zoti i ushtrive, “që unë do të shfaros nga vendi emrat e idhujve, që nuk
do të kujtohen më; do të zhduk gjithashtu profetët nga vendi dhe frymën e
papastër. 3Dhe do të ndodhë që, në se dikush do të profetizojë akoma, i ati
dhe e ëma që e kanë lindur do t’i thonë: “Ti s’ke për të jetuar, sepse shqipton
gënjeshtra në emër të Zotit”. Kështu i ati dhe e ëma që e kanë lindur do ta
therin, sepseai profetizon. 4Atëditëdo tëndodhëqë secili profet do tëndiejë
turp për vegimin e vet, kur të profetizojë dhe nuk do të veshëmë qyrkun për
të mashtruar. 5 Po secili do të thotë: “Unë nuk jam profet, jam bujk; dikush
më ka mësuar të rris bagëtinë që në rininë time”. 6 Pastaj në qoftë se dikush
do t’i thotë: “Çfarë janë këto plagë që ke në duart e tua?”, ai do të përgjigjet:
“Janë ato me të cilat jam plagosur në shtëpinë e miqve të mi””. 7 “Zgjohu, o
shpatë, kundër bariut tim dhe kundër njeriut që është shoku im”, thotë Zoti
i ushtrive. “Godite bariun dhe delet le të shpërndahen; pastaj do ta drejtoj
dorën time kundër të vegjëlve. 8 Dhe në gjithë vendin do të ndodhë”, thotë
Zoti, “që dy të tretat do të shfarosen dhe do të vdesin, por një e treta do të
mbetet. 9 Këtë të tretë do ta bëj të kalojë nëpër zjarr, do ta rafinoj ashtu si
rafinohet argjendi dhe do ta vë në provë ashtu si provohet ari. Ata do të
thërresin emrin tim dhe unë do t’i kënaq. Unë do të them: Ky është populli
im, dhe ai do të thotë: Zoti është Perëndia im”.

14
1 Ja, po vjen dita e Zotit; plaçka jote e luftës do të ndahet në mes teje. 2Unë
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do t’i mbledh të gjitha kombet për të luftuar kundër Jeruzalemit; qyteti do
të pushtohet, shtëpitë do të plaçkiten dhe gratë do të dhunohen. Gjysma e
qytetit do të shkojë në robëri, por ata që do të mbeten nga populli nuk do
të shfarosen nga qyteti. 3 Pastaj Zoti do të dalë për të luftuar kundër atyre
kombeve, ashtu si ka luftuar herë të tjera në ditën e betejës. 4Atë ditë këmbët
e tij do të ndalen sipër malit të Ullinjve që ndodhet përballë Jeruzalemit, në
lindje, dhe mali i Ullinjve do të çahet në mes, nga lindja në perëndim, duke
krijuar kështu një luginë të madhe; gjysma e malit do të tërhiqet drejt veriut
dhe gjysma tjetër drejt jugut. 5Atëherë ju do të ikni nëpër luginën emaleve të
mi, sepse lugina e maleve do të shtrihet deri në Atsal; po, do të ikni ashtu si
keni ikur përpara tërmetit gjatë ditëve të Uziahut, mbretit të Judës; kështu Zoti,
Perëndia im do të vijë, dhe gjithë të shenjtit e tij do të jenë me ty. 6 Atë ditë
do të ndodhë që nuk do të ketë më dritë; yjet e ndritshëm do të erren. 7Do
të jetë një ditë unikale, që njihet nga Zoti; nuk do të jetë as ditë as natë, por
aty nga mbrëmja do të ketë dritë. 8Atë ditë do të ndodhë që nga Jeruzalemi
do të burojnë ujëra të freskëta: gjysma e tyre do të shkojë drejt detit lindor
dhe gjysma drejt detit perëndimor; kështu do të jetë si në verë ashtu edhe në
dimër. 9Zoti do të jetë mbret mbi gjithë dheun; atë ditë do të jetë vetëm Zoti
dhe vetëm emri i tij. 10 Gjithë vendi do të shndërrohet në fushë, nga Geba
në Rimon, në jug të Jeruzalemit; dhe Jeruzalemi do të lartohet dhe do të
banohet në vendin e vet, nga porta e Beniaminit, në vend të portës së parë,
deri te porta e Qoshes, dhe nga kulla e Hananeelit deri te torkujt e mbretit.
11Njerëzitdo tëbanojnëdheasgjëmënukdo të jetë caktuarpër t’u shfarosur,
por Jeruzalemi do të qëndrojë i sigurt. 12Kjo do të jetë plaga me të cilën Zoti
do të godasë të gjithëpopujt që kanë luftuar kundër Jeruzalemit: ai do të bëjë
qëmishi i tyre të konsumohet ndërsa ata qëndrojnë në këmbë, sytë e tyre do të
konsumohen në zgavrat e tyre dhe gjuha e tyre do të konsumohet në gojën
e tyre. 13Atë ditë do të ndodhë që për shkak të veprimit të Zotit, midis tyre
do të jetë një çoroditje emadhe; secili prej tyre do të zërë dorën e fqinjit të vet
dhe do ta ngrerë dorënkundërdorës së fqinjit të vet. 14Vetë Judado të luftojë
kundër Jeruzalemit, dhe pasuria e të gjitha kombeve përreth do të mblidhet
tok: ar, argjend dhe rroba në sasi të madhe. 15 Plagë e ngjashme me tjetrën
do të jetë plaga që do të godasë kuajt, mushkat, devetë, gomerët dhe të gjitha
kafshëtqë do të ndodhennë ato fushime. 16Dhedo të ndodhë që secili nga të
mbijetuarit nga të gjitha kombet që kanë dalë kundër Jeruzalemit do të dalë
vit për vit për të adhuruar Mbretin, Zotin e ushtrive, dhe për të kremtuar
festën e Kasolleve. 17Dhe do të ndodhë që, në qoftë se ndonjë familje e dheut
nuk do të shkojë në Jeruzalem për të adhuruar Mbretin, Zotin e ushtrive,
kurrfarë shiu nuk do të bjerë mbi to. 18Në qoftë se familja e Egjiptit nuk do
të dalë dhe nuk do të vijë, asmbi të nuk do të bjerë shi, por do të bjerë e njëjta
plagë me të cilën Zoti do të godasë kombet që nuk do të dalin të kremtojnë
festën eKasolleve. 19Kydo të jetëndëshkimi i Egjiptit, dhendëshkimi i të gjitha
kombeve që nuk do të dalin të kremtojnë festën e Kasolleve. 20Atë ditë mbi
zilkat e kuajve do të skalitet: “SHENJTÉRIM ZOTIT”. Tenxheret në shtëpinë
e Zotit do të jenë si legenët e vegjël përpara altarit. 21 Po, çdo tenxhere në
Jeruzalem dhe në Judë do t’i shenjtërohet Zotit të ushtrive; të gjithë ata që
do të ofrojnë flijime do të vijnë t’i marrin për të gatuar mishrat. Atë ditë në
shtëpinë e Zotit nuk do të ketë më asnjë tregtar.
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Malakia
1Orakulli i fjalës të Zotit iu drejtua Izraelit me anë të Malakias. 2 “Unë ju

kam dashur”, thotë Zoti. Por ju thoni: “Si na ke dashur?”. “Vallë Ezau nuk
ishte vëllai i Jakobit?”, thotë Zoti. “Megjithëatë unë e kam dashur Jakobin
3dheekamurryerEzaun;malet e tij i kamkthyernëshkretidhe trashëgiminë
e tij ua kam dhënë çakejve të shkretëtirës. 4Edhe sikur Edomi të thotë: “Ne u
shkatërruam, por do të rifillojmë ndërtimin e vendeve të shkretuara””, kështu
thotë Zoti i ushtrive, “ata do të rindërtojnë, por unë do të shemb; dhe do të
emërtohen Territori i paudhësisë dhe populli kundër të cilit Zoti do të jetë
përjetë i indinjuar. 5 Sytë tuaj do të shikojnë dhe ju do të thoni: “Zoti u
përlëvduapërtejkufijve të Izraelit””. 6“Njëbirnderon tëatindhenjë shërbëtor
zotin e tij. Në se unë,pra, jamati, ku ështënderi im? Dhenë se jamzot, kuma
kanë frikën?”, iu thotë Zoti i ushtrive juve, priftërinjve, “qëpërbuzni 7 Ju ofroni
mbi altarin tim ushqime të ndotura, dhe megjithatë thoni: “Në ç’mënyrë të
kemi ndotur?”. Kur thoni: “Tryeza e Zotit është e përbuzshme”. 8Kur ofroni
për flijim një kafshë të verbër, a nuk është keq? Kur ofroni një kafshë të çalë
ose të sëmurë, nuk është keq? Paraqite, pra, te qeveritari yt. A do të jetë i
kënaqur prej teje? Do të të pranojëme kënaqësi?”, thotë Zoti i ushtrive. 9Tani,
pra, kërkoni favorin e Perëndisë, që ai të ketë mëshirë për ne. “Duart tuaja e
kanë bërë këtë, a do t’ju pranojë vallë me kënaqësi?”, thotë Zoti i ushtrive.
10 “Oh, sikur të paktën dikush prej jush t’i mbyllte dyert! Atëherë nuk do
ta ndiznit zjarrin kot mbi altarin tim. Unë nuk kam asnjë kënaqësi me ju”,
thotë Zoti i ushtrive, “dhe as që pëlqej çfarëdo oferte nga duart tuaja. 11Sepse,
që nga lind dielli e deri atje ku perëndon, emri im do të jetë i madh midis
kombeve dhe në çdo vend do t’i ofrohet temjan emrit tim dhe një blatim i
pastër, sepse emri im do të jetë imadhmidis kombeve”, thotë Zoti i ushtrive.
12 “Por ju e përdhosni kur thoni: “Tryeza e Zotit është e ndotur dhe fryti i saj,
domethënë ushqimi i saj, është i përbuzshëm”. 13 Ju thoni gjithashtu: “Ah, sa
u lodhëm!”, dhe e trajtonime përçmim”, thotë Zoti i ushtrive. “Kështu ju sillni
kafshë të vjedhura, të çala ose të sëmura; kjo është oferta që sillni. A do të
mund ta pranoja nga duart tuaja?”, thotë Zoti. 14Mallkuar qoftë hileqari që
ka një mashkull në kopenë e tij dhe bënë një premtim solemn, por flijon për
Zotin një kafshë me të meta. Sepse unë jam një Mbret i madh”, thotë Zoti i
ushtrive, “dhe emri im është i tmerrshëmmidis kombeve”.

2
1 “Dhe tani ky urdhërim është për ju, o priftërinj. 2Në qoftë se nuk dëgjoni,

po të mos keni në zemër t’i jepni lavdi emrit tim”, thotë Zoti i ushtrive, “do
të dërgoj mbi ju mallkimin dhe do të mallkoj bekimet tuaja; po, tashmë i
kam mallkuar, sepse nuk e keni futur këtë gjë në zemër. 3 Ja, unë do ta shaj
farën tuaj, do të hedh jashtëqitjembi fytyrat tuaja, jashtëqitjet e festave tuaja
solemne, dhe ju do t’ju marrin bashkë me to. 4Atëherë do të pranoni që unë
ju kam dërguar këtë urdhërim,me qëllim që besëlidhja imeme Levin të mund
të vazhdojë”, thotë Zoti i ushtrive. 5 “Besëlidhja imeme të ishte një besëlidhje
jete dhe paqeje, që unë ia dhashë që të ketë frikë prej meje; dhe ai më pati
frikë dhe u tmerrua para emrit tim. 6Ligji i së vërtetës ishte në gojën e tij dhe
asnjë çoroditjenukgjindejmbi buzët e tij; ai ecte bashkëmemuanëpaqe enë
ndershmëri dhe shpëtoi shumë njerëz nga paudhësia. 7 Sepse buzët e priftit



Malakia 2:8 891 Malakia 3:10

duhet të ruajnë diturinë dhe nga goja e tij secili duhet të kërkojë ligjin, sepse
ai është lajmëtari i Zotit të ushtrive. 8 Përkundrazi ju jeni larguar nga rruga,
keni bërë që shumë njerëz të pengohen te ligji, keni dhunuar besëlidhjen e
Levit”, thotë Zoti i ushtrive. 9 “Për këtë arsye ju kam bërë të përbuzshëm dhe
të neveritshëm përpara gjithë popullit, sepse nuk keni respektuar rrugët e
mia dhe keni qenë të njëanshëm në zbatimin e ligjit”. 10A nuk kemi të gjithë
të njëjtin Atë? A nuk na ka krijuar i njëjti Perëndi? Pse, pra, veprojmë me
pabesi me njeri tjetrin, duke përdhosur besëlidhjen e etërve tanë? 11 Juda ka
vepruar me pabesi dhe një veprim i neveritshëm është kryer në Izrael dhe
në Jeruzalem, sepse Judakapërdhosurvendin e shenjtë të Zotit, që ai e dodhe
ështëmartuarmebijën e një perëndie të huaj. 12Zoti do të shfarosë nga çadrat
e Jakobit atë qëvepronnëkëtëmënyrë, atë qëpërgjon, atë qëpërgjigjetdheatë
që i ofron një blatim Zotit të ushtrive. 13 Ju po bëni edhe këtë veprim tjetër:
e mbuloni altarin e Zotit me lot, me të qara dhe vajtime, sepse nuk e shikon
mëme favor ofertën tuaj dhe nuk e pranonmëme kënaqësi nga duart tuaja.
14 Megjithatë ju thoni: “Përse?” Sepse Zoti është dëshmitar midis teje dhe
bashkëshortes së rinisë sate, ndaj së cilës je sjellëmepabesi, ndonëse ajo është
shoqja jote dhe bashkëshorte e besëlidhjes sate. 15Por a nuk i bëri Perëndianjë
qenie të vetme dhe megjithatë fryma qëndroi në të? Po pse vallë një qënie të
vetme? Sepse ai kërkonte një prejardhje nga Perëndia. Tregoni, pra, kujdes
për frymën tuaj dhe askush tëmos silletme pabesime bashkëshorten e rinisë
së vet. 16Sepse Zoti, Perëndia i Izraelit, thotë se ai e urren divorcin dhe atë që
embulonme dhunë rroben e vet”, thotë Zoti i ushtrive. Tregoni, pra, kujdes
për frymën tuaj dhe mos u sillni me pabesi. 17 Ju e lodhni Zotin me fjalët
tuaja, dhemegjithatë thoni: “Si e kemi lodhur?”. Sepse ju thoni: “Kushdo që
vepron keq pëlqehet nga Zoti, i cili kënaqet me të”, ose: “Ku është Perëndia i
drejtësisë?”.

3
1 “Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim për të përgatitur rrugën para meje.

Dhe menjëherë Zoti, që ju kërkoni, do të hyjë në tempullin e vet, engjëlli
i besëlidhjes që ju kërkoni me endje, ja, do të vijë”, thotë Zoti i ushtrive.
2 “Po kush do të mund të durojë ditën e ardhjes së tij? Kush do të mund të
qëndrojë më këmbë ditën kur ai do të shfaqet? Ai është si zjarri i shkrirësit,
si soda e larësve. 3 Ai do të ulet si ai që shkrin dhe pastron argjendin; do
t’i pastrojë bijtë e Levit dhe do t’i rafinojë si arin e argjendin, me qëllim
që ata të mund t’i ofrojnë Zotit një blatim me drejtësi. 4 Atëherë oferta e
Judës dhe e Jeruzalemit do të pëlqehet nga Zoti, si në kohët e shkuara, si në
vitet e mëparshme. 5 Kështu unë do t’ju afrohem për gjykim dhe do të jem
një dëshmitar i gatshëm kundër magjistarëve, kundër shkelësve të kurorës,
kundër atyre që bëjnë betime të rreme, kundër atyre që vjedhin mëditjen e
punëtorit, që shtypin të venë dhe jetimin, që dëbojnë të huajin dhe nuk më
kanë frikë”, thotë Zoti i ushtrive. 6 “Unë jam Zoti, nuk ndryshoj; prandaj
ju, o bij të Jakobit, nuk jeni konsumuar. 7 Që në ditët e etërve tuaj ju jeni
larguar nga statutet e mia dhe nuk i keni respektuar. Kthehuni tek unë dhe
unë do të kthehem tek ju”, thotë Zoti i ushtrive. “Por ju thoni: “Si duhet të
kthehemi?”. 8Një njeri do të vjedhë Perëndinë? Megjithatë ju më vidhni dhe
pastaj thoni: “Çfarë të kemi vjedhur?”. Të dhjetën dhe ofertat. 9Mallkimi
ju ka qëlluar, sepse më vidhni, po, mbarë kombi. 10 Sillni gjithë të dhjetat
në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushqim në shtëpinë time dhe pastaj më
vini në provë për këtë gjë”, thotë Zoti i ushtrive, “në se unë nuk do t’i hap
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pragjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të
keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. 11 Përveç kësaj do të qortoj shumë
për ju gllabëruesin, me qëllim që ai të mos shkatërrojë më frytin e tokës suaj,
dhe vreshti juaj nuk do të rreshtë të sjellë për ju fryt në fushë”, thotë Zoti
i ushtrive. 12 “Të gjitha kombet do t’ju shpallin të lumtur, sepse ju do të
jeni një vend kënaqësish”, thotë Zoti i ushtrive. 13 “Keni përdorur fjalë të
ashprakundërmeje”, thotëZoti. “Megjithatë thoni: “Çfarëkemi thënëkundër
teje?”. 14Keni thënë: “Éshtë e kotë t’i shërbesh Perëndisë; ç’përfitim kemi nga
respektimi i urdhërimeve të tij dhe nga vajtja para Zotit të ushtrive të veshur
me rroba zie? 15 Prandaj ne i shpallim të lumtur krenarët. Ata që kryejnë
paudhësi jo vetëm përfitojnë, por ndonëse e provokojnë Perëndinë, mbeten
të pandëshkuar””. 16 Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetrit.
Zoti i dëgjoime vemendje dhe një libër kujtimi u shkrua përpara tij për ata që
kanë frikë nga Zoti dhe që e nderojnë emrin e tij. 17 “Ata do të jenë të mitë”,
thotë Zoti i ushtrive, “ditën kur unë përgatis thesarin tim të veçantë, dhe unë
do t’i fal, ashtu si e fal njeriu birin që i shërben atij. 18Atëherë do të shikoni
përsërindryshiminndërmjet tëdrejtit dhe tëpabesit, ndërmjetatij që i shërben
Perëndisë dhe atij që nuk i shërben atij”.

4
1 “Sepse ja, dita po vjen, e zjarrtë si një furrë; dhe të gjithë ata që veprojnë

me pabesi do të jenë si kallamishtet; dita që po vjen do t’i djegë”, thotë Zoti i
ushtrive, “nëmënyrë të tillë që tëmos umbetet as rrënja as dega. 2Por për ju
që keni frikë nga emri im, do të lindë dielli i drejtësisëme shërimin në krahët
e tij, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stalla. 3Do t’i
shkelnime këmbë të pabesët, sepse do të jenë hi nën tabanin e këmbëve tuaja
gjatë ditës që unë po përgatis”, thotë Zoti i ushtrive. 4 “Mbani mend ligjin e
Moisiut, shërbëtorit tim, të cilit në Horeb i urdhërova statutet dhe dekretet
për mbarë Izraelin. 5 Ja, unë do t’ju dërgoj Elian, profetin, para se të vijë
dita e madhe dhe e llahtarshme e Zotit. 6Ai do të bëjë që zemra e etërve t’u
kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve,meqëllim që vendi tëmos goditet nga
një shfarosje e plotë.?
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Mateu
1 Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.

2 Abrahamit i lindi Isaku; Isakut i lindi Jakobi; Jakobit i lindi Juda dhe
vëllezërit e tij. 3 Judës i lindi nga Tamara Faresi dhe Zara; Faresit i lindi
Esromi; Esromit i lindi Arami; 4 Aramit i lindi Aminadabi; Aminadabit i
lindi Naasoni; Naasonit i lindi Salmoni. 5 Salmonit i lindi Boozi nga Rahabi;
Boozit i lindi Obedi nga Ruthi; Obedit i lindi Jeseu. 6 Jeseut i lindi Davidi
mbret; mbretit David i lindi Salomoni nga ajo që kishte qenë bashkëshortja
e Urias. 7 Salomonit i lindi Roboami; Roboamit i lindi Abia; Abias i lindi
Asai. 8 Asait i lindi Jozafati; Jozafatit i lindi Jorami; Joramit i lindi Ozia.
9Ozias i lindi Joatami; Joatamit i lindi Akazi; Akazit i lindi Ezekia. 10Ezekias
i lindi Manaseu; Manaseut i lindi Amoni; Amonit i lindi Josia. 11 Josias i
lindi Jekonia dhe vëllezërit e tij në kohën e internimit në Babiloni. 12 Pas
internimit në Babiloni Jekonias i lindi Salatieli; Salatielit i lindi Zorobabeli.
13 Zorobabelit i lindi Abiudi; Abiudit i lindi Eliakimi; Eliakimit i lindi Azori.
14Azorit i lindi Sadoku; Sadokut i lindi Akimi; Akimit i lindi Eliudi. 15Eliudit
i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matthani, Matthanit i lindi Jakobi. 16 Jakobit
i lindi Jozefi, bashkëshorti i Marisë, nga e cila lindi Jezusi, që quhet Krisht.
17Kështu të gjithë brezat nga Abrahami deri te Davidi bëhen katërmbëdhjetë
breza; dhe, nga Davidi deri te internimi në Babiloni, katërmbëdhjetë breza;
dhe, nga internimi në Babiloni deri te Krishti, katërmbëdhjetë breza. 18Tani
lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë: Maria, nëna e tij, i ishte
premtuar Jozefit, por para se tëfillonin të rrininbashkë,mbeti shtatzënënga
Frymën e Shenjtë. 19Atëherë Jozefi, i fejuari i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe
nuk donte ta poshtëronte botërisht, vendosi ta linte fshehtas. 20 Por, ndërsa
bluante me vete këto çështje, ja që iu shfaq në ëndërr një engjell i Zotit dhe
i tha: “Jozef, bir i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan
tënde, sepse ç’ështëngjizurnë të ështëvepëreFrymës së Shenjtë. 21Dheajodo
të lindënjëdjalëdhe ti do t’i vësh emrin Jezus, sepseai do të shpëtojëpopullin
e tij nga mëkatet e tyre”. 22 E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit,
e thënë me anë të profetit që thotë: 23 “Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzënë
dhe do të lindë një djalë, të cilit do t’i venë emrin Emanuel, që do të thotë:
“Zoti me ne””. 24 Dhe Jozefi, si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte
urdhëruar engjëlli i Zotit dhe e mori pranë vetës gruan e tij; 25 por ai nuk e
njohu, derisa ajo lindi djalin e saj të parëlindur, të cilit ia vuri emrin Jezus.

2
1Pasi Jezusi lindi në Bethlehem të Judesë në kohën e mbretit Herod, ja që

disa dijetarë nga lindja arritën në Jeruzalem, 2duke thënë: “Ku është mbreti
i Judenjve, që ka lindur? Sepse pamë yllin e tij në Lindje dhe erdhëm për
ta adhuruar”. 3Mbreti Herod, kur dëgjoi këto fjalë, u shqetësua, dhe bashkë
me tëmbarë Jeruzalemi. 4Dhe,mbasi imblodhi të gjithë krerët e priftërinjve
dhe skribët e popullit, i pyeti ku duhet të lindte Krishti. 5Dhe ata i thanë: “Në
Bethlehem të Judesë, sepse kështu është shkruar nëpërmjet profetit: 6 “Dhe
ti, Bethlehem, tokë në Jude, nuk je aspak më e parendësishmja ndër princat
e Judesë, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës, që do të kullotë popullin tim,
Izraelin””. 7AtëherëHerodi i thirri fshehurazi dijetarët,dhe i pyetimehollësi
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se kur e kishin parë yllin për herë të parë. 8Dhe i dërgoi në Bethlehem dhe
tha: “Shkoni dhe pyesnime kujdes për fëmijën; dhe, kur ta gjeni, më njoftoni
që të vij edhe unë ta adhuroj”. 9Dhe ata, pasi e dëgjuanmbretin, u nisën; dhe
ja, ylli që kishin parë në lindje u shkonte përpara atyre derisa u ndal përmbi
vendinkundodhej fëmija. 10Ata, kurepanëyllin, u gëzuanmegëzim shumë të
madh. 11Dhe,mbasi hynë në shtëpi, panë fëmijënmeMarien, nënën e tij, dhe
ranë përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe dhuruan: ar,
temjan dhe mirrë. 12Pasi Perëndia i udhëzoi në ëndërr që të mos ktheheshin
te Herodi, ata u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. 13 Tani pasi u
nisënDijetarët, ja një engjëll i Zotit iu shfaq në ëndërr Jozefit dhe i tha: “Çohu,
merr fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt, dhe rri aty deri sa të të lajmëroj,
sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta vrarë”. 14 Jozefi, pra, u zgjua, mori
fëmijën dhe nënën e tij natën dhe iku në Egjipt. 15 Dhe qëndroi aty deri sa
vdiq Herodi, që të përmbushet ç’ishte thënë nga Zoti me anë të profetit: “E
thirrabirin timngaEgjipti”. 16AtëherëHerodi, dukeparë sedijetarëtekishin
mashtruar, u zemërua fort dhe urdhëroi të vriten të gjithë fëmijëtmeshkuj që
ishinnëBethlehemdhenë tërë rrethinën e tij, ngadyvjeç e poshtë, 17Atëherë
u përmbush ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Jeremi që thotë: 18 “Në Ramë
udëgjuanjëklithmë,njëvajenjëqarjedhegjëmëemadhe; Rakelavajtonbijtë
e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet, sepse ata nuk janë më”. 19 Pasi vdiq
Herodi, ja një engjëll i Zotit i shfaqet në ëndërr Jozefit në Egjipt, 20dhe i thotë:
“Çohu,merr fëmijëndhenënën e tij dhe shkonë vendin e Izraelit, sepse ata që
donin tavrisnin fëmijënkanëvdekur”. 21Dheaiu çua,mori fëmijëndhenënën
e tij dhe shkoi në vendin e Izraelit; 22por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte
në Judë në vend të Herodit, atit të tij, pati frikë të shkojë atje. Dhe, mbasi
u udhëzua nga Perëndia në ëndërr, iku në krahinën e Galilesë, 23 dhe, mbasi
arriti atje, zuri vend në një qytet që quhej Nazaret, që të përmbushej ajo që
ishte thënë nga profetët: “Ai do të quhet Nazareas”.

3
1 Tani në ato ditë erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e

Judesë, 2dhe thoshte: “Pendohuni, sepsembretëria e qiejve është afër!” 3Dhe
në fakt për Gjonin kishte folur profeti Isaia kur tha: “Një zë i atij që bërtet
në shkretëtirë: “Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij””. 4 Tani Gjoni
vet kishte veshur një rrobë prej leshi të devesë dhe një brez prej lëkure në
bel; ai ushqehej me karkaleca dhe mjaltë të egër. 5 Në atë kohë njerëzit e
Jeruzalemit, nga gjithë Judeja dhe nga krahina e Jordanit rendnin tek ai,
6 dhe pagëzoheshin nga ai, në Jordan duke rrëfyer mëkatet e tyre. 7 Por ai,
kur pa se shumë farisenj dhe saducenj po vinin për t’u pagëzuar tek ai, u tha
atyre: “Pjellënepërkash,kush jukamësuar t’i arratiseni zemërimitqëpovjen?
8 Jepni pra fryte të denja të pendesës! 9Dhe mos t’ju shkojë mendja të thoni
me vete: “Ne kemi Abrahamin për atë”; sepse unë po ju them se Perëndia
mund të nxjerrë bij të Abrahamit edhe prej këtyre gurëve. 10 Dhe tashmë
sëpata është në rrënjën e drurëve; çdo dru, pra, që nuk jep fryt të mirë, do të
pritet dhe do të hidhet në zjarr. 11Unë po ju pagëzojme ujë, për pendim; por
ai që vjenpasmeje ështëmë i fortë se unë, dheunënuk jam i denjë as tëmbaj
sandalet e tij; ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarrin. 12Ai
mban në dorë terploten dhe do ta pastrojë plotësisht lëmin e tij; grurin e tij
do ta mbledhë në hambar, por bykun do ta djegë me zjarr të pashueshëm”.
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13 Atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në Jordan te Gjoni për t’u pagëzuar prej
tij. 14Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: “Muamë duhet të pagëzohem
prej teje dhe ti po vjen tek unë?”. 15Dhe Jezusi, duke iu përgjigjur, u tha: “Lejo
të bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushim çdo drejtësi”. Atëherë ai
e lejoi. 16Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, doli nga uji; dhe ja, qiejt iu hapën, dhe
ai pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një pëllumb e duke ardhur mbi të;
17 dhe ja një zë nga qielli që tha: “Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam
kënaqur”.

4
1 Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte. 2 Dhe,

mbasi agjëroi dyzet ditë e dyzet net, në fund emori uria. 3Atëherë tunduesi,
pasi iu afrua, i tha: “Në qoftë se je Biri i Perëndisë, thuaj që këta gurë të
bëhen bukë”. 4 Por ai, duke iu përgjigjur, tha: “Éshtë shkruar: “Njeriu nuk
rron vetëmme bukë, porme çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë””. 5Atëherë
djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe e vendosi nëmajë të tempullit 6dhe i tha:
“Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë, sepse është shkruar: “Ai do t’u japë
urdhër engjëjve të tij për ty; edhe ata do të mbajnë mbi duart e tyre që të
mos ndeshësh me këmbën tënde ndonjë gur””. 7 Jezusi i tha: “Éshtë shkruar
gjithashtu: “Mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd””. 8 Djalli e çoi sërish mbi
një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë
e tyre, 9 dhe i tha: “Unë do të t’i jap të gjitha këto, nëse ti bie përmbys para
meje dhe më adhuron”. 10Atëherë Jezusi i tha: “Shporru, Satan, sepse është
shkruar: “Adhuro Zotin, Perëndinë tënde, dhe shërbeji vetëm atij””. 11Atëherë
djalli e la; dhe ja, u afruan engjëjt dhe i shërbenin. 12 Jezusi, mbasi dëgjoi
se Gjonin e kishin futur në burg, u tërhoq në Galile. 13 Pastaj la Nazaretin
dhe shkoi të banojë në Kapernaum, qytet bregdetar, në kufijtë të Zabulonit
dhe të Neftalit, 14 që të përmbushej ç’ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia kur
tha: 15 “Toka e Zabulonit, toka e Neftalit, mbi bregun e detit, krahina përtej
Jordanit, Galileja e paganëve, 16 populli që dergjej në errësirë ka parë një
dritë të madhe, dhe përmbi ata që dergjeshin në krahinë dhe në hijen e
vdekjes, doli drita”. 17Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikojë dhe të thotë:
“Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër!”. 18Duke ecur gjatë bregut
të detit të Galilesë, Jezusi pa dy vëllezër: Simonin, të quajtur Pjetër, dhe
Andrean, të vëllanë, të cilëtpohidhnin rrjetënnëdet, sepse ishin peshkatarë;
19 dhe u tha atyre: “Ndiqmëni dhe unë do t’ju bëj peshkatarë njerëzish”.
20 Dhe ata i lanë menjëherë rrjetat dhe e ndoqën. 21 Dhe, duke vazhduar
rrugën, pa dy vëllezër të tjerë: Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllanë
e tij, në barkë bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat; dhe
i thirri. 22 Dhe ata lanë menjëherë barkën dhe atin e tyre dhe i shkuan
pas. 23 Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në sinagogat e tyre,
duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe
çdo lëngatë në popull. 24 Dhe fama e tij u përhap në gjithë Sirinë; dhe i
sillnin të gjithë të sëmurët që vuanin nga lëngata dhe dhimbje të ndryshme,
të demonizuar, epileptikë dhe paralitikë; dhe ai i shëronte. 25Dhe një mori
e madhe njerëzish i shkonte pas, nga Galileja, nga Dekapoli, nga Jeruzalemi,
nga Judeja dhe nga përtej Jordanit.

5
1Dhe ai, kur pa turmat, u ngjit në mal dhe, pasi u ul, iu afruan dishepujt e
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tij. 2Atëherëai hapi gojëndhe imësoidukeu thënë: 3“Lumskamësitnë frymë,
sepse e tyre është mbretëria e qiejve. 4 Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të
ngushëllohen. 5Lumata që janë zemërbutë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën.
6 Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.
7 Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. 8 Lum ata
që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndinë. 9 Lum ata që
përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bij të Perëndisë. 10Lum ata që janë
përndjekurpërhir të drejtësisë, sepse e tyre ështëmbretëria e qiejve. 11Lum ju
kurdo t’ju shajnëdhedo t’ju përndjekindhe, duke gënjyer,do të thonë të gjitha
të zezat kundër jush, për shkakun tim. 12 Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse
shpërblimi juaj është imadhnë qiej, sepse kështu i kanë përndjekurprofetëtqë
qenë para jush”. 13 “Ju jeni kripa e tokës; por në qoftë se kripa bëhet e amësht,
me semund ta rifitojë shijen? Nuk vlen për asgjë, veçse për t’u hedhur dhe ta
shkelinnjerëzit. 14 Ju jenidrita ebotës;njëqytet i ngriturnëmajë tëmalit nuk
mund të fshihet. 15Po ashtu nuk ndizet një qiri për ta vënë nën babunë, por
për ta vënë mbi shandan, dhe t’u bëjë dritë të gjithë atyre që janë në shtëpi.
16 Ashtu le të shndritë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të
mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej”. 17 “Mos mendoni se unë
erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët; unë nuk erdha për t’i shfuqizuar,
po për t’i plotësuar. 18 Sepse në të vërtetë ju them: Deri sa qielli dhe toka, të
kalojnë asnjë jotë a asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojnë, para se të plotësohet
gjithçka. 19Ai, pra, që do të shkelë një nga këto urdhërime më të vogla, dhe
do t’u ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e
qiejve; kurse ai që do t’i vërë në praktikë dhe do t’ua mësojë të tjerëve, do
të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. 20Prandaj unë po ju them: në qoftë
se drejtësia juaj nuk është më e lartë nga ajo e skribëve dhe e farisenjve ju
nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. 21 Ju keni dëgjuar se u qe thënë të
lashtëve: “Mos vrisni”; dhe: “Kushdo që vret do t’i nënshtrohet gjyqit”; 22por
unë po ju them: “Kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t’i
nënshtrohet gjyqit; dhe kush i thotë vëllait të vet: “Rraka”, do t’i nënshtrohet
sinedrit; dhe kush do t’i thotë: “Budalla”, do t’i nënshtrohet zjarrit të Gehenës.
23Nëse ti, pra, po paraqet ofertën tënde te altari, dhe atje kujtohesh se yt vëlla
ka diçka kundër teje, 24 lëre atje ofertën tënde para altarit dhe shko pajtohu
më parë me vëllanë tënd; pastaj kthehu dhe paraqite ofertën tënde. 25 Bëj
një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të,
që kundërshtari yt të mos të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të të dorëzojë
te rojtari dhe ti të futesh në burg. 26Në të vërtetë të them se nuk do të da-
lësh prej andej pa e paguar edhe qindarkën e fundit. 27 Ju keni dëgjuar se të
lashtëve u qe thënë: “Mos shkel kurorën”. 28 Por unë po ju them se kushdo
që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e
vet. 29Në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe flake larg teje,
sepse është më mirë për ty që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të
hidhet në Gehenën gjithë trupi yt; 30 dhe në qoftë se dora jote e djathtë të
çon në mëkat, preje dhe hidhe larg teje, sepse është më mirë që të humbësh
një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në Gehena gjithë trupi yt. 31Qe thënë
gjithashtu: “Kush e lë gruan e tij, le t’i japë letrën e ndarjes”. 32Por unë po ju
them: Kushdo që e përzë gruan e tij, me përjashtim të rastit të kurvërisë, e bën
atë të shkelë kurorën; dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, shkel
kurorën. 33Keni dëgjuar gjithashtu se të lashtëve u qe thënë: “Mos bëj betim
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të rremë; por plotëso premtimet për të cilat je betuar para Zotit”. 34 Por unë
po ju them: “Mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni i Perëndisë,
35as për tokën, sepse është stol i këmbëve të tij, as për Jeruzalemin, sepse është
qyteti i Mbretit të madh. 36Mos u beto as për kokën tënde, sepse nuk ke fuqi
të zbardhësh ose të nxish qoftë edhe një fije floku; 37Por fjala jote të jetë: Po,
po; jo, jo; gjithçkamë tepër vjen nga i ligu. 38 Ju keni dëgjuar se qe thënë: “Sy
për sy dhe dhëmb për dhëmb”. 39 Por unë po ju them: Mos i rezisto të ligut;
madje, në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën,
40dhe në qoftë se dikush do të të nxjerrë në gjyq për të tëmarrë tunikën, jepi
edhemantelin. 41Dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh një milje, ti bëji
dy me të. 42 Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo t’i japësh atij që të kërkon
hua. 43 Ju keni dëgjuar se qe thënë: “Duaje të afërmin tënd dhe urreje armikun
tënd”. 44Porunëpo ju them: “Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që jumallkojnë,
u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe
ju përndjekin, 45 për të qenë bij të Atit tuaj, që është në qiej, sepse ai bën të
lindë diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijtë, dhe bën të bjerë shi mbi
të drejtët dhe të padrejtët. 46 Sepse, po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë
shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe tagrambledhësit? 47Dhe nëse
përshendetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu
edhe tagrambledhësit? 48 Jini, pra, të përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati
juaj, që është në qiej”.

6
1 “Mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve,me qëllim që ata t’ju admirojnë;

përndryshe nuk do të shpërbleheni te Ati juaj, që është në qiej. 2 Kur do të
japësh lëmoshë, pra, mos i bjer borisë para teje, ashtu siç bëjnë hipokritët në
sinagoga dhe në rrugët, për të qenë të nderuar nga njerëzit; në të vërtetë ju
them, se ata tashmëekanëmarrë shpërblimin e tyre. 3Madje kur jep lëmoshë,
e majta jote të mos dijë ç’bën e djathta, 4 që lëmosha jote të jepet fshehurazi;
dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë haptas. 5 Dhe kur ti
lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në
sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t’i shohin; në të
vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. 6 Por ti, kur
lutesh, futu në dhomëzën tënde,mbylle derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi;
dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë publikisht. 7 Por kur ju
luteni, mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët, sepse ata mendojnë
se do t’uplotësohet lutja se kanë përdorur shumë fjalë. 8Mosubëni, pra, si ata,
sepse Ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju t’i kërkoni. 9 Ju, pra,
lutunikështu: “Ati ynëqë jenëqiej, u shenjtëroftëemriyt. 10Ardhtëmbretëria
jote. U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell. 11 Bukën tonë të përditshme na e
jep sot. 12Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë. 13Dhe
mos lejo të biemnë tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja ështëmbretëria
dhe fuqia dhe lavdia përjetë. Amen”. 14 Sepse në qoftë se ju ua falni njerëzve
gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t’jua falë edhe juve; 15 por në qoftë se ju
nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t’ua falë juve gabimet
tuaja. 16 Dhe kur të agjëroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët; sepse
ata shfytyrohen për t’u treguar njerëzve se agjërojnë; në të vërtetë ju them
se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. 17 Kurse ti, kur të agjërosh,
vajose kokën dhe laje fytyrën, 18me qëllim që të mos u tregosh njerëzve se
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ti agjëron, por Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, i cili shikon në fshehtësi, do
ta japë shpërblimin publikisht. 19Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë,
ku i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin,
20përkundrazimblidhni për vete thesare nëqiell, ku as tenja as ndryshkunuk
prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. 21 Sepse ku është
thesari juaj do të jetë edhe zemra juaj. 22Drita e trupit është syri; në qoftë
se syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar, 23 por në qoftë se
syri yt është i lig, gjithë trupi yt do të jetë në errësirë; në qoftë se drita, pra, që
është në ty është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira! 24Askush nukmund
t’u shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrejë njërin dhe do ta dojë tjetrin;
ose do t’i qëndrojë besnik njerit dhe do të përçmojë tjetrin; ju nuk mund t’i
shërbeni Perëndisë dhemamonit. 25Prandaj po ju them: mos u shqetësoni për
jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që
do të vishni. A nuk është vallë jeta mëme vlerë se ushqimi dhe trupi mëme
vlerë se veshja? 26Vini re zogjtë e qiellit: ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe
nukmbledhin në hambare; megjithatë Ati juaj qiellor i ushqen. A nuk vleni
ju shumëmë tepër se sa ata? 27Dhe cili nga ju, me gjithë kujdesin e tij, mund
t’i shtojë shtatit të tij qoftë edhe një kubit të vetëm? 28 Pse shqetësoheni për
veshjen tuaj? Vini re si rriten zambakët e fushës: ata nuk lodhen dhe nuk
tjerrin; 29 dhe unë, pra, po ju them se Salomoni vetë,me gjithë lavdinë e tij,
nuk ishte veshur si ndonjë nga ata. 30Tani nësePerëndia e vesh kështubarin e
fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furrë, vallë nuk do t’ju veshë shumë
më tepër ju, njerëz besimpakë? 31Mos u shqetësoni, pra duke thënë: “Çfarë
do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi?”. 32 Sepse janë
paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra;Ati juaj qiellor, pra, e dimirë se ju
keni nevojë për të gjitha këto gjëra. 33Por para së gjithash kërkonimbretërinë
e Perëndisë dhedrejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjërado t’ju shtohen. 34Mosu
brengosni, pra, për të nesërmen, sepse e nesërmjado të kujdeset vetë për vete.
Secilës ditë i mjafton pikëllimi i vet”.

7
1 “Mos gjykoni, që të mos gjykoheni. 2 Sepse ju do të gjykoheni sipas

gjykimit me të cilin ju gjykoni; dhe me masën me të cilën ju masni, do t’ju
masin të tjerët. 3Pse shikon lëmishten që është në syrin e vëllait tënd dhe nuk
shikon trarin që është në syrin tënd? 4 Ose, si mund t’i thuash vëllait tënd:
“Dale të të heq lëmishten nga syri”, kur ke një tra në syrin tënd? 5O hipokrit,
hiqemëparë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten
nga syri i vëllait tënd. 6Mos u jepni qenve ç’është e shenjtë dhe mos i hidhni
margaritarët tuaj para derrave, që tëmos i shkelinme këmbë dhe të kthehen
kundër jush dhe t’ju shqyejnë. 7 Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të
gjeni; trokitni dhe do t’ju çelet. 8 Sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen dhe
do t’i çelet atij që troket. 9A kamidis jush ndonjë njeri që, po t’i kërkojë i biri
bukë, t’i japë një gur? 10Ose po t’i kërkojë një peshk, t’i japë një gjarpër? 11Në
qoftë se ju, që jeni të këqij, dini t’u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më
tepër Ati juaj, që është në qiej, do t’u japë gjëra të mira atyre që ia kërkojnë.
12Gjithçka, pra, që ju dëshironi t’ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe ju atyre, sepse
ky është ligji dhe profetët. 13Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjërë është dera
dhe e hapur është udha që të çon në shkatërrim, dhe shumë janë ata që hyjnë
nëpër të. 14 Përkundrazi sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha
që çon në jetë! Dhe pak janë ata që e gjejnë! 15Ruhuni nga profetët e rremë,
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të cilët vijnë te ju duke u shtënë si dele, por përbrenda janë ujqër grabitqarë.
16 Ju do t’i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga
murrizat? 17Kështu çdo dru i mirë jep fryte të mira; por druri i keq prodhon
fryte të këqija. 18Një dru i mirë nuk mund të japë fryte të këqija, as një dru i
keq të japë fryte të mira. 19Çdo dru që nuk jep fryt të mirë pritet dhe hidhet
në zjarr. 20 Ju, pra, do t’i njihni profetët nga frytet e tyre. 21 Jo çdo njeri qëmë
thotë: “Zot, Zot” do të hyjë në mbretërinë e qieve; por do të hyjë ai që kryen
vullnetin e Atit tim që është në qiej. 22 Shumë do të më thonë atë ditë: “O
Zot, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët në
emrin tënd,anukkemibërë shumëvepra të fuqishmenëemrin tënd?”. 23Dhe
atëherë unë do t’u sqaroj atyre: “Unë s’ju kam njohur kurrë; largohuni nga
unë, ju të gjithë, që keni bërë paudhësi”. 24 Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalë
të mia dhe i vë në praktikë, mund të krahasohet prej meje me një njeri të
zgjuar, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. 25Ra shiu, erdhi përmbytja,
frynë erërat dhe u përplasënmbi atë shtëpi; por ajo nuk u shemb, sepse ishte
themeluarmbi shkëmb. 26Përkundrazi ai që i dëgjon këto fjalë dhe nuk i vë në
praktikë, do të krahasohet me një njeri budalla, që e ka ndërtuar shtëpinë e
tij mbi rërë. 27Më pas ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u përplasën
mbi atë shtëpi; ajo u shemb dhe rrënimi i saj qe i madh”. 28 Tani kur Jezusi i
mbaroi këto fjalë, turmat mbetën të habitura nga doktrina e tij, 29 sepse ai i
mësonte, si një që ka autoritet dhe jo si skribët.

8
1 Tani kur Jezusi zbriti nga mali, turma të mëdha e ndiqnin. 2Dhe ja, një

lebroz erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: “O Zot, po të duash, ti mund të më
shërosh”. 3 Jezusi e shtriu dorën, e preku dhe i tha: “Po, unë dua, shërohu”.
Dhe në atë çast u shërua nga lebra e tij. 4 Atëherë Jezusi i tha: “Ruhu se ia
tregon kujt; por shko, paraqitu te prifti, bëj flijimin që ka urdhëruarMoisiu,
me qëllim që kjo të jetë dëshmi për ta”. 5 Kur Jezusi hyri në Kapernaum i
erdhi një centurion duke iu lutur, 6dhe duke thënë: “O Zot, shërbëtori im rri
shtrirë në shtëpi i paralizuar dhe po vuan shumë”. 7Dhe Jezusi i tha: “Do të
vij dhe do ta shëroj”. 8Centurioni duke u përgjigjur i tha: “Zot, unë nuk jam i
denjë që ti të hysh nën strehën time; por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori
im do të shërohet. 9 Sepse unë jam një njeri nën urdhërin e të tjerëve, dhe
i kam ushtarët nën vete; dhe, po t’i them dikujt: “Shko”, ai shkon; dhe po
t’i them një tjetri: “Eja”, ai vjen; dhe po t’i them shërbëtorit tim: “Bëje këtë”,
ai e bën”. 10Dhe Jezusi, kur i dëgjoi këto gjëra, u mrekullua dhe u tha atyre
që e ndiqnin: “Në të vërtetë po ju them, se askund në Izrael nuk e gjeta
një besim aq të madh. 11 Unë po ju them se shumë do të vijnë nga lindja
dhe nga perëndimi dhe do të ulen në tryezë me Abrahamin, me Isaakun dhe
me Jakobin, në mbretërinë e qiejve, 12 por bijtë e mbretërisë do të flaken në
errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllimi dhëmbëve”. 13 Dhe
Jezusi i tha centurionit: “Shko dhe u bëftë ashtu si besove!”. Dhe shërbëtori i
tij u shërua që në atë çast. 14Pastaj Jezusi hyri në shtëpinë e Pjetrit dhe pa që e
vjehrra ishte në shtratme ethe. 15Dhe ai ia prekudorëndhe ethet e lanë; dhe
ajoungrit dhenisi t’u shërbejë. 16Dhekurungrys, i sollën shumë tëpushtuar
nga demonë; dhe ai, me fjalë, i dëboi frymërat dhe i shëroi të gjithë të sëmurët,
17 që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: “Ai i mori lëngatat
tona dhe imbarti sëmundjet tona”. 18Tani Jezusi, duke parë rreth tij turma të
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mëdha, urdhëroi që të kalonin në bregun tjetër. 19Atëherë një skrib iu afrua
dhe i tha: “Mësues, unë do të ndjek kudo që të shkosh”. 20Dhe Jezusi i tha:
“Dhelprat i kanë strofkat, dhe zogjtë e qiellit i kanë çerdhet, por Biri i njeriut
nuk ka as ku të mbështetë kokën”. 21Pastaj një tjetër nga dishepujt e tij i tha:
“OZot, më jepmë parë leje të shkoj të varros atin tim”. 22Por Jezusi i tha: Më
ndiq, dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet”. 23Dhe mbasi ai hipi
në barkë, dishepujt e tij e ndiqnin. 24Dhe ja, që u ngrit në det një stuhi aq e
madhe, sa valët po e mbulonin barkën, por ai flinte. 25Dhe dishepujt e tij iu
afruan dhe e zgjuan duke i thënë: “O Zot, na shpëto, ne pombarojmë!” 26Por
ai u tha atyre: “Pse keni frikë, o njerëz besimpakë?”. Dhe, pasi u ngrit, qortoi
erërat dhe detin, dhe u bë bunacë e madhe. 27Atëherë njërëzit umrekulluan
dhe thoshnin: “Kush është ky, të cilit po i binden deti dhe erërat?”. 28 Dhe
kur arriti në bregun tjetër, në krahinën e Gergesenasve, i dolën para dy të
demonizuar, që kishin dalë nga varret, dhe ishin aq të tërbuar sa që askush
nukmund të kalonte në atë udhë. 29Dhe ja, ata filluan të bërtasin duke thënë:
“Ç’është mes nesh dhe ty, Jezus, Biri i Perëndisë? Mos ke ardhur këtu të na
mundosh para kohe?”. 30 Jo larg tyre një tufë e madhe derrash po kulloste.
31Dhedemonët iu lutënduke i thënë: “Nëqoftë senadëbon,na lejo të shkojmë
në atë tufë derrash”. 32Dhe ai u tha atyre: “Shkoni!”. Kështu ata, pasi dolën,
hynë në atë tufë derrash; dhe ja, gjithë ajo tufë u hodh nga gremina në det,
dhe u mbyt në ujë. 33Dhe ata që i kullotnin ikën dhe, kur shkuan në qytet, i
treguan të gjithakëtogjëra,dukepërfshirëngjarjene tëdemonizuarve. 34Dhe
ja, gjithë qyteti i doli para Jezusit; dhe, kur e panë, iu lutën që të largohej prej
vendit të tyre.

9
1Dheai, pasihipinëbarkë,kaloinëbregun tjetërdheerdhinëqytetinevet.

2Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në vig; dhe Jezusi, kur pa besimin që
kishin ata, i tha paralitikut: “Merr zemër, o bir, mëkatet e tua të janë falur!”
3Atëherë disa skribë thanë me vete: “Ky po blasfemon!”. 4 Por Jezusi, duke
njohur mendimet e tyre, tha: “Pse mendoni gjëra të mbrapështa në zemrat
tuaja? 5Në fakt, ç’është më e lehtë, të thuash: “Mëkatet e tua të janë falur”,
apo: “Çohu dhe ec”? 6 Tani, që ta dini se Biri i njeriut ka autoritet në tokë të
falë mëkatet: Çohu (i tha paralitikut), merr vigun tënd dhe shko në shtëpinë
tënde”. 7Dhe ai u çua dhe shkoi në shtëpinë e vet. 8 Turmat, kur e panë këtë,
u çuditën dhe lëvdonin Perëndinë, që u kishte dhënë pushtet të tillë njerëzve.
9Pastaj Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burrë që rrinte në doganë, i quajtur
Mate, dhe i tha: “Ndiqmë!”. Dhe ai u çua dhe e ndoqi. 10Dhe ndodhi që, kur
Jezusi u ul në tryezë në shtëpi, erdhën shumë tagrambledhës dhe mëkatarë
dhe u ulën në tryezë bashkë me të dhe me dishepujt e tij. 11 Farisenjtë,
kur e panë këtë, u thanë dishepujve të tij: “Pse Mësuesi juaj ha bukë me
tagrambledhësit dhe me mëkatarët?”. 12 Jezusi, mbasi i dëgjoi, u tha atyre:
“Nuk janë të shëndoshëtataqëkanënevojëpërmjekun, por të sëmurët. 13Tani
shkoni dhemësoni ç’do të thotë: “Unë duamëshirë dhe jo flijime”. Sepse unë
nuk erdha për të thirrur në pendim të drejtët, por mëkatarët”. 14 Atëherë
iu afruan dishepujt e Gjonit dhe i thanë: “Pse ne dhe farisenjtë agjërojmë
shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?”. 15Dhe Jezusi u tha atyre: “A
mund tëmbajnëzi dasmorët,ndërsadhëndërriështëmidis tyre? Pordo tëvijë
koha kur do t’uamarrin dhëndërrin dhe atëherë ata do të agjërojnë. 16Askush
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nuk vë një copë prej stofi të ri mbi një petk të vjetër, sepse kështu arna bie
dhe grisja bëhet më e madhe. 17 Dhe as nuk shtihet vera e re në kacekë të
vjetër; përndryshe kacekët shpohen, vera derdhet dhe kacekët humbin; por
shtihet vera e re në kacekë të rinj, kështu që ruhen të dy”. 18Ndërsa Jezusi u
thoshte këto, iu afruanjëngakrerët e sinagogës, rapërmbyspara tij, dhe i tha:
“Sapo më vdiq vajza, por eja, vëre dorënmbi të dhe ajo do të jetojë”. 19Dhe
Jezusi u ngrit dhe e ndoqi bashkëme dishepujt e tij. 20Dhe ja një grua, e cila
vuante prej dymbëdhjetë vjetësh nga një fluks gjaku, iu afrua nga mbrapa
dhe i preku cepin e rrobes së tij. 21 Sepse thoshte me vete: “Po të prek vetëm
rroben e tij, do të shërohem”. 22 Jezusi u kthye, e pa dhe tha: “Merr zemër,
o bijë; besimi yt të ka shëruar”. Dhe që në atë çast gruaja u shërua. 23 Kur
Jezusi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës dhe pa fyelltarët dhe turmën
që zhurmonte, 24 u tha atyre: “Largohuni, sepse vajza nuk ka vdekur, por
fle”. Dhe ata e përqeshnin. 25 Pastaj, kur turmën e nxorën jashtë, ai hyri, e
zuri për dore vajzën dhe ajo u ngrit. 26 Fama e kësaj u përhap në mbarë atë
vend. 27 Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin
duke bërtitur dhe duke thënë: “Ki mëshirë për ne, Bir i Davidit!”. 28Kur arriti
në shtëpi, të verbërit iu afruan dhe Jezusi u tha atyre: “A besoni ju se unë
mund ta bëj këtë gjë?”. Ata iu përgjigjën: “Po, o Zot”. 29Atëherë ai ua preku
sytë, duke thënë: “U bëftë sipas besimit tuaj”. 30 Dhe atyre iu hapën sytë.
Pastaj Jezusi i urdhëroi rreptësisht duke thënë: “Ruhuni se mos e merr vesh
njeri”. 31Porata, sapodolën, epërhapën famëne tij nëmbarëatëvend. 32Dhe,
kur ata po dilnin, i paraqitën një burrë memec dhe të demonizuar. 33Dhe,
mbasi e dëboi demonin, memeci foli dhe turmat u çuditën dhe thanë: “Nuk
është parë kurrë një gjë e tillë në Izrael”. 34Por farisenjtë thonin: “Ai i dëbon
demonëtmendihmën e princit të demonëve!”. 35Dhe Jezusi kalonte nëpër të
gjitha qytetet dhe fshatrat, duke imësuarnë sinagogat e tyre, dukepredikuar
ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngatë në popull.
36Duke parë turmat, kishte dhembshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe të
shpërndarë si delet pa bari. 37 Atëherë ai u tha dishepujve të vet: “E korra
është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. 38 Lutjuni, pra, Zotit të
të korrave, të dërgojë punëtorë në të korrat e tij”.

10
1 Pastaj Jezusi i thirri të dymbëdhjetë dishepujt e tij rreth vetes dhe u dha

autoritet t’i dëbojnë frymërat e ndyra, dhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo
lëngatë. 2 Dhe emrat e dymbëdhjetë apostujve janë këta: i pari Simoni, i
quajtur Pjetër dhe Andrea, vëllai i tij; Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni, vëllai i tij;
3 Filipi dhe Bartolomeu; Thomai dhe Mateu tagrambledhësi, Jakobi i Alfeut
dhe Lebeu, i mbiquajtur Tade; 4 Simon Kananeasi dhe Judë Iskarioti, ai që
më pas e tradhtoi. 5 Këta janë të dymbëdhjetët që Jezusi i dërgoi mbasi u
dha këto urdhëra: “Mos shkoni ndër paganë dhe mos hyni në asnjë qytet të
Samaritanëve, 6por shkonimëmirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit.
7 Shkoni dhe predikoni duke thënë: “Mbretëria e qiejve u afrua”. 8 Shëroni të
sëmurët, pastroni lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët; falasmorët,
falas jepni. 9Mos grumbulloni ar, as argjend as bakër në qesen tuaj, 10 as
trasta për udhë, as dy palë tunika, as sandale, as shkop, sepse punëtori është
i denjë për ushqimin e vet. 11 Në çfarëdo qytet ose fshat që të hyni, pyetni
në se ka aty ndonjë njeri të denjë dhe banoni tek ai deri sa të niseni. 12Dhe
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kur hyni në shtëpi, e përshëndetni. 13Dhe në se ajo shtëpi është e denjë, le të
vijë paqja juaj mbi të; por, në se nuk është e denjë, paqja juaj le të kthehet
përsëri tek ju. 14Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon fjalët tuaja,
duke dalë nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundni pluhurin nga këmbët
tuaja. 15Dhe në të vërtetë po ju them se ditën e gjyqit, vendi i Sodomës dhe
i Gomorës do të trajtohet me më shumë tolerancë se ai qytet. 16 Ja, unë po
ju dërgoj si dele në mes të ujqërve; jini, pra, të mënçur si gjarpërinjtë dhe të
pastër si pëllumbat. 17Por ruhuni nga njerëzit, sepse do t’ju zvarrisin përpara
sinedrave të tyre dhe do t’ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. 18Dhe do t’ju
çojnë përpara guvernatorëve dhe përpara mbretërve për shkakun tim, për të
dëshmuar para tyre dhe para johebrenjve. 19Dhe, kur t’ju dorëzojnë në duart
e tyre,mosushqetësoni se çfarëdhe si do tëflisni; sepsenëatë çastdo t’ju jepet
se çfarë duhet të thoni; 20 sepse nuk do të jeni ju që do të flisni, por Fryma e
Atit tuaj që do të flasë në ju. 21Tani vëllai do të dorëzojë vëllanë në vdekje dhe
ati të birin; dhe bijtë do të çohen kundër prindërve dhe do t’i vrasin. 22Dhe
të gjithë do t’ju urrejnë për shkak të emrit tim; por ai që do të qëndrojë deri
në fund, do të shpëtojë. 23 Por kur do t’ju përndjekin në një qytet, ikni në një
tjetër, sepse në të vërtetë ju them se nuk do të përfundoni së përshkuari qytetet
e Izraelit, para se të vijë Biri i njeriut. 24Dishepulli nuk del mbi mësuesin, as
shërbëtori mbi zotin e tij. 25 I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe
shërbëtorit tëbëhet si zotëriae tij. Në se të zotine shtëpisëequajtënBeelzebub,
aqmë tepër do t’i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij! 26Mos ia kini frikën pra,
sepse nuk ka gjë të fshehtë që të mos zbulohet dhe asnjë sekret që nuk do të
nijhet. 27 Atë që unë ju them në terr, e thoni në dritë; dhe atë që dëgjoni të
thënë në vesh, predikojenimbi çatitë. 28Dhemos kini frikë nga ata që vrasin
trupin, por nukmund të vrasin shpirtin; kini frikë më tepër nga ai që mund
t’ua humbë shpirtin dhe trupin nëGehena. 29Anuk shiten vallë dy harabela
për një aspër? Dhe, megjithatë asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashjen
e Atit tuaj. 30 Sa për ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të kokës suaj janë
të numëruara. 31Mos kini frikë, pra; ju vleni më tepër se shumë harabela.
32Prandaj kushdo që do tëmë rrëfenjë përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfejë
përpara Atit tim që është në qiej. 33 Por kushdo që do të më mohojë përpara
njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiej”. 34 “Mos
mendoni se unë erdha të sjell paqenmbi tokë; nuk erdha të sjell paqen, por
shpatën. 35 Sepse unë erdha ta ndaj birin nga ati, bijën nga nëna, nusen nga
vjehrra, 36dhe armiqt e njeriut do të jenë ata të shtëpisë së vet. 37Ai që e do
të atin ose nënën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua; dhe ai që e
do birin ose bijënmë shumë se unë, nuk është i denjë përmua. 38Dhe ai që
nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua.
39Kush do të gjejë jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën
e vet për hirin tim, do ta gjejë përsëri. 40 Ai që ju pranon, më pranon mua;
dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. 41Ai që pranon një
profet në emër të një profeti, do tëmarrë shpërblimin që i takon profetit; dhe
ai qëpranon tëdrejtinnë emër të të drejtit, do tëmarrë shpërbliminqë i takon
të drejtit. 42Dhe kushdo që i jep për të pirë qoftë edhe vetëm një gotë uji të
freskëtndonjëritprej këtyre të vegjëlvenë emër të një dishepulli, në të vërtetë
ju them, që ai nuk do të humbë aspak shpërblimin e tij”.

11
1Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të tij dymbëdhjetë dishepujve
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të vet, u largua nga ai vend, për të mësuar dhe për të predikuar në qytetet e
tyre. 2PorGjoni, që kishte dëgjuarnëburg të flitej për veprat eKrishtit, dërgoi
dy nga dishepujt e vet për t’i thënë: 3 “A je ti ai që duhet të vijë, apo duhet
të presim një tjetër?” 4 Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Shkoni
dhe i tregoni Gjonit gjërat që dëgjoni dhe shikoni: 5 Të verbërit po shohin, të
çalëtpoecin, lebrozët janëpastruardhe të shurdhëritpodëgjojnë; të vdekurit
po ngjallen dhe ungjilli po u predikohet të varfërve. 6 Lum ai që nuk do të
skandalizohet nga unë!”. 7Dhe kur ata po largoheshin, Jezusi nisi t’u thotë
turmave për Gjonin: “Çfarë keni dalë të shikoni në shkretëtirë? Kallamin
që e tund era? 8 Por çfarë keni dalë të shikoni? Njeriun e mbështjellur me
rroba të buta? Ja, ata që veshin rroba të buta banojnënë pallatetmbretërore.
9Atëherë, pra, ç’dolët të shikoni? Një profet? Po, ju them: ai është më shumë
se një profet. 10Sepse ky është ai për të cilin është shkruar: “Ja, unë po dërgoj
lajmëtarin tim para fytyrës sate; ai do ta bëjë gati rrugën tënde para teje”.
11Në të vërtetë po ju them: ndër ata që janë lindur prej gruas nuk ka dalë
kurrë ndonjë më i madh se Gjon Pagëzori; por më i vogli në mbretërinë e
qiejve është më i madh se ai. 12 Dhe qysh nga ditët e Gjon Pagëzorit e deri
tashmbretëria e qiejve po pëson dhunë dhe të dhunshmit e grabitën. 13Sepse
të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri te Gjoni. 14Dhe, në daçi ta
pranoni, ai është Elia, që duhej të vijë. 15Kush ka veshë për të dëgjuar, le të
dëgjojë! 16 Por me kë ta krahasoj këtë brez? Ai u ngjan fëmijëve që rrinë në
sheshe dhe u drejtohen shokëve të tyre 17duke thënë: “Ne i kemi rënë fyellit
për ju dhe ju nuk kërcyet; nisëm vajin dhe ju nuk u brengosët”. 18 Pra, erdhi
Gjoni që as hante, as pinte, dhe ata thonë: “Ai ka një demon”. 19 Erdhi Biri
i njeriut, që ha dhe pi dhe ata thonë: “Ja një grykës dhe një pijanec, miku i
tagrambledhësve dhe i mëkatarëve”. Por dituria është justifikuar nga bijtë e
vet”. 20Atëherë ai nisi t’i qortojë ato qytete, ku ishte kryer pjesamëemadhe e
veprave të fuqishme të tij, sepse ato nuk ishin penduar duke thënë: 21 “Mjerë
ti, Korazin! Mjerë ti Betsaida! Sepse, në se në Tiro dhe në Sidon do të ishin
kryer veprat e fuqishme që u bënë ndër ju, prej kohësh do të ishin penduar
me thes dhe hi. 22 Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro dhe Sidoni
do të trajtohen me më shumë tolerancë se ju. 23 Dhe ti, o Kapernaum, që
u ngrite deri në qiell, do të fundosesh deri në ferr, sepse në se do të ishin
kryer në Sodomë veprat të fuqishme që janë kryer në ty, ajo do të ishte edhe
sot e kësaj dite. 24 Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit fati i vendit të
Sodomës do të jetë më i lehtë se yti”. 25Në atë kohë Jezusi nisi të thotë: “Unë
të lavdëroj, o Atë, Zot i qiellit dhe i dheut, sepse ua fshehe këto gjëra të urtit
dhe tëmençurit, dhe ua zbulove fëmijëve të vegjël. 26Po, o Atë, sepse kështu të
pëlqeu ty. 27Çdo gjëmë është dhënë në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh
Birin, përveç Atit; dhe asnjëri nuk e njeh Atin, përveç Birit dhe atij të cilit Biri
don t’ia zbulojë. 28Ejani tek unë, o ju të gjithë tëmunduar dhe të rënduar, dhe
unë do t’ju jap çlodhje. 29Merrnimbi vete zgjedhën time dhemësoni nga unë,
sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje
për shpirtrat tuaj. 30 Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e
lehtë!”.

12
1Nëatëkohë Jezusipoectenjë të shtunënëpëraratmegrurë;dhedishepujt

e vet, të uritur, filluan të këpusinkallinj dhe t’i hanë. 2Por farisenjtë, kurpanë
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këtë, i thanë: “Ja, dishepujt e tu po bëjnë atë që nuk është e lejueshme të bëhet
të shtunën”. 3 Dhe ai u tha atyre: “A nuk keni lexuar vallë se ç’bëri Davidi
kur pati uri, ai dhe ata që qenëme të? 4Si ai hyri në shtëpinë e Perëndisë dhe
hëngri bukët e paraqitjes, të cilat nuk lejohej t’i hante as ai e as ata që ishin
me të, por vetëm priftërinjtë? 5 Apo nuk keni lexuar në ligj që në tempull,
të shtunave, priftërinjtë e shkelin të shtunën dhe megjithatë nuk mëkatojnë?
6Dheunëpo ju themsekëtu ështënjëmë imadh se tempulli. 7Dhe, po tëdinit
se çfarëdo të thotë: “Unëduamëshirëdhe joflijime”, nukdo tëkishit dënuar të
pafajshmit. 8 Sepse Biri i njeriut është zot edhe i së shtunës”. 9Pastaj, mbasi
u largua që andej, hyri në sinagogën e tyre; 10 dhe ja, aty ishte një burrë të
cilit i qe tharë dora. Ata e pyetën Jezusin, me qëllim që ta padisin më pas:
“A është e lejueshme që dikush të shërojë ditën e shtunë?”. 11 Dhe ai u tha
atyre: “A ka ndonjë prej jush që ka një dele, dhe ajo bie në një gropë ditën
e shtunë, dhe e ai nuk shkon ta nxjerrë jashtë? 12 E, pra, sa më i vlefshëm
është njeriu se delja! A është, pra, e lejueshme të bësh të mirën të shtunën?”.
13Atëherë ai i tha atij burri: “Shtrije dorën tënde!”. Dhe ai e shtriu dhe ajo iu
shëndosh si tjetra. 14 Por farisenjtë, mbasi dolën jashtë, bënin këshill kundër
tij si ta vrasin. 15 Por kur Jezusi e mori vesh u largua prej andej dhe turma
tëmëdha e ndiqnin dhe ai i shëroi të gjithë, 16dhe i urdhëroi ata rreptësisht të
mos thonin kush ishte ai, 17meqëllimqë të përmbushej ç’ishte thënënëpërmjet
profetit Isaia që thotë: 18 “Ja shërbëtori im, që unë e zgjodha; i dashuri im, në
të cilin shpirti im është i kënaqur. Unëdo ta vë Frymën timmbi të dhe ai do t’u
shpall drejtësinë popujve. 19Ai nuk do të zihet dhe as nuk do të bërtasë dhe
askush nuk do t’ia dëgjojë zërin e tij nëpër sheshe. 20 Ai nuk do ta thërmojë
kallamin e thyer dhe nuk do ta shuajë kandilin që bën tym, deri sa të mos e
ketë bërë të triumfojë drejtësinë. 21Dhe njerëzit do të shpresojnë në emrin e
tij”. 22Atëherë i paraqitën një të idemonizuar, që ishte i verbër dhe memec;
dhe ai e shëroi, kështu që i verbëri e memeci fliste dhe shikonte. 23 Dhe
mbarë turmat çuditeshin dhe thonin: “Amos është ky i Biri i Davidit?”. 24Por
farisenjtë, kur e dëgjuan këtë, thanë: “Ky i dëbon demonët vetëm me fuqinë
e Beelzebubit, princit të demonëve”. 25 Dhe Jezusi, duke njohur mendimet
e tyre, u tha: “Çdombretëri, që përçahet në vetvete, shkon drejt shkatërrimit;
dhe çdo qytet ose shtëpi, që përçahet në vetvete, nuk shkon gjatë. 26Atëherë,
në qoftë se Satani dëbon Satanë, ai është përçarë në vetvete, dhe si mund të
qëndrojë mbretëria e tij? 27Dhe në qoftë se unë i dëboj djajtë me ndihmën e
Beelzebubit, me ndihmën e kujt i dëbojnë bijtë tuaj? Prandaj ata do të jenë
gjykatësit tuaj. 28 Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me ndihmën e Frymës
së Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë ka ardhur në mes tuaj. 29Ose, si
mund të hyjë dikush në shtëpinë e të fuqishmit dhe t’i grabisë pasurinë, po
të mos e ketë lidhur më parë të fuqishmin? Vetëm atëherë ai do të mund t’ia
plaçkisë shtëpinë. 30 Kush nuk është me mua, është kundër meje dhe kush
nuk mbledh me mua, shkapërderdh. 31 Prandaj unë po ju them: Çdo mëkat
dhe blasfemi do t’u falet njerëzve; por blasfemia kundër Frymës nuk do t’u
falet atyre. 32 Dhe kushdo që flet kundër Birit të njeriut do të falet; por ai
që flet kundër Frymës së Shenjtë nuk do të falet as në këtë botë as në atë të
ardhme”. 33 “Ose bëjeni të mirë pemën dhe fryti i saj do të jetë i mirë, ose
bëjeni të keqe pemën dhe fryti i saj do të jetë i keq; sepse pema njihet nga
fryti. 34 O pjellë nepërkash! Si mund të flisni mirë, kur jeni të këqij? Sepse
ç’ka zemra qet goja. 35Njeriu i mirë nga thesari i mirë i zemrës nxjerr gjëra
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tëmira; por njeriu i keq nxjerr gjëra të këqija nga thesari i tij i keq. 36Por unë
po ju them se ditën e gjyqit njërëzit do të japin llogari për çdo fjalë të kotë që
kanë thënë. 37 Sepse në bazë të fjalëve të tua do të justifikohesh, dhe në bazë
të fjalëve të tua do të dënohesh”. 38Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën
duke thënë: “Mësues, ne duam të shohim ndonjë shenjë prej teje”. 39 Por ai
duke iu përgjigjur u tha atyre: “Ky brez imbrapshtë dhe kurorëshkelës kërkon
një shenjë, por asnjë shenjë nuk do t’i jepet, përveç shenjës së profetit Jona.
40Në fakt ashtu si Jona qëndroi tri ditë e tri net në barkun e peshkut tëmadh,
kështuBiri i njeriutdo tëqëndrojë tri ditë e tri netnëzemër të tokës. 41Banorët
eNinivit do të ringjallennëgjyqbashkëmekëtëbrezdhedo tadënojnë, sepse
ata u penduan me predikimin e Jonas; dhe ja, këtu është një më i madh se
Jona. 42Mbretëresha e jugut do të ringjallet në gjyq bashkëme këtë brez dhe
do tadënojë, sepse ajo erdhinga skajimë i largët i tokëspër të dëgjuarditurinë
e Salomonit; dhe ja, këtu është njëmë i madh se Salomoni. 43Tani kur fryma
e ndyrë ka dalë nga një njeri, endet nëpër vende të thata, duke kërkuar qetësi,
por nuk e gjen. 44Atëherë thotë: “Do të kthehem në shtëpinë time, nga kam
dalë”; po kur arrin e gjen të zbrazët, të pastruar dhe të zbukuruar; 45atëherë
shkon e merr me vete shtatë frymëra të tjera më të liga se ai, të cilët hyjnë
dhe banojnë aty; kështu gjendja e fundit e këtij njeriut bëhetmë e keqe nga e
mëparshmja. Kështu do t’i ndodhë edhe këtij brezi të mbrapshtë”. 46Ndërsa ai
vazhdonte t’u fliste turmave, ja nëna e tij dhe vëllezërit e tij po rrinin jashtë
dhe kërkonin të flisnin me të. 47Dhe dikush i tha: “Ja, nëna jote dhe vëllezërit
e tu janë atje jashtë dhe duan të flasin me ty”. 48 Por ai duke iu përgjigjur, i
tha atij që e kishte lajmëruar: “Kush është nëna ime dhe kush janë vëllezërit e
mi?”. 49E shtriu dorën e vet drejt dishepujve të vet dhe tha: “Ja nëna ime dhe
vëllezërit e mi. 50 Sepse kushdo që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej,
më është vëlla,motër dhe nënë”.

13
1Tani po atë ditë, Jezusi doli nga shtëpia dhe u ul në breg të detit. 2Turma

të mëdha u mblodhën rreth tij kështu që ai hipi mbi një barkë dhe u ul; dhe
gjithë populli rrinte në këmbë në breg. 3 Dhe ai u paraqiti shumë gjëra në
shëmbëlltyrë, duke thënë: “Ja, një mbjellës doli për të mbjellë. 4 Ndërsa po
mbillte, një pjesë e farës ra përgjatë rrugës; dhe zogjtë erdhën dhe e hëngrën.
5Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk kishte shumë tokë, dhe mbiu shpejt
sepse terreni nuk ishte i thellë; 6 por kur doli dielli u fishk dhe u tha sepse
s’kishte rrënjë. 7Një pjesë tjetër ra midis ferrave dhe ferrat u rritën dhe ia
zunë frymën. 8Një tjetër ra në tokë të mirë dhe dha fryt duke dhënë njëra
njëqindfish, tjetra gjashtëdhjetëfish dhe tjetra tridhjetëfish. 9Kush ka vesh për
të dëgjuar, le të dëgjojë!”. 10Atëherë dishepujt iu afruan dhe i thanë: “Pse po u
flet atyre me shëmbëlltyrë?”. 11 Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Sepse
juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshehtat e mbretërisë së qiejve,
ndërsa atyre nuk u është dhënë. 12 Sepse atij që ka, do t’i jepet dhe do të ketë
bollëk; ndërsa atij që nuk ka, do t’i merret edhe ajo që ka. 13 Prandaj unë u
flas atyre me shëmbëll-tyrë, sepse duke parë nuk shohin, dhe duke dëgjuar
nuk dëgjojnë as nuk kuptojnë. 14Kështu ndër ta përmbushet profecia e Isaias,
që thotë: “Ju do të dëgjoni, por nuk do të kuptoni, do të vështroni, por nuk
do të shikoni. 15 Sepse zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme, ata
janë bërë të rëndë nga veshët dhe kanë mbyllur sytë, që nuk shohin me sy
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dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë me zemër dhe nuk kthehen,
dhe unë t’i shëroj. 16Por lum sytë tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë.
17Sepse në të vërtetë ju themse shumëprofetë dhe të drejtë deshën t’i shohin
gjërat që ju po shihni dhe nuk i panë, dhe t’i dëgjojnë gjërat që ju dëgjoni
dhe nuk i dëgjuan! 18 Juve pra kuptoni shëmbëlltyrën e mbjellësit. 19 Kur
dikush dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i merr
atë që ishte mbjellë në zemrën e tij. Ky është ai njeri që ka marrë fara
përgjatë rrugës. 20Dhe ai që kamarrë farën nëpër gurishte, është ai që dëgjon
fjalën dhe e pranon menjëherë me gëzim; 21 por, nuk ka rrënjë në vete, dhe
është për pak kohë; dhe kur vijnë mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës,
skandalizohet menjëherë. 22Dhe ai që ka marrë farënmidis ferrave është ai
që e dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimet e pasurisë ia
mbysin fjalën; dhe ajo bëhet e pafrytshme. 23 Por ai që merr farën në tokë
të mirë, është ai që e dëgjon fjalën, e kupton dhe jep fryt; dhe prodhon njëri
njëqindfish, tjetri gjashtëdhjetëfish dhe tjetri tridhjetëfish. 24 Ai u propozoi
atyre një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që mbolli
farë të mirë në arën e vet. 25 Por, ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij
dhembolli egjërnëpër grurë dhe iku. 26Kurmë pas gruri u rrit dhe jepte fryt
u duk edhe egjra. 27Dhe shërbëtorët e padronit të shtëpisë iu afruan atij dhe i
thanë: “Zot, a nuk kembjellë farë tëmirë në arën tënde? Vallë nga doli egjra?
28Dhe ai u tha atyre: “Këtë e ka bërë armiku”. Atëherë shërbëtorët i thanë: “A
do ti të shkojmë e ta shkulim?”. 29Por ai tha: “Jo, kam frikë se, duke shkulur
egjrën, bashkëme të, do të shkulni edhe grurin. 30 I lini të rriten bashkë deri
në të korra. Në kohën e korrjes unë do t’u them korrësve: Mblidhni më parë
egjrën, lidheni në duaj për ta djegur; por grurin futeni në hambarin tim””.
31Ai u proposoi atyre një shëmbëlltyre tjetër duke thënë: “Mbretëria e qiejve
i ngjan një kokrre sinapi, të cilën e merr një njeri dhe e mbjell në arën e vet.
32Ajo, pa dyshim, është më e vogla nga të gjitha farërat; por, kur rritet, është
më e madhe se të gjitha barishtet, dhe bëhet një pemë, aq sa zogjtë e qiellit
vijnë dhe gjejnë strehënëdegët e saj”. 33Aiu tha atyrenjë shëmbëlltyrë tjetër:
“Mbretëria e qiejve i ngjan majasë që e merr një grua dhe zë brumë me tri
masa miell deri sa brumi të mbruhet plotësisht”. 34 Jezusi ua tha turmave
të gjitha këto gjëra në shëmbëlltyra; dhe u fliste atyre vetëm në shëmbëlltyra,
35 që të përmbushej ç’është e thënë nëpërmjet profetit: “Unë do të hap gojën
time në shëmbëlltyra dhe do të zbuloj gjëra të fshehura që nga themelimi i
botës”. 36Atëherë Jezusi, mbasi i lejoi turmat, u kthye në shtëpi dhe dishepujt
e tij iu afruan e i thanë: “Na e shpjego shëmbëlltyrën e egjrës në arë”. 37Dhe
ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai qëmbjell farën emirë është Biri i njeriut.
38 Ara është bota, fara e mirë janë bijtë e mbretërisë dhe egjra janë bijtë e
të ligut, 39 dhe armiku që e ka mbjellë është djalli, ndërsa korrja është fundi
i botës dhe korrësit janë engjëjt. 40 Ashtu si mblidhet egjra dhe digjet në
zjarr, kështu, do të ndodhë nëmbarimin e botës. 41Biri i njeriut do të dërgojë
engjëjt e vet dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe
ata që bëjnë paudhësi, 42 dhe do t’i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të
ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. 43 Atëherë të drejtit do të shkëlqejnë si
dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Kush ka veshë për të dëgjuar, të dëgjojë!”.
44 “Përsëri, mbretëria e qiejve i ngjan një thesari të fshehur në një arë, që
një njeri që e ka gjetur e fsheh; dhe, nga gëzimi që ka, shkon, shet gjithçka
që ka dhe e blen atë arë. 45 Akoma mbretëria e qiejve i ngjan një tregtari
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që shkon të kërkojë margaritarë të bukur. 46 Dhe, kur gjen një margaritar
me vlerë të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen. 47Mbretëria
e qiejve i ngjan gjithashtu një rrjete të hedhur në det, që mbledh gjithfarë
lloje gjërash. 48 Kur ajo është mbushur, peshkatarët e nxjerrin atë në breg,
ulen dhe mbledhin në kosha ç’është e mirë, por i hedhin ata që nuk janë të
mirë. 49 Kështu do të ndodhë në mbarimin e botës; do të vijnë engjëjt dhe
do t’i ndajnë të mbrapshtit nga të drejtët; 50 dhe do t’i hedhin në furrën e
zjarrit. Atje do të ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh”. 51 Jezusi u tha atyre: “A
ikuptuat të gjithakëto?”. Ata i thanë: “Po, Zot”. 52Dheaiu thaatyre: “Prandaj
çdo skrib, që ështëmësuar përmbretërinë e qiejve i ngjan një padroni shtëpie
që nxjerr jashtë nga thesari i vet gjërat e reja dhe të vjetra”. 53Tani kur Jezusi
i kishte mbaruar këto shëmbëlltyra, u largua që andej. 54Dhe, pasi erdhi në
vendlindjen e tij, i mësonte ata në sinagogën e tyre, kështu që ata, habiteshin
dhe thonin: “Nga i erdhënkëtijkjo dituri dhekëtovepra të pushtetshme? 55A
nuk është ky i biri i marangozit? Nuk quhet nëna e tij Mari, dhe vëllezërit e
tij Jakob, Iose, Simon dhe Juda? 56 Dhe motrat e tij nuk janë të gjitha ndër
ne? Atëherë nga i erdhën këtij të gjitha këto?”. 57Dhe skandalizoheshin me
të. Por Jezusi u tha atyre: “Asnjë profet nuk përçmohet, veçse në vendlindjen
e vet dhe në shtëpinë e vet”. 58Dhe, për shkak të mosbesimit të tyre, ai nuk
bëri aty shumë vepra të pushtetshme.

14
1 Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën e Jezusit, 2 dhe u tha

shërbëtorëve të vet: “KyështëGjonPagëzori; aiungjall së vdekuri dheprandaj
fuqitë e mbinatyrshme veprojnë në të”. 3Herodi, në fakt, e kishte arrestuar
Gjonin, i kishte hedhur prangat dhe e kishte futur në burg, për shkak të
Herodiadës, gruas së Filipit, vëllait të vet. 4 Sepse Gjoni i thoshte: “Nuk është
e lejueshme të bashkëjetosh me të!”. 5Dhe, ndonëse donte ta vriste, Herodi
kishte frikë nga populli që e konsideronte Gjonin profet. 6 Kur po festohej
ditëlindjaeHerodit, ebija eHerodiadësvallëzoipërpara tij dhe ipëlqeuHerodit
7aq shumë, sa ai i premtoi asaj me betim se do t’i jepte çfarëdo që t’i kërkonte.
8Dhe ajo, e shtyrë nga e ëma, tha: “Ma jep këtu, mbi një pjatë, kokën e Gjon
Pagëzorit”. 9Mbretit i erdhi keq, po për shkak të betimit dhe të ftuarve që
ishinme të në tryezë, urdhëroi që t’ia japin. 10Kështu dërgoi dikë për t’i prerë
kokën Gjon Pagëzorit në burg; 11 dhe kokën e tij e prunë mbi një pjatë dhe
ia dhanë vajzës; ajo ia çoi s’ëmës. 12 Pastaj erdhën dishepujt e tij, e morën
trupin dhe e varrosën, mandej ata shkuan dhe ia treguan ngjarjen Jezusit.
13Kur Jezusi i dëgjoi këto, u nis që andej me një barkë dhe u tërhoq në vetmi,
në një vend të shkretë. Dhe turmat, kur e morën vesh, e ndiqnin në këmbë
nga qytetet. 14Dhe Jezusi, kur doli nga barka, pa një turmë të madhe, pati
dhembshuri për të dhe shëroi ata që ishin të sëmurë. 15 Pastaj në mbrëmje
dishepujt e tij iu afruan dhe i thanë: “Ky vend është i shkretë dhe u bë vonë;
lejo turmat të shkojnë nëpër fshatra për të blerë ushqime”. 16 Por Jezusi u
tha atyre: “Nuk është nevoja të shkojnë; u jepni juve të hanë”. 17 Dhe ata i
thanë: “Ne këtu nuk kemi tjetër përveç pesë bukë dhe dy peshq”. 18Dhe ai u
tha: “M’i sillni këtu”. 19Atëherë i urdhëroi që turmat të ulenmbi bar; pastaj i
mori pesë bukët dhe dy peshqit dhe, pasi i çoi sytë drejt qiellit, i bekoi; i ndau
bukëtdheuadhadishepujve, dhedishepujt turmave. 20Dhe tëgjithëhëngrën
dheungopën;pastajdishepujtmblodhën tepricatnëdymbëdhjetëkoshaplot.
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21 Dhe ata që hëngrën ishin rreth pesë mijë burra, pa i numëruar gratë dhe
fëmijët. 22Fill pas kësaj Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në barkë dhe
t’i prijnë në bregun tjetër, deri sa ai t’i lëshojë turmat. 23Mbasi i nisi ato, u
ngjit vetëmmbimal për t’u lutur. Dhe kur u ngrys ai gjëndej aty, i vetëm fare.
24Ndërkaq barka ndodhej në mes të detit; dhe përplasej nga valët sepse era i
ishte e kundërt. 25Në rojën e katërt të natës, Jezusi shkoi drejt tyre, duke ecur
mbi det. 26Dishepujt duke parë atë që po ectembi det, u trembën dhe thanë:
“Éshtë një fantazmë!”. Dhe filluan të bërtasin nga frika; 27 por menjëherë
Jezusi u foli atyre duke thënë: “Qetësohuni; jam unë,mos kini frikë!”. 28Dhe
Pjetri, duke u përgjigjur tha: “Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti mbi ujëra”.
29Ai tha: “Eja!”. Dhe Pjetri zbriti nga barkadhe ecimbi ujëra,për të shkuar te
Jezusi. 30Por, dukeparëerëne fortë,kishte frikë,dhedukefilluar të fundosej,
bërtitiduke thënë: “OZot, shpëtomë!”. 31Dhe Jezusi ia zgjatimenjëherëdorën,
e zuri dhe i tha: “O njeri besimpak, pse dyshove?”. 32 Pastaj, kur hynë në
barkë, era pushoi. 33Atëherë ata që ishin në barkë erdhën dhe e adhuruan,
duke thënë: “Me të vërtetë ti je Biri i Perëndisë!”. 34 Pastaj, mbasi dolën në
bregun tjetër, erdhën në krahinën e Gjenezaretit. 35Dhe njerëzit e atij vendi,
sapo e njohën, e përhapën fjalën në gjithë krahinën përreth; dhe i sollën të
gjithë të sëmurët; 36 dhe iu lutën që të mund t’i preknin të paktën cepin e
rrobes së tij; dhe të gjithë ata që e prekën u shëruan plotësisht.

15
1Atëherë skribët dhe farisenjtë e Jeruzalemit erdhën te Jezusi dhe i thanë:

2 “Përse dishepujt e tu shkelin traditën e pleqve? Sepse nuk i lajnë duart
para se të hanë”. 3 Por ai u përgjigj dhe u tha atyre: “Dhe ju përse shkelni
urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj? 4 Perëndia, në fakt, ka
urdhëruar kështu: “Ndero atin dhe nënën”; dhe: “Ai që e mallkon të atin ose
të ëmën të dënohet me vdekje”. 5Kurse ju thoni: “Kushdo që i thotë atit ose
nënës: “Gjithçka me të cilën mund të të mbaja i është ofruar Perëndisë”, 6 ai
nuk është më i detyruar të nderojë atin e vet dhe nënën e vet. Kështu ju
keni prapësuar urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj. 7Hipokritë,
mirë profetizoi Isaia për ju kur tha: 8 “Ky popull po më afrohet me gojë
dhe më nderon me buzët; por zemra e tyre rri larg meje. 9Dhe më kot më
nderojnë, duke i mësuar doktrina që janë urdhërime nga njerëzit””. 10Pastaj
e thirri turmën pranë tij dhe u tha atyre: “Dëgjoni dhe kuptoni: 11 Njeriun
nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij e ndot njeriun”.
12 Atëherë dishepujt e tij iu afruan dhe i thanë: “A e di se farisenjtë, kur i
dëgjuan këto fjalë u skandalizuan?”. 13 Por ai duke u përgjigjur u tha: “Çdo
bimë që Ati im qiellor nuk e ka mbjellë, do të shkulet me rrënjë. 14 Hiqni
dorë prej tyre; ata janë të verbër, prijës të verbërish; dhe në qoftë se një i
verbër i prin një të verbëri tjetër, të dy do të bien në gropë”. 15Atëherë Pjetri
iu përgjigj dhe i tha: “Na e shpjego këtë shëmbëlltyrë”. 16Dhe Jezusi tha: “As
juve s’keni kuptuar akoma? 17 A nuk e kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë
kalon në bark dhe jashtëqitet në gjiriz? 18 Por gjërat që dalin nga goja, dalin
nga zemra; dhe ato ndotin njeriun. 19 Sepse nga zemra dalin mendimet e
mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës; kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme,
blasfemitë. 20 Këto janë gjërat që e ndotin njeriun, kurse të hash pa i larë
duart nuk e ndot njeriun”. 21 Pastaj Jezusi, pasi u largua që andej, u nis
drejt rrethinave të Tiros dhe të Sidonit. 22 Dhe ja, një grua kananease, që
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kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtasë duke thënë: “Kimëshirë përmua, o
Zot, o Bir i Davidit! Vajza ime është tmerrësisht e pushtuar nga një demon!”.
23 Por ai nuk iu përgjigj fare. Dhe dishepujt e tij iu afruan dhe iu lutën duke
thënë: “Lëshoje atë, sepse po bërtet pas nesh”. 24 Por ai u përgjigj dhe tha:
“Unënuk jamdërguar gjetiu, përveç te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit”.
25 Por ajo erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: “O Zot, ndihmomë!”. 26 Ai u
përgjigj, duke thënë: “Nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe
t’ua hedhësh këlyshëve të qenve”. 27 Por ajo tha: “Éshtë e vërtetë, Zot, sepse
edhe këlyshët e qenve hanë thërrimet që bien nga tryeza e zotërinjve të tyre”.
28Atëherë Jezusi iu përgjigj duke thënë: “O grua, i madh është besimi yt! T’u
bëftë ashtu si dëshiron”. Dhe që në atë çast e bija u shërua. 29 Pastaj, mbasi
u nis që andej, Jezusi erdhi pranë detit të Galilesë, u ngjit në mal dhe u ul
atje. 30 Dhe iu afruan turma të mëdha që sillnin me vete të çalë, të verbër,
memecë, sakatë dhe shumë të tjerë; i ulën përpara këmbëve të Jezusit dhe ai i
shëroi. 31Turmat mrrekulloheshin kur shikonin se memecët flisnin, sakatët
shëroheshin, të çalët ecnin dhe të verbërit shihnin; dhe lëvdonin Perëndinë e
Izraelit. 32Dhe Jezusi i thirri dishepujt e vet pranë vetes dhe u tha: “Unë kam
mëshirë për turmën, sepse u bënë tri ditë që rri me mua dhe nuk ka asgjë
për të ngrënë; nuk dua t’i nis të pangrënë, se mos ligështohen gjatë rrugës”.
33Dhe dishepujt e tij i thanë: “Po kumund të gjejmë në këtë vend të shkretë
aq bukë sa të ngopim një turmë kaq të madhe?”. 34Dhe Jezusi u tha atyre:
“Sa bukë keni?”. Ata thanë: “Shtatë dhe pak peshq të vegjël”. 35Atëherë ai u
dha urdhër turmave që të uleshin për tokë. 36Pastaj i mori shtatë bukët dhe
peshqit, falënderoi, i theu dhe ua dha dishepujve të tij, dhe dishepujt turmës.
37Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën; dhe ngritën tepricën e copave, shtatë
kosha plot. 38Dhe ata që hëngrën ishin katërmijë burra, pa i numëruar gratë
dhe fëmijët. 39 Pastaj, mbasi e lejoi turmën, hipi në barkë dhe u drejtua për
në krahinën eMagdalas.

16
1 Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, për ta tunduar, i kërkuan

që t’u tregojë një shenjë nga qielli. 2 Por ai iu përgjigj atyre dhe tha: “Në
mbrëmje ju thoni: “Do të jetë mot i mirë, sepse qielli është i kuq”. 3Dhe në
mëngjes thoni: “Sot do të jetë stuhi, sepse qielli është i kuq dhe i vranët”.
Hipokritë, pra, ju dini të dalloni dukuritë e qiellit, por nuk arrini të kuptoni
shenjat e kohës? 4Një brez i mbrapshtë dhe kurorëshkelës kërkon një shenjë,
por nuk do t’i jepet asnjë shenjë, përveç shenjës së profetit Jona”. Dhe i la ata
dhe shkoi. 5Kur dishepujt e vet arritën në bregun tjetër, ja që kishin harruar
të marrin bukë me vete. 6Dhe Jezusi u tha atyre: “Kini kujdes dhe ruhuni
ngamajajae farisenjvedheesaducenjve!”. 7Dheataarsyetuanndërmjet tyre
duke thënë: “Se nuk kemi marrë bukë”. 8 Por Jezusi i vuri re e iu tha atyre:
“Onjerëz besimpakë, përse diskutoni ndërmjet jush që nuk kenimarrë bukë?
9 Nuk e keni kuptuar akoma dhe nuk kujtoni të pesë bukët për pesë mijë
burrat dhe sa kosha keni mbledhur? 10 Dhe të shtatë bukët për katër mijë
bu-rra dhe sa kosha keni mbushur? 11 Si nuk kuptoni që nuk e kisha fjalën
për bukën kur ju thashë të ruheni ngamajaja e farisenjve dhe saducenjve?”.
12 Atëherë ata e kuptuan se ai nuk u kishte thënë të ruheshin nga majaja
e bukës, por nga doktrina e farisenjve dhe të saducenjve. 13 Pastaj Jezusi,
mbasi arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: “Kush
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thonë njerëzit se jam unë, i Biri i njeriut?”. 14 Dhe ata thanë: “Disa Gjon
Pagëzori, të tjerë Elia, të tjerë Jeremia, ose një nga profetët”. 15Ai u tha atyre:
“Po ju, kush thoni se jam unë?”. 16 Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha:
“Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë”. 17Dhe Jezusi duke përgjigjur u tha: “I
lumur je ti, o Simon, bir i Jonas, sepsekëtënuk ta zbuloi asmishi as gjaku, por
Ati imqë ështënëqiej. 18Dheunëpo të themgjithashtu se ti je Pjetri, dhembi
këtë shkëmbunëdo tëndërtojkishën timedhedyert e ferrit nukdo tamundin
atë. 19Dhe unë do të të jap çelësat e mbretërisë së qiejve; gjithçka që të kesh
lidhurmbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, dhe gjithçka që të kesh zgjidhurmbi
tokë, do të jetë zgjidhur në qiej”. 20 Atëherë i urdhëroi dishepujt e vet që të
mos i thonin askujt se ai ishte Jezusi, Krishti. 21 Që nga ai çast Jezusi filloi
t’u sqarojë dishepujve të vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante
shumë për shkak të pleqve, të krerëve të priftërinjve dhe të skribëve, se do
të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë. 22 Atëherë Pjetri e mori mënjanë
dhe nisi ta qortojë duke thënë: “O Zot, të shpëtoftë Perëndia; kjo nuk do të
të ndodhë kurrë”. 23 Por ai u kthye dhe i tha Pjetrit: “Shporru prej meje, o
Satan! Ti je një skandal për mua, sepse s’ke ndër mënd punët e Perëndisë,
por punët e njerëzve”. 24Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: “Në qoftë se
dikush don të vijë pas meje, ta mohojë vetveten, ta marrë kryqin e vet dhe
të më ndjekë. 25 Sepse ai që do të dojë ta shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë;
por ai që do ta humbasë jetën e vet për hirin tim, do ta gjejë atë. 26Ç’përfitim
ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb shpirtin e vet? Ose çfarë
do të japë njeriu si shkëmbim të shpirtit të vet? 27Sepse Biri i njeriut do të vijë
në lavdinë e Atit të vet bashkëme engjëjt e tij; dhe atëherë ai do të shpërblejë
secilin sipas veprës së tij. 28Në të vërtetë ju them se disa nga ata që janë të
pranishëm këtu nuk do të vdesin pa e shikuar më parë Birin e njeriut duke
ardhur nëmbretërinë e vet”.

17
1 Mbas gjashtë ditësh Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin,

vëllanë e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë, në vetmi; 2 dhe u shpërfytyrua
përpara tyre: fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat e tij u bënë të bardha
si drita. 3Dhe ja, iu shfaqën atyre Moisiu dhe Elia, të cilët bisedonin me të.
4Atëherë Pjetri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: “Zot, është mirë që ne jemi
këtu; po të duash, do të ngremë këtu tri çadra: një për ty, një përMoisiun dhe
një për Elian”. 5Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i mbuloi; dhe nga
reja u dëgjua një zë që thoshte: “Ky është Biri im i dashur, në të jam kënaqur:
dëgjojeni!”. 6Dhe dishepujt, sapo e dëgjuan këtë, ranëme fytyrë për tokë dhe i
zuri një frikë emadhe. 7Por Jezusi u afrua, i preku dhe tha: “Çohuni dhemos
kini frikë!”. 8Dhe ata, kur i çuan sytë, nuk panë njeri, përveç Jezusit vetëm.
9Pastaj, kur po zbrisnin ngamali, Jezusi u dha atyre këtë urdhër duke thënë:
“Mos i flisni askujt për këtë vegim, derisa i Biri i njeriut të jetë ringjallur prej
së vdekuri”. 10Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: “Vallë pse skribët
thonë se duhet të vijë më parë Elia?”. 11 Dhe Jezusi u përgjigj: “Vërtetë Elia
duhet të vijë më parë dhe të rivendosë çdo gjë. 12 Por unë ju them se Elia
ka ardhur dhe ata nuk e kanë njohur, madje u sollënme të si deshën; kështu
edhe Birit të njeriut do t’i duhet të vuajë prej tyre”. 13 Atëherë dishepujt e
kuptuan se u kishte folur për Gjon Pagëzorin. 14Kur arritën afër turmës, një
burrë iu afruadhe, dukeugjunjëzuarpara tij, 15 tha: “Zot, kimëshirëpërbirin
tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë; shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh
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në ujë. 16Tani unë e solla te dishepujt e tu, por ata nukmundën ta shërojnë”.
17Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha: “O brez që nuk beson dhe i çoroditur! Deri
kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t’ju duroj? E sillni këtu tek unë”.
18 Atëherë Jezusi e qortoi demonin dhe ky doli nga djali; dhe që nga ai çast
djali u shërua. 19 Atëherë dishepujt iu afruan Jezusit mënjanë dhe i thanë:
“Përse ne nuk ishim në gjendje ta dëbonim?”. 20Dhe Jezusi u tha atyre: “Prej
mosbesimit tuaj; sepse në të vërtetë, unë po ju them, se po të keni besim sa
një kokërr sinapi, do t’i thoni këtij mali: “Zhvendosu nga këtu atje”, dhe ai
do të zhvendoset; dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju. 21 Por ky
lloji demoni nuk del veçseme anë të lutjes dhe të agjërimit”. 22Por, ndërsa ata
qëndroninnëGalile, Jezusi u tha atyre: “Biri i njeriut do t’udorëzohetnëduart
e njerëzve, 23dhe ata do ta vrasin; por ditën e tretë ai do të ringjallet”. Dhe ata
u pikëlluan shumë. 24 Kur arritën në Kapernaum, vjelësit e të drahmeve iu
afruan Pjetrit dhe thanë: “Mësuesi juaj a e paguan taksën e tempullit?”. 25Ai
tha: “Po”. Kur hyri në shtëpi, Jezusi e priti përpara duke thënë: “Ç’mendon ti,
Simon? Prej kujt i marrin haraçet ose taksat mbretërit e dheut? Prej bijve të
vet apoprej të huajve?”. 26Pjetri i tha: “Prej të huajve”. Jezusi tha: “Bijtë,pra,
përjashtohen. 27Megjithatë, për të mos i skandalizuar ata, shko në det, hidhe
grepin dhe merr peshkun e parë që do vijë lart, hapja gojën dhe do të gjesh
një staterë;merre dhe jepjau atyre për ty dhe përmua”.

18
1Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e pyetën: “Kush është, pra, më

i madhi në mbretërinë e qiejve?”. 2Dhe Jezusi, pasi thirri një fëmijë të vogël
pranë vetes, e vuri në mes tyre 3dhe tha: “Në të vërtetë po ju them: në qoftë
se nuk ktheheni dhe nuk bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni fare në
mbretërinë e qiejve. 4 Kush, pra, do të përulet si ky fëmijë i vogël, do të jetë
më i madhi në mbretërinë e qiejve. 5Dhe kushdo që e pranon një fëmijë të
vogël si ky në emrin tim, më pranon mua. 6 Por ai që do të skandalizojë një
prej këtyre të vegjëlve që besojnë tek unë, do të jetë më mirë për atë t’i varet
në qafë një gur mulliri (që e sjell rrotull gomari) dhe të zhytet në thellësi të
detit. 7Mjerë bota për skandalet! Sepse është nevojshëm të vijnë skandalët,
pormjerë ai njeri për faj të të cilit do të vijë skandali! 8Tani në qoftë se dora
joteosekëmba jote të skandalizohetpërmëkat,prejedheflakengavetja; është
më mirë për ty të hysh në jetë dorëcung ose i çalë, se sa të kesh dy duar dhe
dy këmbë dhe të hidhesh në zjarr të përjetshëm. 9 Po ashtu, në qoftë se syri
yt të skandalizohet përmëkat, nxirre dhe hidhe larg teje; është më mirë për
ty të hysh në jetë vetëm me një sy se sa t’i kesh të dy dhe të të hedhin në
Gehena të zjarrit. 10Ruhuni se përbuzni ndonjë nga këta të vegjël, sepse unë
po ju them se engjëjt e tyre në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim, që
është në qiej. 11 Sepse Biri i njeriut erdhi për të shpëtuar atë që qe humbur.
12Simendoni? Në qoftë se një njeri ka njëqind dele dhe njera prej tyre humb
rrugën, a nuk do t’i lërë ai të nëntëdhjetë e nëntatmbi male për të kërkuar atë
që humbi rrugën? 13 Dhe në se i ndodh ta gjejë, unë ju them në të vërtetë
se ai do të gëzohet më shumë për këtë, se sa për të nëntëdhjetë e nëntat që
nuk kishin humbur rrugën. 14Kështu është dëshira e Atit tuaj që është në qiej,
që asnjë nga këta të vegjël të mos humbasë”. 15 “Por në qoftë se vëllai yt ka
mëkatuar kundër teje, shko dhe qortoje vetëmpër vetëm;nëqoftë se të dëgjon,
ti e fitove vëllanë tënd; 16por në qoftë se nuk të dëgjon,merrme vete edhe një
ose dy vetë, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. 17Në
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se pastaj refuzon t’i dëgjojë, thuaja kishës; dhe në qoftë se refuzon edhe ta
dëgjojë kishën, le të jetë për ty si pagan ose tagrambledhës. 18Në të vërtetë
ju them se gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe
në qiell; dhe gjitha gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur edhe
në qiell. 19Po ju them gjithashtu se, në qoftë se dy prej jush bien në ujdi mbi
tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t’u jepet atyre nga Ati im që është në qiej.
20 Sepse, kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të
tyre”. 21Atëherë Pjetri iu afrua dhe tha: “Zot, në se vëllai immëkaton kundër
meje, sa herë duhet ta fal? Deri shtatë herë?”. 22 Jezusi i tha: “Unë nuk të
themderi shtatë herë, por deri shtatëdhjetë herë shtatë. 23Prandajmbretëria
e qiejve i ngjan një mbreti që deshi të bënte llogaritë me shërbëtorët e vet.
24Mbasi filloi t’i bëjë llogaritë, i sollën një që i detyrohej dhjetë mijë talenta.
25 Dhe, duke qenë se ky nuk kishte të paguante, zotëria e tij urdhëroi që të
shitej aime gruan e tij, bijtë e tij dhe gjithë ç’kishte, dhe të shlyejë detyrimin.
26Atëherë ai shërbëtor i ra ndër këmbë e i lutej duke thënë: “Zot, ki durimme
mua dhe unë do t’i paguaj të gjitha”. 27 I shtyrë nga dhembshuria, zotëria e
atij shërbëtori e la të lirë atë dhe ia fali detyrimin. 28 Por ai shërbëtor, si doli,
takoi një nga shërbëtorët e tjerë, që i detyrohej njëqind denarë; dhe, mbasi
e zuri për fyti, po e mbyste duke thënë: “Më paguaj detyrimin që më ke”.
29Atëherë shërbëtori shok i tij, i randërkëmbëdhe iu lutduke thënë: “Kidurim
memua, dhedo t’i paguaj tëgjitha”. 30Porainukdeshi,madje shkoidhee futi
në burg deri sa ai ta shlyente detyrimin. 31Por shërbëtorët e tjerë, kur e panë
ngjarjen, u pikëlluan shumë dhe shkuan e i thanë zotërisë së tyre gjithçka që
kishte ndodhur. 32Atëherë zotëria e tij e thirri dhe i tha: “Shërbëtor i lig, unë
ta fala gjithë këtë detyrim, sepse m’u lute. 33 A nuk duhej të kishe mëshirë
edhe ti për shokun tënd, ashtu si pata mëshirë unë për ty?”. 34Dhe zotëria i
tij, i zemëruar, ua dorëzoi torturuesve deri sa të paguante gjithë detyrimin.
35Kështu do të veprojë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush
nuk e fal me gjithë zemër vëllanë e vet për fajet e tij”.

19
1 Mbasi Jezusi i mbaroi këto ligjërata, u nis nga Galilea dhe erdhi në

krahinën e Judesë, përtej Jordanit. 2Turma tëmëdha e ndiqnin dhe ai i shëroi
atje. 3Atëherë iu afruan disa farisenj për ta provokuar dhe i thanë: “A është
e lejueshme që burri ta ndajë gruan për një shkak çfarëdo?”. 4Dhe ai, duke
u përgjigjur u tha atyre: “A nuk keni lexuar ju, se ai që i krijoi që në fillim, i
krijoimashkull dhe femër? 5Dhe tha: “Përkëtëarsyenjeriudo ta lërëbabanë
dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet; dhe të dy do të jenë
një mish i vetëm”. 6 Dhe kështu ata nuk janë më dy, por një mish i vetëm;
prandaj atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndajë”. 7 Ata i thanë:
“Atëherë përseMoisiu urdhëroi të jepet letërndarja dhe të lëshohet?”. 8Ai u tha
atyre: “Moisiu ju lejoi t’i ndani gratë tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave
tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu. 9 Por unë ju them se kushdo që e
lëshon gruanevet, përveç rastit të kurvërisë,dhemartohetmenjë tjetër, shkel
kurorën; edhe ai qëmartohetme gruan endarë, shkel kurorën”. 10Dishepujt
e vet i thanë: “Në qoftë se kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, më mirë
të mos martohet”. 11 Por ai u tha atyre: “Jo të gjithë i kuptojnë këto fjalë,
por atyre që iu është dhënë. 12 Sepse ka eunukë që kanë lindur të tillë nga
barku i nënës; ka eunukë që janë bërë eunukë nga njerëzit, dhe ka eunukë
që janë bërë vet eunukë për mbretërinë e qiejve. Ai që mund ta kuptojë, le
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ta kuptojë”. 13Atëherë i sollën fëmijë të vegjël që të vinte duart mbi ata dhe
të lutej, por dishepujt i qortuan. 14 Por Jezusi tha: “I lini fëmijët e vegjël të
vijnë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve”. 15 Dhe, mbasi vuri
duart mbi ata, u nis që andej. 16Dhe ja, iu afrua dikush dhe i tha: “Mësues i
mirë, çfarë të mire duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme?”. 17Dhe ai tha:
“Psemë quan tëmirë? Askush nuk është imirë, përveç një të vetmi: Perëndia.
Tani në qoftë se ti don të hysh në jetë, zbato urdhërimet”. 18Ai i tha: “Cilat?”.
Atëherë Jezusi i tha: “Mos vraj, mos shkel kurorën,mos vidh, mos bëj dëshmi
të rreme, 19ndero atin tënddhenënën tëndedheduaje të afërmin tënd si veten
tënde”. 20 I riu i tha: “Të gjitha këto gjëra unë i kam zbatuar që në rini; çfarë
më mungon tjetër?”. 21 Jezusi i tha: “Në qoftë se do të jesh i përsosur, shko,
shit ç’të kesh, jepua të varfërve dhe ti do të kesh një thesar në qiell; pastaj
eja dhe më ndiq mua”. 22 Por i riu, kur i dëgjoi këto fjalë, iku i trishtuar,
sepse kishte pasuri tëmadhe. 23Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: “Në të
vërtetë ju them se një i pasur me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qiejve.
24Dhe po jua përsëris: Éshtë më lehtë të kalojë deveja nga vrima e gjilpërës,
se sa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë”. 25 Kur i dëgjuan këto fjalë,
dishepujt e vet u habitën shumë dhe thanë: “Atëherë, kush do të shpëtojë
vallë?”. 26 Dhe Jezusi duke përqëndruar shikimin mbi ata tha: “Për njerëzit
kjo është e pamundur, por për Perëndinë çdo gjë është e mundur”. 27Atëherë
Pjetri iu përgjigj duke thënë: “Ja, ne i lamë të gjitha dhe të ndoqëm; çfarë do
të fitojmë, pra?”. 28 Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju them, në krijimin
e ri, kur Biri i njeriut të ulet në fronin e lavdisë së vet, edhe ju që më keni
ndjekur do të uleni mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar të dymbëdhjetë
fiset e Izraelit. 29Dhe kushdo që ka lënë, për hir të emrit tim, shtëpi, vëllezër,
motra, atë,nënë, grua, bij ose ara, do tëmarrënjëqindfishdhedo të trashëgojë
jetë të përjetshme. 30 Por shumë të parë do të jenë të fundit, dhe shumë të
fundit do të jenë të parët”.

20
1 “Mbretëria e qiejve i ngjan, pra, një zot shtëpie, që doli herët në mëngjes

për të pajtuar me mëditje punëtorë për vreshtin e vet. 2 Mbasi ra në ujdi
me punëtorët për një denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet. 3 Pastaj doli
rreth orës së tretë dhe pa të tjerë që rrinin në shesh, të papunë. 4Dhe u tha
atyre: “Shkoni edhe ju në vresht dhe unë do t’ju jap sa është e drejtë”. Dhe
ata shkuan. 5Doli përsëri rreth orës së gjashtë dhe orës së nëntë dhe bëri po
ashtu. 6Kur doli përsëri rreth orës njëmbëdhjetë, gjeti disa të tjerë, të papunë,
dhe u tha: “Përse rrini gjithë ditën këtu pa bërë asgjë?”. 7Ata i thanë: “Sepse
askush nuk na ka marrë me mëditje”. Ai u tha atyre: “Shkoni edhe ju në
vresht dhe do të merrni aq sa është e drejtë”. 8 Kur erdhi mbrëmja, i zoti i
vreshtit i tha kujdestarit të vet: “Thirri punëtorët dhe jepu mëditjen e tyre,
duke filluar nga ata të fundit e deri te të parët”. 9Dhe kur erdhën ata të orës
njëmbëdhjetë, morën nga një denar secili. 10Kur erdhën të parët, menduan
se do tëmerrninmë shumë, por edhe atamorënnga një denar secili. 11Duke
emarrë,murmurisnin kundër zotit të shtëpisë, 12duke thënë: “Këta të fundit
punuan vetëm një orë, dhe ti i trajtove si ne që hoqëm barrën dhe vapën e
ditës”. 13 Por ai duke u përgjigjur i tha njerit prej tyre: “Mik, unë nuk po të
ha hakun; a nuk re në ujdi me mua për një denar? 14Merr atë që të takon
ty dhe shko; por unë dua t’i jap këtij të fundit aq sa ty. 15A nukmë lejohet të
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bëjme timen ç’të dua? Apo bëhesh sylig, sepse unë jam i mirë?”. 16Kështu të
fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirrur,
por pak janë të zgjedhur”. 17 Pastaj, kur Jezusi po ngjitej në Jeruzalem, i
morimënjanë të dymbëdhjetëdishepujt gjatë rrugësdheu tha atyre: 18“Ja, ne
ngjiteminë JeruzalemdheBiri i njeriut do t’udorëzohetkrerëve tëpriftërinjve
dhe skribëve, dhe ata do ta dënojnë me vdekje. 19Do t’ua dorëzojnë pastaj në
duart e paganëve që ta tallin, ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë; por ai ditën
e tretë do të ringjallet”. 20Atëherë nëna e bijve të Zebedeut iu afrua bashkë
me bijtë e vet, ra përmbys para tij dhe i kërkoi diçka. 21 Dhe ai i tha: “Çfarë
do?”. Ajo u përgjigj: “Urdhëro që këta dy bijtë e mi të ulen njeri në të djathtën
dhe tjetri në të majtën në mbretërinë tënde”. 22Dhe Jezusi, duke u përgjigjur
tha: “Ju nuk dini çfarë kërkoni; amund ta pini ju kupën që unë do të pi dhe të
pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem? Ata i thanë: “Po,
mundemi”. 23Atëherë ai u tha atyre: “Ju me të vërtetë do ta pini kupën time
dhe do të pagëzohenime pagëziminme të cilin unë do të pagëzohem; por nuk
është në dorën time që të uleni në të djathtën time ose në të majtën time,
por u është rezervuar atyre, të cilëve u është përgatitur nga Ati im”. 24 Kur
i dëgjuan këto fjalë, të dhjetët të tjerët u indinjuan kundër të dy vëllezërve.
25Dhe Jezusi i thirri atapranëvetesdheu tha: “Juedini se tëparëtekombeve
i sundojnë ato dhe të mëdhenjtë përdorin pushtet mbi ato, 26 por midis jush
kështu nuk do të ndodhë;madje secili prej jush që do të dojë të bëhet i madh,
qoftë shërbëtori juaj; 27dhe kushdo prej jush që do të dojë të jetë i pari, qoftë
skllavi juaj. 28 Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të
shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve.
29Kur podilnin nga Jeriko, një turmë emadhe endoqi. 30Dhe ja, dy të verbër
që uleshin gjatë rrugës, kur dëgjuan se po kalonte Jezusi, filluan të bërtasin
duke thënë: “Ki mëshirë për ne, Zot, Biri i Davidit”. 31 Por turma i qortoi që
të heshtnin; por ata bërtisnin edhe më fort duke thënë: “Ki mëshirë për ne,
Zot, Biri i Davidit!”. 32 Atëherë Jezusi ndaloi, i thirri dhe tha: “Çfarë doni të
bëj për ju?”. 33Ata i thanë: “Zot, të na hapen sytë!”. 34Dhe Jezusi pati mëshirë
për ta dhe ua preku sytë e tyre; dhe në atë çast u erdhi drita e syve dhe ata e
ndiqnin.

21
1Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të Ullinjve,

Jezusi dërgoidydishepuj, 2dukeu thënëatyre: “Shkoninë fshatinqëndodhet
përballë jush; aty do të gjenimenjëherë një gomare të lidhur dhe një pulishtë
me të; zgjidhini dhem’i sillni! 3Dhenëse dikush ju thotë gjë, i thoni se Zoti ka
nevojë për to, por do t’i kthejë shpejt”. 4 Tani kjo ndodhi për të përmbushur
ç’ishtë thënë nga profeti, që thotë: 5 “I thoni bijës së Sionit: Ja po të vjen
mbreti yt, zemërbutë, hipur mbi një gomare, madje një pulishtë, pjellë e një
kafshe barrë”. 6Dishepujt shkuan dhe vepruan ashtu si i kishte urdhëruar
Jezusi. 7Sollën gomarendhepulishtin, shtruanmbi tomantelet e tyre, dhe ai
uhipi. 8Dhenjë turmë shumëemadhe shtrontemantelet e veta gjatë rrugës,
ndërsa të tjerë thyenin degë nga pemëtdhe i shtroninmbi rrugë. 9Turmat që
vinin përpara dhe ato që e ndiqnin brohoritnin, duke thënë: “Hosana Birit të
Davidit! Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit! Hosana në vendet shumë
të larta!”. 10Dhe kur hyri Jezusi në Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në këmbë
dhe tha: “Kush është ky?”. 11Dhe turmat thonin: “Ky është Jezusi, profeti nga
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Nazareti i Galilesë. 12 Pastaj Jezusi hyri në tempullin e Perëndisë, i dëboi të
gjithë ata që shisnin dhe blinin në tempull dhe përmbysi tryezat e këmbyesve
të parave dhe ndenjëset e shitësve të pëllumbave. 13 Dhe u tha atyre: “Éshtë
shkruar: “Shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje”, por ju e keni kthyer në një
shpellë kusarësh”. 14Atëherë iu paraqitën të verbërdhe të çalë, dhe ai i shëroi.
15Por krerët e priftërinjve dhe skribët, kur panë mrekullitë që ai kishte bërë
dhe fëmijët që brohoritnin në tempull duke thënë: “Hosana Birit të Davidit!”,
u zemëruan, 16 dhe i thanë: “A po dëgjon ti çfarë thonë këta?”. Jezusi u tha
atyre: “Po! A nuk keni lexuar kurrë: “Nga goja e të vegjëlve dhe të foshnjave
në gji ti ke përgatitur lavdi”?”. 17 Dhe, mbasi i la ata, doli nga qyteti për në
Betani, dhe atje kaloi natën. 18Në mëngjes, kur po kthehej në qytet e mori
uria. 19 Dhe gjatë rrugës pa një fik dhe iu afrua, por nuk gjeti asgjë përveç
gjetheve; dhe i tha: “Mos u lidhtë më kurrë fryt prej teje përjetë!”. Dhe fiku
u tha menjëherë. 20Kur e panë këtë, dishepujt u çuditën dhe thanë: “Qysh u
tha fiku në çast?”. 21Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: “Në të vërtetë ju
themqë, po të keni besimdhe tëmos dyshoni, do të bëni jo vetëm atë që unë i
bëra fikut, por, edhe sikur t’i thoni këtijmali: “Hiqu andej dhe hidhu në det”,
kjo do të ndodhë. 22Dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të
merrni”. 23Kur hyri në tempull, krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit iu
afruan, ndërsa i mësonte, dhe i thanë: “Me ç’pushtet i bën ti këto gjëra? Dhe
kush ta ka dhënë këtë pushtet?”. 24Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre:
“Edhe unë do t’ju bëj një pyetje, dhe në qoftë se ju do të më përgjigjeshit, unë
gjithashtu do t’ju them me ç’pushtet i kryej këto gjëra. 25 Pagëzimi i Gjonit
nga erdhi? Nga qielli apo nga njerëzit?”. Dhe ata arsyetoninmidis tyre duke
thënë: “Po t’i themi nga qielli, do të na thotë: “Përse atëhërë nuk i besuat?”.
26 Në qoftë se i themi nga njerëzit, kemi frikë nga turma, sepse të gjithë e
konsiderojnë Gjonin profet”. 27 Dhe iu përgjigjën Jezusit duke thënë: “Nuk
e dimë”. Atëhërë ai u tha atyre: “As unë nuk do t’ju them me ç’pushtet i bëj
këto gjëra”. 28 “Ç’mendoni? Një njeri kishte dy bij dhe duke iu drejtuar të
parit tha: “Bir, shko sot të punoshnëvreshtin tim”; 29por ai upërgjigjdhe tha:
“Nuk dua”; pormë vonë, i penduar, shkoi. 30Pastaj iu kthye të dytit dhe i tha
të njëjtën gjë. Dhe ai u përgjigj dhe tha: “Po, imzot, do ta bëj”, por nuk shkoi.
31Cili nga të dy e kreu vullnetin e të atit?”. Ata i thanë: “I pari”. Jezusi u tha
atyre: “Në të vërtetë ju them se tagrambledhësit dhe prostitutat hyjnë para
jush nëmbretërinë e qiejve. 32Sepse Gjoni erdhi tek ju në rrugën e drejtësisë,
dhe iu nuk i besuat, ndërsa tagrambledhësit dhe prostitutat i besuan; as
mbasi i keni parë këto gjëra, nuk u penduat për t’i besuar”. 33 “Dëgjoni një
shëmbëlltyrë tjetër: Ishte një pronar shtëpie, i cili mbolli një vresht, e rrethoi
me gardh, gërmoi një vend ku të shtrydhte rrushin, ndërtoi një kullë dhe,
mbasi ua besoi disa vreshtarëve, u nis në një vend të huaj. 34Dhe kur erdhi
kohae tëvjelave, ai dërgoi shërbëtorëtevet tevreshtarët,për tëmarrë frutat e
tij, 35por vreshtarët i kapën shërbëtorët e tij, njërin e rrahën,një tjetër e vranë
dhe një tjetër e vranë me gurë. 36 Përsëri, ai dërgoi shërbëtorë të tjerë, më
shumë se të parët, dhe këta vreshtarët i trajtuan në të njëjtënmënyrë. 37Më
në fund ai i dërgoi atyre birin e vet duke thënë: “Për djalin tim do të kenë
respekt!”. 38Por vreshtarët, kur e panë të birin, i thanë njeri tjetrit: “Ky është
trashëgimtari; ejani, ta vrasimdhemarrim si pronë trashëgiminë e tij”. 39Dhe
e kapën, e nxorën jashtë nga vreshti dhe e vranë. 40 Tani, kur të vijë i zoti i
vreshtit, çfarë do t’u bëjë këtyre vreshtarëve?”. 41Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë
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keqas ata faqezinj dhe do t’ua besojë vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët do
t’i japin prodhimet në kohën e vet”. 42 Jezusi u tha atyre: “A nuk keni lexuar
kurrë në Shkrimet: “Guri, që ndërtuesit e nxorën të papërdorshëm, u bë guri
i qoshes. Kjo është vepër e Zotit, dhe është e mrekullueshme në sytë tonë”?
43Prandaj unë po ju them se juve do t’ju hiqetmbretëria e Perëndisë dhe do t’i
jepet një kombi që do ta bëjë të japë fryt. 44Dhe ai që do të bjerëmbi këtë gur
do të bëhet copëcopë; dhe ai mbi të cilin do të bjerë ai do të jetë i thërrmuar”.
45 Dhe krerët e priftërinjve dhe farisenjtë, kur i dëgjuan shëmbëlltyrat e tij, e
kuptuan se po fliste për ta. 46 Dhe kërkonin ta kapnin, por kishin frikë nga
turmat, sepse ato e konsideronin profet.

22
1 Dhe Jezusi, nisi përsëri t’u flasë atyre me shëmbëlltyra, duke thënë:

2 “Mbretëria e qiejve i ngjan njëmbreti, i cili përgatiti dasmën e të birit. 3Dhe
dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur të ftuarit në dasmë, por ata nuk deshën
të vijnë. 4Dërgoi përsëri shërbëtorë të tjerë duke thënë: “U thoni të ftuarve:
Ja unë e kam shtruar drekën time, viçat e mi dhe bagëtia ime e majmur
janë therur dhe gjithçka është gati; ejani në dasmë”. 5 Por ata, pa e përfillur,
shkuan: dikush në arën e vet e dikush në punët e veta. 6Dhe të tjerët,mbasi
kapën shërbëtorët e tij, i shanë dhe i vranë. 7Mbreti atëhërë, kur dëgjoi këtë,
u zemërua dhe dërgoi ushtritë e veta për të shfarosur ata gjaksorë dhe dogji
qytetin e tyre. 8Atëherë u tha shërbëtorëve të vet: “Dasma është gati, por të
ftuarit nuk ishin të denjë. 9 Shkoni, pra, në udhëkryqe dhe ftoni në dasmë
këdoqë të gjeni.” 10Dhe ata shërbëtorëtdolënnëpër rrugë,mblodhën të gjithë
ata që gjetën, të këqij dhe të mirë, dhe vendi i dasmës u mbush me të ftuar.
11 Atëherë mbreti hyri për të parë të ftuarit dhe gjeti aty një njeri që nuk
kishte veshur rrobë dasme; 12 dhe i tha: “Mik, si hyre këtu pa pasur rrobë
dasme?”. Dhe ai mbylli gojën. 13Atëherë mbreti u tha shërbëtorëve: “Lidheni
duar dhe këmbë, kapeni dhe hidheni në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e
qara dhe kërcëllim dhëmbësh”. 14 Sepse shumë janë të thirrur, por pak janë
të zgjedhur”. 15 Atëherë farisenjtë u veçuan dhe bënin këshill se si ta zinin
gabimnë fjalë. 16Dhe i dërguandishepujt e tyre bashkëmeherodianët, për t’i
thënë: “Mësues, ne e dimë se ti je i vërtetë dhe qëmëson udhën e Perëndisë në
të vërtetë, pa marrë parasysh njeri, sepse ti nuk shikon pamjen e jashtme
të njerëzve. 17 Na thuaj, pra: Si e mendon? A është e ligjshme t’i paguhet
taksa Cezarit apo jo?”. 18 Por Jezusi, duke e njohur ligësinë e tyre, tha: “Pse
më tundoni, o hipokritë? 19 Më tregoni monedhën e taksës”. Atëherë ata
i treguan një denar. 20 Dhe ai u tha atyre: “E kujt është kjo fytyrë dhe ky
mbishkrim?”. 21Ata i thanë: “E Cezarit”. Atëherë ai u tha atyre: “Jepni, pra,
Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndisë atë që i përket Perëndisë”. 22Dhe
ata, kur e dëgjuan këtë, u mrekulluan, e lanë, dhe ikën. 23 Po atë ditë erdhën
tek ai saducenjtë, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën 24 duke
thënë: “Mësues, Moisiu ka thënë: “Në se dikush vdes pa lënë fëmijë, i vëllai
le të martohet me gruan e tij, për t’i lindur trashëgimtarë vëllait të tij. 25Tani
ndër ne ishin shtatë vëllezër; i pari u martua dhe vdiq dhe duke mos pasë
trashëgimtarë, ia la gruan vëllait të vet. 26Kështu edhe i dyti dhe i treti, deri
tek i shtati. 27Në fund vdiq edhe gruaja. 28Në ringjallje, pra, e kujt nga këta
të shtatë do të jetë grua? Sepse të gjithë e patën gruaja”. 29Por Jezusi, duke u
përgjigjur u tha atyre: “Ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni as Shkrimin as
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pushtetin e Perëndisë. 30 Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, por
ata do të jenë në qiell si engjëjt e Perëndisë. 31 Pastaj sa për ringjalljen e të
vdekurve, a nuk e keni lexuar ç’ju ishte thënë nga Perëndia kur thotë: 32 “Unë
jamPerëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe i Jakobit”? Perëndianuk është
Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve”. 33 Dhe turmat, kur i dëgjuan këto
gjëra, habiteshin nga doktrina e tij. 34Atëherë farisenjtë, kur dëgjuan se ai ua
kishte zënë gojën saducenjve, u mblodhën tok. 35Dhe një nga ata, mësues i
ligjit, e pyeti për të vënë në provë, duke thënë: 36 “Mësues, cili është urdhërimi
i madh i ligjit?”. 37Dhe Jezusi i tha: ““Duaje Zotin, Perëndinë tëndeme gjithë
zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde”. 38 Ky
është urdhërimi i parë dhe i madhi. 39Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është:
“Duaje të afërmin tënd porsi vetveten”. 40Nga këto dy urdhërime varet i tërë
ligji dhe profetët”. 41 Tani, kur u mblodhën farisenjtë, Jezusi i pyeti: 42 “Ç’u
duket juve për Krishtin? Biri i kujt është?”. Ata i thanë: “I Davidit”. 43 Ai u
tha atyre: “Si praDavidi, në Frymë, e quan Zot, duke thënë: 44 “Zoti i ka thënë
Zotit tim: Ulu në të djathtën time, deri sa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të
këmbëve të tua”? 45Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të jetë biri i tij?”.
46Por asnjë nuk ishte në gjendje t’i përgjigjej; dhe, që nga ajo ditë, askush nuk
guxoi ta pyesëmë.

23
1Atëherë Jezusi u foli turmavedhedishepujve të vet, 2duke thënë: “Skribët

dhe farisenjtë ulen mbi katedrën e Moisiut. 3 Zbatoni, pra, dhe bëni gjithçka
t’ju thonë të zbatoni; por mos bëni si bëjnë ata, sepse thonë, por nuk e bëjnë.
4Por lidhin barrë të rënda që bartenme vështirësi, dhe ua vënë mbi kurrizin
e njerëzve; Por ata nuk duan të luajnë vetë as me gisht. 5Por të gjitha veprat
e tyre i bëjnë për t’u dukur nga njerëzit; i zgjërojnë filateritë e tyre dhe i
zgjatin thekët e rrobave të tyre. 6Duan kryet e vendit në gostira dhe vendet
e para në sinagoga, 7 si edhe përshëndetjet në sheshe dhe të quhen rabbi,
rabbi nga njerëzit. 8 Por ju mos lejoni që t’ju quajnë rabbi, sepse vetëm një
është mësuesi juaj: Krishti, dhe ju të gjithë jeni vëllezër. 9 Dhe përmbi tokë
mos thirrni askënd atë tuaj, sepse vetëm një është Ati juaj, ai që është në qiej.
10 As mos lejoni që t’ju quajnë udhëheqës, sepse vetëm një është udhëheqësi
juaj: Krishti. 11Dhe më i madhi prej jush le të jetë shërbëtori juaj. 12 Sepse
kush do të lartësojë veten, do të poshtërohet; dhe kush do të përulë veten, do
të lartësohet. 13 Por mjerë ju, o skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse mbyllni
mbretërinë e qiejve para njerëzve; sepse as ju nuk hyni, as nuk i lini të hyjnë
ata që janë për të hyrë. 14Mjerë ju, o skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse
gllabëroni shtëpitë e të vejave dhe për sy e faqe bëni lutje të gjata; për këtë
arsye ju do të pësoni një dënimmë të rreptë. 15Mjerë ju, o skribë dhe farisenj
hipokritë! Sepse përshkoni detin dhe dheun për të bërë prozelitë, dhe kur
ndokush bëhet i tillë, e bëni bir të Gehenas dhe dy herë më të keq se ju!
16Mjerë ju, udhëheqës të verbër, që thoni: “Në qoftë se dikush betohet për
tempullin, kjo s’është gjë; por në qoftë se betohet për arin e tempullit, është
i detyruar”. 17 Të marrë dhe të verbër! Sepse cili është më i madh: ari
apo tempulli që e shenjtëron arin? 18 Dhe në qoftë se dikush betohet për
altarin, s’është gjë; por ne qoftë se betohet për ofertën që është mbi të, është
i detyruar”. 19 Të marrë dhe të verbër! Sepse cila është më e madhe, oferta
apo altari që e shenjtëron ofertën? 20Ai, pra, që betohet për altarin, betohet
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për të dhe për çdo gjë që është përmbi të! 21 Ai që betohet për tempullin,
betohet për të dhe për atë që banon atje. 22 Dhe ai që betohet për qiellin,
betohet për fronin e Perëndisë dhe për atë që është ulur mbi të. 23 Mjerë
ju, skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse ju llogaritni të dhjetën e mëndrës, të
koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të
ligjit: gjyqin, mëshirën dhe besimin; këto gjëra duhet t’i praktikoni pa i lënë
pas dore të tjerat. 24Udhëheqës të verbër, që sitni mushkonjën dhe kapërdini
devenë! 25 Mjerë ju, skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse pastroni anën e
jashtme të kupës dhe të pjatës, ndërsa përbrenda janë plot me grabitje dhe
teprime. 26 Farise i verbër! Pastro më parë përbrenda kupën dhe pjatën, që
edhe përjashta të jetë e pastër. 27Mjerë ju, o skribë dhe farisenj hipokritë!
Sepse u ngjani varreve të zbardhuara (me gëlqere), që nga jashtë duken të
bukur, por brenda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithfarë papastërtish.
28Kështu edhe ju nga jashtë u paraqiteni njerëzve si të drejtë; por përbrenda
jeni plot hipokrizi dhe paudhësi. 29Mjerë ju, o skribë dhe farisenj hipokritë!
Sepsendërtonivarrezat eprofetëvedhezbukuronimonumentet e tëdrejtëve,
30 dhe thoni: “Po të kishim jetuar në kohën e etërve tanë, nuk do të kishim
bashkëpunuarme ta në vrasjen e profetëve”. 31Duke folur kështu, ju dëshmoni
kundër vetes suaj, se jeni bijtë e atyre që vranë profetët. 32 Ju e kalonimasën
e etërve tuaj! 33O gjarpërinj, o pjellë nëpërkash! Si do t’i shpëtoni gjykimit të
Gehenas? 34Prandaj, ja unë po ju dërgoj profetë, dijetarë dhe skribë; ju disa
prej tyre do t’i vritni dhe do t’i kryqëzoni, disa të tjerë do t’i fshikulloni në
sinagogat tuaja dhe do t’i persekutoni nga një qytet në tjetrin, 35 që të bjerë
mbi ju gjithë gjaku i drejtë i derdhur mbi dhe, nga gjaku i të drejtit Abel,
deri te gjaku i Zaharias, birit të Barakias, që ju e vratë ndërmjet tempullit
dhe altarit. 36Në të vërtetë po ju them se të gjitha këto gjëra do të bien mbi
këtë brez. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gurë ata
që të janë dërguar! Sa herë kamdashur t’i mbledh bijtë e tu ashtu si i mbledh
klloçka zogjtë e vet nën krahë, por ju nuk deshët! 38 Ja, shtëpia juaj po ju lihet
e shkretë. 39Sepse unë po ju them, se tash e tutje nuk do tëmë shihnimëderi
sa të thoni: “I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit!””.

24
1Tani kur Jezusi doli nga tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij iu afruan

për t’i treguar ndërtesat e tempullit. 2Por Jezusi u tha atyre: “A nuk i shikoni
ju të gjitha këto? Në të vërtetë po ju them se këtu nuk do të mbetet asnjë
gur mbi gur që nuk do të rrënohet”. 3 Pastaj, kur ai u ul të rrinte në malin
e Ullinjve, dishepujt e vet iu afruanmënjanë dhe i thanë: “Na thuaj, kur do të
ndodhin këto gjëra? Dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit
të botës?”. 4 Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: “Ruhuni se mos ju
mashtron ndokush! 5 Sepse shumë do të vijnë në emrin tim, duke thënë:
“Unë jamKrishti” dhe do tëmashtrojnë shumë njërëz. 6Atëherë do të dëgjoni
të flitet për lufta dhe për ushtima luftash; ruhuni të mos shqetësoheni, sepse
të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende mbarimi nuk do të ketë ardhur.
7 Do të ngrihet, pra, popull kundër populli dhe mbretëri kundër mbretërie;
do të ketë zi buke, murtajë dhe tërmete në vende të ndryshme. 8 Por të
gjitha këto gjëra do të jenë vetëm fillimi i dhembjeve të lindjes. 9Atëherë do
t’ju dorëzojnë në mundime dhe do t’ju vrasin; dhe të gjithë kombet do t’ju
urrejnë për shkak të emrit tim. 10 Atëherë shumë do të skandalizohen, do
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ta tradhëtojnë njeri tjetrin dhe do të urrejnë njeri tjetrin. 11Dhe do të dalin
shumë profetë të rremë, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. 12Dhe, duke
qenë se paudhësia do të shumohet, shumëkujt do t’i ftohet dashuria; 13por ai
që do të ngulmojë deri në fund do të shpëtohet. 14Dhe ky ungjill i mbretërisë
do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë
do të vijë mbarimi”. 15 “Kur të shihni, pra, neverinë e shkretimit, që është
parathënë nga profeti Daniel, që ka zënë vend në vendin e shenjtë (kush
lexon le takuptojë), 16atëherëataqë janënë Jude, le të ikinndërmale. 17Kush
ndodhet mbi taracën e shtëpisë, të mos zbresë për të marrë diçka në shtëpinë
e vet; 18dhe kush është ndër ara, të mos kthehet për të marrë mantelin e tij.
19 Por mjerë gratë shtatzëna dhe ato që do t’u japin gji fëmijëve në ato ditë!
20 Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër, as të shtunën, 21 sepse
atëherë do të ketë një mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur kurrë që nga
krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë! 22 Dhe, po të
mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte; por për shkak
të të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. 23 Atëherë, në qoftë se dikush
do t’ju thotë: “Ja, Krishti është këtu”, ose “Éshtë atje”, mos i besoni. 24 Sepse
do të dalin krishtër të rremë dhe profetë të rremë, dhe do të bëjnë shenja të
mëdha dhemrrekulli të tilla aq sa t’i mashtrojnë, po të ishte e mundur, edhe
të zgjedhurit. 25 Ja, unë ju paralajmërova. 26 Pra, në qoftë se ju thonë: “Ja,
është në shkretëtirë”, mos shkoni atje: “Ja, është në dhomat e fshehta”, mos u
besoni. 27 Sepse, si vetëtima që del nga lindja dhe flakëron deri në perëndim,
kështu do të jetë ardhja e Birit të njeriut. 28 Sepse ku të ketë kërma, aty do të
mblidhen shqiponjat”. 29 “Tani, fill pas pikëllimit të atyre ditëve, dielli do të
erret dhe hëna nuk do të japë dritën e vet, yjet do të bien nga qielli dhe fuqitë
e qiejve do të tronditen. 30Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të
njeriut; dhe të gjitha kombet e dheut do të mbajnë zi dhe do ta shohin Birin
e njeriut duke ardhur mbi retë e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. 31Ai do
t’i dërgojë engjëjt e vetme tinguj të fuqishëm borie; dhe ata do t’imbledhin të
zgjedhurit e tij nga të katër erërat, nga një skaj i qiellit te tjetri. 32Tanimësoni
nga fiku këtë shëmbëlltyrë: kur tashmë degët e tij njomësohen dhe nxjerrin
gjethet, ta dini se vera është afër. 33Kështu edhe ju, kur t’i shihni të gjitha këto
gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera. 34Në të vërtetë po ju them se ky
brez nuk do të kalojë, pa u realizuar të gjitha këto. 35 Qielli dhe toka do të
kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. 36Tani sa për atë ditë dhe për atë
orë, askush s’e di, as engjëjt e qieive, por vetëm Ati im. 37 Por, ashtu si qe në
ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të njeriut. 38 Sepse,
ashtu si në ditët përpara përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin
dhe martonin, derisa Noeu hyri në arkë; 39 dhe nuk kuptuan asgjë, deri sa
erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë; kështu do të ndodhë në ardhjen e Birit të
njeriut. 40Atëherë dy do të jenë në arë, një do të merret dhe tjetri do të lihet.
41dy gra do të bluajnë nëmulli, një do tëmerret dhe tjetra do të lihet. 42Rrini
zgjuar, pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti juaj. 43Por dijeni këtë,
se ta dinte i zoti i shtëpisë në çfarë orë të natës do të vijë vjedhësi, do të rrinte
zgjuardhenukdo të lejonte t’i shpërthehej shtëpia. 44Prandaj edhe ju jini gati,
sepseBiri i njeriutdo tëvijënëatëorëkur junukmendoni”. 45“Cili është,pra,
ai shërbëtor besnik dhe i mençur, që zotëria e tij e caktoi përmbi shtëpiarët e
vet, për t’u dhënë atyre ushqimin në kohën e duhur? 46Lum ai shërbëtor që,
kur të kthehet zotëria e tij, e gjen duke bërë kështu. 47Në të vërtetë po ju them
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se ai do t’ia besojë administrimin e gjithë pasurisë së vet. 48 Por, në qoftë se
ky shërbëtor i mbrapshtë, thotë në zemër të vet: “Zotëria ime vonon të vijë”,
49dhe fillon t’i rrahë shokët e vet dhe të hajë e të pijë me pijanecët; 50 zotëria
e këtij shërbëtori do të vijë në atë ditë kur ai nuk e pret dhe në atë orë kur ai
nuk e di; 51do ta ndëshkojë rëndë dhe do t’i rezervojë fatin e hipokritëve. Atje
do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh”.

25
1 “Atëherë mbretëria e qiejve do t’u ngjajë dhjetë virgjëreshave, të cilat i

morën llampat e tyre, dhe i dolën para dhëndrit. 2 Tani pesë nga ato ishin
të mençura dhe pesë budallaçka. 3 Budallaçkat, kur morën llampat e tyre,
nuk morën me vet vajin; 4 kurse të mençurat, bashkë me llampat, morën
edhe vajin në enët e tyre. 5Tani, duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën
të gjitha dhe i zuri gjumi. 6 Aty nga mesnata u dëgjua një britmë: “Ja, po
vjen dhëndri, i dilni para!”. 7 Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe
përgatitën llampat e tyre. 8Dhe budallaçkat u thanë të mençurave: “Na jepni
nga vaji juaj, sepse llampat tona po na fiken”. 9 Por të mençurat duke u
përgjigjur thanë: “Jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne e as për ju; më
mirë shkoni te tregtarët dhe e blini”. 10Tani kur ato shkuan ta blejnë, erdhi
dhëndri; virgjëreshat që ishin gati, hynë bashkë me të në dasmë; dhe dera
u mbyll. 11 Më pas erdhën edhe virgjëreshat e tjera, duke thënë: “Zot, zot,
hapna”. 12 Por ai, duke u përgjigjur, tha: “Në të vërtetë po ju them se nuk ju
njoh”. 13Prandaj rrini zgjuar, sepse nuk edini as ditën as orënnë të cilëtdo të
vijë Biri i njeriut”. 14 “Mbretëria e qiejve i ngjan gjithashtu një njeriu, që, kur
po nisej për një udhëtim, i thirri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta.
15Njërit i dha pesë talenta, tjetrit dy dhe një tjetri një; secilit sipas zotësisë së
tij; dhe u nis fill. 16 Tani ai që kishte marrë të pesë talentat shkoi, dhe bëri
tregti me to dhe fitoi pesë të tjerë. 17 Po ashtu edhe ai që kishte marrë dy
talenta fitoi edhe dy të tjerë. 18Por kurse ai që kishte marrë një, shkoi, hapi
një gropë në dhe dhe e fshehu denarin e zotit të vet. 19 Tani mbas një kohe
të gjatë, u kthye zoti i atyre shërbëtorëve dhe i bëri llogaritë me ta. 20Dhe ai
që kishtemarrë të pesë talentat doli përpara dhe i paraqiti pesë të tjerë, duke
thënë: “Zot, ti më besove pesë talenta; ja, me ato unë fitova pesë talenta të
tjerë”. 21Dhe i zoti i tha: “Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik; ti u tregove
besnik në gjëra të vogla, unë do të të vë mbi shumë gjëra; hyr në gëzimin e
zotit tënd”. 22Pastaj erdhi edhe ai që kishtemarrë të dy talenta dhe tha: “Zot,
ti më besove dy talenta; ja, me ato unë fitova dy talenta të tjerë”. 23Dhe zoti i
tij i tha: “Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik; ti u tregove besnik në gjëra të
vogla; unë do të të vëmbi shumë gjëra; hyr në gëzimin e zotit tënd”. 24Në fund
erdhi edhe ai që kishte marrë vetëm një talent dhe tha: “Zot, unë e dija se je
njeri i ashpër, që korr atje ku nuk ke mbjellë dhe vjel ku nuk ke shpërndarë,
25prandaj pata frikë dhe shkova dhe e fsheha talentin tënd nën tokë; ja, unë
po ta kthej”. 26Dhe i zoti duke i përgjigjur i tha: “Shërbëtor i mbrapshtë dhe
përtac, ti e dije se unë korr atje ku nuk kammbjellë dhe vjel aty ku nuk kam
shpërndarë; 27 Ti duhet t’ia kishe besuar denarin tim bankierëve dhe kështu,
nëkthimin tim, do takishamarrëme interes. 28Prandaj iahiqnikëtij talentin
dhe ia jepni atij që ka dhjetë talenta. 29 Sepse atij që ka do t’i jepet edhe më
e do të ketë me bollëk të madh, por atij që nuk ka, do t’i merret edhe ajo që
ka. 30Dhe flakeni në errësirën e jashtme këtë shërbëtor të pavlefshëm. Atje
do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh””. 31 “Dhe kur të vijë Biri i njeriut
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në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi
fronin e lavdisë së vet. 32Dhe të gjithë kombet do të mblidhen para tij; dhe
ai do ta ndajë njërin nga tjetri ashtu si i ndan bariu delet nga cjeptë. 33Dhe
delet do t’i vërë në të djathtën e tij dhe cjeptë në të majtën. 34Atëherë Mbreti
do t’u thotë atyre që do të jenë në të djathtën e tij: “Ejani, të bekuar të Atit
tim;merrni në trashëgimmbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi i botës.
35 Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të
pirë; isha i huaj dhemë pritët, 36 isha i zhveshur dhemë veshët, isha i sëmurë
dhe ju më vizitonit, isha në burg dhe erdhët tek unë”. 37 Atëherë të drejtët
do t’i përgjigjen duke thënë: “Zot, kur të pamë të uritur dhe të dhamë për të
ngrënë; ose të etur dhe të dhamë për të pirë? 38Dhe kur të pamë të huaj dhe
të pritëm ose të zhveshur dhe të veshëm? 39Dhe kur të pamë të lënguar ose në
burg dhe erdhëm te ti?”. 40Dhe Mbreti duke iu përgjigjur do t’u thotë: “Në të
vërt etë po ju them: sa herë ia keni bërë këtëndonjëritprej këtyre vëllezërve të
mimë të vegjël, këtëmabëtëmua. 41Pastaj ai do t’u thotë edhe atyre që do të
jenë në të majtë: “Largohuni nga unë, të mallkuar, në zjarr të përjetshëm, të
përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij. 42 Sepse pata uri dhe nukmë dhatë për
të ngrënë, pata etje dhe nuk më dhatë për të pirë, 43 isha i huaj dhe nuk më
pritët, i zhveshur dhe nukmë veshët, i sëmurë dhe në burg dhe nuk erdhët të
më shihni”. 44Atëherë edhe ata do t’i përgjigjen duke thënë: “Zot, kur të pamë
të uritur ose të etur, ose të huaj, ose të zhveshur, ose të lëngatë ose në burg
dhe nuk të shërbyem?”. 45 Atëherë ai do t’u përgjigjet atyre duke thënë: “Në
të vërtetë ju them: sa herë nuk ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre më të
vegjëlve, këtënukmabëtë as edhemua”. 46Dheata do të shkojnënëmundim
të përjetshëm, dhe të drejtët në jetën e përjetshme”.

26
1 Dhe ndodhi që, mbasi Jezusi i mbaroi të gjitha këto fjalime, u tha

dishepujve të vet: 2 “Ju e dini se pas dy ditësh janë Pashkët dhe Biri i njeriut
do të dorëzohet për t’u kryqëzuar”. 3Atëherë krerët e priftërinjve, skribët dhe
pleqtë e popullit umblodhënnë pallatin e kryepriftit që quhej Kajafa. 4Edhe
bënin këshillë për ta zënë Jezusin me dredhi dhe ta vrasin; 5 por thonin: “Jo
gjatë festës, që të mos bëhet ndonjë trazirë në popull”. 6 Tani, kur Jezusi
ishte në Betani, në shtëpinë e lebrozit Simon, 7 iu afrua një grua me një
alabastër me vaj të parfumuar shumë të kushtueshëm, dhe ia derdhi mbi
kokën e tij, kur ai po rrinte në tryezë. 8 Kur e panë këtë gjë, dishepujt e tij
u zemëruan dhe thanë: “Përse gjithë ky shpenzim i kotë? 9 Ky vaj, në fakt,
mund të shitej shumë shtrenjtë dhe paratë t’u jepeshin të varfërve”. 10 Por
Jezusi e mori vesh dhe u tha atyre: “Pse e shqetësoni këtë grua? Ajo kreu
në fakt një vepër të mirë ndaj meje. 11 Sepse të varfërit do t’i keni përherë
me ju, por mua nuk do të më keni përherë. 12 Sepse, duke derdhur këtë
vaj të parfumuar mbi trupin tim, ajo e bëri për ta përgatitur trupin tim për
varrim. 13Në të vërtetë unëpo ju themse kudoqëdo të predikohet kyungjill,
në gjithë botën, do të tregohet edhe çfarë bëri kjo grua, në përkujtim të saj”.
14Atëherë një nga të dymbëdhjetët,me emër Judë Iskarioti, shkoi te krerët e
priftërinjëve, 15dhe u tha atyre: “Sa do tëmë jepni që unë t’jua dorëzoj?”. Dhe
ata i numëruan tridhjetë sikla argjendi. 16Dhe qysh atëherë ai kërkonte rastin
e përshtatshëm për ta tradhtuar. 17 Tani ditën e parë të ndormëve, dishepujt
iu afruan Jezusit dhe i thanë: “Ku don të shtrojmë për të ngrënë Pashkën?”.
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18Dhe ai u përgjigj: “Shkoni në qytet te filani dhe i thoni: “Mësuesi thotë: Koha
imeështëafër;do tëbëjPashkënnështëpinë tëndebashkëmedishepujt emi””.
19 Atëherë dishepujt bënë ashtu si i kishte urdhëruar Jezusi dhe përgatitën
Pashkën. 20Dhe, kur u ngrys, ai u ul në tryezë bashkë me të dymbëdhjetët;
21 dhe, ndërsa po hanin, tha: “Në të vërtetë unë po ju them se një nga ju do
të më tradhtojë”. 22Ata u pikëlluan shumë dhe secili prej tyrefilloi të thotë:
“Mos jam unë; Zot?”. 23Dhe ai duke u përgjigjur, tha: “Ai që ka ngjyer bashkë
memua dorënnë çanak, ai do tëmë tradhtojë. 24Sikurse është shkruar për të,
Biri i njeriut pa tjetër shkon; pormjerë ai njeri me anë të të cilit Biri i njeriut
tradhtohet! Për të do të ishte më mirë të mos kishte lindur kurrë”. 25 Dhe
Juda, ai që do ta tradhtonte, e pyeti dhe tha: “Rabbi, mos jam unë ai?”. Ai i
tha: “Ti po thua!”. 26Dhe ndërsa po hanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu,
dhe ua dha dishepujve dhe tha: “Merrni, hani; ky është trupi im”. 27 Pastaj
mori kupën, dhe falenderoi, dhe ua dha atyre duke thënë: “Pini prej tij të
gjithë, 28 sepse ky është gjaku im, gjaku i besëlidhjes së re, i cili është derdhur
për shumë për faljen e mëkatëve. 29 Dhe unë po ju them, se që tani e tutje
unë nuk do të pi më nga ky fryt i hardhisë, deri në atë ditë kur, bashkë me
ju, do ta pi të re në mbretërinë e Atit tim”. 30 Dhe, mbasi kënduan himnin,
dolën jashtë te mali i Ullinjve. 31 Atëherë Jezusi u tha atyre: “Këtë natë të
gjithë ju do të skandalizoheni për shkakun tim, sepse është shkruar: “Do
të godas bariun dhe delet e kopesë do të shpërndahen”. 32 Por, mbasi të jem
ngjallur, do të shkoj përpara jush në Galile”. 33Atëherë Pjetri duke u përgjigjur
i tha: “Edhe sikur të gjithë të skandalizohen për shkakun tënd, unë nuk do të
skandalizohem kurrë!”. 34 Jezusi i tha: “Në të vërtetë po të them se pikërisht
këtë natë, para se të këndojë gjeli, ti do të mëmohosh tri herë”. 35Pjetri i tha:
“Edhe sikur të duhej të vdisja bashkë me ty, nuk do të të mohoj kurrsesi”.
Po atë thanë edhe të gjithë dishepujt. 36 Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta
në një vend, që quhej Gjetsemani, dhe u tha dishepujve: “Uluni këtu, ndërsa
unë po shkoi aty të lutem”. 37 Dhe mori me vete Pjetrin dhe të dy djemtë
e Zebedeut, dhe filloi të ndjeje trishtim dhe ankth të madh. 38 Atëherë ai u
tha atyre: “Shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni
këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua”. 39 Dhe, si shkoi pak përpara, ra me
fytyrë për tokë dhe lutej duke thënë: “Ati im, në qoftë se është e mundur,
largoje prej meje këtë kupë; megjithatë, jo si dua unë, por si do ti”. 40 Pastaj
u kthye te dishepujt dhe i gjeti që flinin, dhe i tha Pjetrit: “Po si, nukmundët
të vigjëloni me mua të paktën për një orë? 41 Rrini zgjuar dhe lutuni, që të
mos bini në tundim; sepse fryma është gati, por mishi është i dobët”. 42 U
largua përsëri për herë të dytë dhe u lut duke thënë: “Ati im, në qoftë se nuk
është emundur që kjo kupë të largohet prej meje pa u pirë prej meje, u bëftë
vullneti yt!”. 43 Pastaj u kthye dhe i gjeti përsëri që flinin, sepse sytë u ishin
rënduar. 44Dhe, mbasi i la ata, u largua përsëri dhe u lut për të tretën herë,
duke thënë të njëjtat fjalë. 45Pastaj u kthye te dishepujt e vet dhe u tha atyre:
“Tani vazhdoni të flini dhe pushoni; ja erdhi ora, dheBiri i njeriut do të bjerë
në duart e mëkatarëve. 46 Çohuni, të shkojmë; ja, ai që po më tradhëton është
afër”. 47Dhe ndërsa ai ende po fliste, ja Juda, një nga të dymbëdhjetët, erdhi,
dhe bashkë me të një turmë e madhe me shpata dhe me shkopinj, e dërguar
nga krerët e priftërinjve dhe nga pleqtë e popullit. 48 Tani ai që e tradhtonte
u kishte dhënë atyre një shenjë, duke thënë: “Atë që unë do të puth, ai është;
kapeni”. 49Dhe menjëherë iu afrua Jezusit dhe i tha: “Tungjatjeta, Mësues!”.
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Dhe e puthi përzemërsisht. 50Dhe Jezusi i tha: “Mik, çfarë ke ardhur të bësh?”.
Atëherë ata iu afruan, vunë duart mbi Jezusin dhe e zunë. 51Dhe ja, një nga
ata që ishte me Jezusin, zgjati dorën, nxori shpatën e vet, iu hodh shërbëtorit
të kryepriftit dhe ia preu veshin. 52Atëherë Jezusi i tha: “Ktheje shpatën në
vendin e vet, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën, prej shpate do të vdesin.
53A kujton ti, vallë, se unë nuk mund t’i lutem Atit tim, që të më dërgojë më
shumë se dymbëdhjetë legjione engjëjsh? 54Po atëherë si do të përmbusheshin
Shkrimet, sipas të cilave duhet të ndodhë kështu?”. 55Nëatëmoment Jezusi u
tha turmave: “Ju dolët tëmë zinimuame shpata dheme shkopinj, si kundër
një kusar; e pra, çdo ditë isha ulur midis jush duke mësuar në tempull, dhe
ju nuk më kapët. 56 Por të gjitha këto ndodhën që të përmbushen Shkrimet e
profetëve”. Atëherë të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën. 57Dhe ata që e kishin
arrestuar Jezusin e çuan te Kajafa, kryeprifti, ku tashmë ishin mbledhur
skribëtdhepleqtë. 58DhePjetri endoqinga largderi nëpallatin ekryepriftit,
dhe, mbasi hyri aty, u ul bashkë me rojet për të parë fundin. 59Tani krerët e
priftërinjve,pleqtë dhe gjithë sinedri kërkoninndonjë dëshmi të rremekundër
Jezusit, për ta vrarë, 60 por nuk gjetën asnjë; ndonëse u paraqitën shumë
dëshmitarë të rremë, nuk e gjetën. Por në fund u paraqitën dy dëshmitarë të
rremë, 61 të cilët thanë: “Ky ka thënë: “Unë mund ta shkatërroj tempullin e
Perëndisë dhe ta rindërtoj për tri ditë””. 62Atëherë kryeprifti u çua dhe i tha:
“Nuk po përgjigjesh fare për çka po dëshmojnë këta kundër teje?”. 63Por Jezusi
rrinte në heshtje. Dhe kryeprifti vazhdoi duke thënë: “Unë po të përbej për
Perëndinë e gjallë të na thuash në se ti je Krishti, Biri i Perëndisë”. 64 Jezusi
i tha: “Ti po thua! Madje unë po ju them se në të ardhmen ju do ta shihni
Birin e njeriut duke ndënjur në të djathtën e Pushtetit, dhe duke ardhur mbi
retë e qiellit”. 65 Atëherë kryeprifti ia shqeu rrobat e veta, duke thënë: “Ai
blasfemoi; ç’na duhenmë dëshmitarët? Ja, tani e dëgjuat blasfeminë e tij. 66Si
ju duket juve?”. Dhe ata, dukeupërgjigjur, thanë: “Ai është fajtor përvdekje!”.
67Atëherë e pështynë në fytyrë, e goditënme shuplaka; dhe disa të tjerë i ranë
me grushta, 68 duke thënë: “O Krisht, profetizo! Kush të ra?”. 69 Tani Pjetri
ndënji përjashta, në oborr dhe një shërbëtore iu afrua duke thënë: “Edhe ti
isheme Jezusin, Galileasin”. 70Por ai emohoi përpara të gjithëve, duke thënë:
“Nukdi ç’po thua!”. 71Dhekuraipodiltenëhajat, epaatënjë shërbëtore tjetër
dhe u tha të pranishmëve: “Edhe ky ishte me Jezusin, Nazareasin!”. 72Por ai
përsëri e mohoi me be, duke thënë: “Unë nuk e njoh atë njeri”. 73Mbas pak
edhe të pranishmit iu afruan dhe i thanë Pjetrit: “Sigurisht, edhe ti je një
nga ata, sepse e folura jote të tradhton!”. 74Atëherë ai nisi të mallkojë dhe të
bëjë be, duke thënë: “Unë nuk e njoh atë njeri”. Dhe në atë çast këndoi gjeli.
75Atëherë Pjetri kujtoi atë që i kishte thënë Jezusi: “Para se të këndojë gjeli, do
të mëmohosh tri herë”. Dhe ai doli përjashta dhe qaume hidhërim.

27
1 Kur erdhi mëngjesi, të gjithë krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit

bënin këshill kundër Jezusit për ta vrarë. 2 Dhe, mbasi e lidhën, e çuan
dhe e dorëzuan në duart e Ponc Pilatit, guvernatorit. 3 Atëherë Juda, që
e kishte tradhtuar, kur pa se e dënuan Jezusin, u pendua dhe ua ktheu
krerëve të priftërinjve dhe pleqve të tridhjetë siklat prej argjendi, 4 duke
thënë: “Mëkatova duke tradhtuar gjakun e pafaj”. Por ata thanë: “Po ne ç’na
duhet? Punë për ty!”. 5Dhe ai, mbasi i hodhi siklat prej argjendi në tempull,
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u largua dhe shkoi e u var në litar. 6Por krerët e priftërinjve i mblodhën këta
denarë dhe thanë: “Nuk është e ligjshme t’i vëmë në thesarin e tempullit,
sepse është çmim gjaku”. 7Dhe, mbasi bënin këshill,me këtë denar blenë arën
e poçarit për varreza të të huajve. 8 Prandaj këtë arë e quajtën deri ditën e
sotme: “Ara e gjakut”. 9Atëherë u përmbush ç’ishte thënë nga profeti Jeremia
që thotë: “Dhe imorën të tridhjetëmonedhat prej argjendi, çmimin e atij që e
çmuan, siç kishin çmuar bijtë e Izraelit; 10dhe i shpenzuan për arën e poçarit,
ashtu si më urdhëroi Zoti”. 11 Dhe Jezusi qëndroi para guvernatorit; dhe
qeveritari e pyeti duke thënë: “A je ti mbreti i Judenjve?”. Dhe Jezusi i tha:
“Ti po thua!”. 12Pastaj krerët e priftërinjve dhe pleqtë e akuzuan, por ai nuk
u përgjigjej fare. 13Atëherë Pilati i tha: “A nuk po dëgjon sa gjëra po dëshmojnë
kundër teje?”. 14Por ai nuk iu përgjigj në asnjë fjalë, kështu që guvernatori u
çudit shumë. 15Tanime rastin e festave guvernatori e kishte zakon t’i lironte
popullit një të burgosur, atë që populli kërkonte. 16Kishin në ato kohë një të
burgosurme nam,me emër Baraba. 17Kur umblodhën njerëzit, Pilati i pyeti
ata: “Kë doni t’ju liroj, Barabën apo Jezusin, që quhet Krisht?”. 18 Sepse ai
e dinte mirë se atë ia kishin dorëzuar nga smira. 19Dhe ndërsa ai po rrinte
në gjykatë, gruaja e tij i çoi fjalë: “Mos u përziej aspak me çështjen e atij të
drejti, sepse sot kam vuajtur shumë në ëndërr për shkak të tij”. 20Por krerët
e priftërinjve dhe pleqtë iambushënmendjan turmës që të kërkonte Barabën,
dhe Jezusi të vritej. 21Dhe guvernatori duke vazhduar u tha atyre: “Cilin nga
të dy doni që t’ju liroj?”. Ata thanë: “Barabën!”. 22Pilati u tha atyre: “Ç’të bëj,
pra, me Jezusin, që quhet Krisht?”. Të gjithë i thanë: “Të kryqëzohet!”. 23Por
guvernatori tha: “Poç’të keqekabërë?”. Mirëpoatapobërtisnin edhemë fort:
“Të kryqëzohet!”. 24Atëherë Pilati, duke parë se nuk po arrinte gjë,madje se
trazimi po shtohej gjithnjë emë shumë,mori ujë dhe i lauduart para turmës,
duke thënë: “Unë jam i pafaj për gjakun e këtij të drejti; mendojeni ju”. 25Dhe
gjithë populli duke u përgjigjur tha: “Le të jetë gjaku i tij mbi ne dhe mbi
fëmijët tanë!”. 26 Atëherë ai ua liroi atyre Barabën; dhe mbasi e fshikulloi
Jezusin, ua dorëzoi, që të kryqëzohet. 27 Atëherë ushtarët e guvernatorit,
mbasi e çuan Jezusinnëpretoriumineguvernatorit,mblodhën rreth tij gjithë
kohortën. 28Dhe, pasi e zhveshën, i hodhënmbi trupnjëmantel tëkuq. 29Dhe
i thurën një kurorë me ferra, ia vunë mbi krye dhe i dhanë një kallam në
dorën e djathtë; dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, e përqeshnin duke thënë:
“Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!”. 30 Pastaj e pështynë, ia morën kallamin
dheme të i binin në kokë. 31Dhe,mbasi e përqeshën, ia hoqënmantelin dhe e
veshënme rrobat e tij; dhe e çuan për ta kryqëzuar. 32Dhe duke dalë, takuan
një njeri nga Kirena, që quhej Simon, të cilin e detyruan ta mbartë kryqin e
Jezusit. 33Dhe, kur arritën në vendin që quhej Golgota, domethënë “Vendi
i kafkës”, 34 i dhanë të pijë uthull të përzier me vrer; por ai, mbasi e provoi,
nuk deshi ta pinte. 35Mbasi e kryqëzuan, i ndanë me short rrobat e tij, që të
përmbushej ç’ishte thënë nga profeti: “I ndanë ndërmjet tyre rrobat emia dhe
hodhën shortmbi tunikën time”. 36Pastaj u ulën dhe e ruanin. 37Përmbi krye
të tij, i vunë gjithashtu motivacionin e shkruar të dënimit të tij: “KY ÉSHTÉ
JEZUSI, MBRETI I JUDENJVE”. 38Atëhere u kryqëzuan bashkë me të dy cuba,
njeri në të djathtën dhe tjetri në të majtën. 39 Dhe ata që kalonin andej e
fyenin duke tundur kokën, 40 dhe duke thënë: “Ti që e shkatërron tempullin
dhe e rindërton për tri ditë, shpëto vetveten; në qoftë se je Biri i Perëndisë,
zbrit nga kryqi!”. 41 Po ashtu, edhe krerët e priftërinjve, bashkë me skribët
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dheme pleqtë, duke e tallur, i thonin: 42 “Ai i shpëtoi të tjerët dhe nukmund
të shpëtojë vetveten; në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga
kryqi dhe ne do të besojmë në të; 43ai ka besuar në Perëndinë; le ta lirojë tani
nëqoftë se edome tëvërtetë, sepseka thënë: “Unë jamBiri i Perëndisë””. 44Po
ashtu e fyenin edhe cubat që ishin kryqëzuarme të. 45Qënga ora gjashtë deri
në orën nëntë errësira embuloi gjithë vendin. 46Rreth orës nëntë, Jezusi briti
me zë të lartë duke thënë: “Eli, Eli, lama sabaktani?”. Domethënë: “Perëndia
im, Perëndia im, përsemë ke braktisur?”. 47Dhe disa nga të pranishmit, kur
e dëgjuan, thanë: “Ky po thërret Elian”. 48Dhe në atë çast një nga ata vrapoi,
mori një sfungjer, e zhyti në uthull dhe, mbasi e vuri në majë të një kallami,
ia dha për ta pirë. 49 Por të tjerët thonin: “Lëre, të shohim në se do të vijë
Elia për ta shpëtuar”. 50 Dhe Jezusi bërtiti edhe një herë me zë të lartë dhe
dha frymë. 51 Dhe ja, veli i tempullit u shqye në dy pjesë, nga maja e deri
në fund; toka u drodh dhe shkëmbinjtë u çanë; 52 varret u hapën dhe shumë
trupa të të shenjtëve që flinin u ringjallën; 53 dhe, të dalë nga varret mbas
ringjalljes së Jezusit, hynë në qytetin e shenjtë dhe iu shfaqën shumëkujt.
54Tani centurioni dhe ata që bashkëme të ruanin Jezusin, kur panë tërmetin
dhe ngjarjet e tjera, u trembën shumë dhe thanë: “Me të vërtetë ky ishte
Biri i Perëndisë!”. 55 Ishin aty edhe shumë gra që vërenin nga larg; ato e
kishinndjekur JezusinqëngaGalileapër t’i shërbyer; 56midis tyre ishteMaria
Magdalena, Maria, nëna e Jakobit dhe e Ioseut; dhe nëna e bijve të Zebedeut.
57 Edhe si u ngrys, erdhi një njeri i pasur nga Arimatea, me emër Jozef, i
cili ishte edhe vet dishepull i Jezusit. 58Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin
e Jezusit. Atëherë Pilati dha urdhër që t’ia dorëzonin trupin. 59 Dhe Jozefi,
mbasi e mori trupin, e mbështolli me një pëlhurë të pastër, 60 dhe e vendosi
në varrin e vet të ri, që ai kishte hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur
të madh në hyrje të varrit dhe u largua. 61DheMaria Magdalena dhe Maria
tjetër rrinin aty, ulur përballë varrit. 62Dhe të nesërmen, që ishte mbas ditës
së Përgatitjes, krerët e priftërinjve dhe farisenjtë umblodhën te Pilati, 63duke
thënë: “Zot, na ranëmend se aimashtruesi, sa ishte gjallë, tha: “Pas tri ditësh
unë do të ringjallem”. 64Prandaj urdhëro që varri të ruhetmirë deri në ditën
e tretë, se mos vijnë dishepujt e tij natën e ta vjedhin trupin dhe pastaj t’i
thonë popullit: “U ringjall së vdekuri”; kështumashtrimi i fundit do të ishte
më i keq se i pari”. 65 Por Pilati u tha atyre: “Rojen e keni; shkoni dhe e
siguroni varrin, si t’juduketmëmirë”. 66Dheata, pra, shkuandhee siguruan
varrin dhe, përveç rojës, vulosën gurin.

28
1 Tani në fund të së shtunave, kur po zbardhte dita e parë e javës, Maria

Magdalena dheMaria tjetër shkuan për të parë varrin. 2Dhe ja, ra një tërmet
i madh, sepse një engjëll i Zotit zbriti nga qielli, erdhi dhe e rrokullisi gurin
nga hyrja e varrit dhe u ul mbi të. 3 Pamja e tij ishte si vetëtima dhe veshja
e tij e bardhë si bora. 4 Dhe nga frika e tij, rojet u drodhën dhe mbetën
si të vdekur; 5 por engjëlli, duke iu drejtuar grave, u tha atyre: “Mos kini
frikë, sepse unë e di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua. 6Ai nuk është këtu,
sepse u ringjall, sikurse kishte thënë; ejani, shikoni vendin ku qe vënë Zoti.
7 Shkoni shpejt t’u thoni dishepujve të tij se ai u ringjall së vdekuri; dhe
ja, po shkon përpara jush në Galile; atje do ta shihni; ja, jua thashë”. 8 Ato,
pra, u larguan me të shpejtë nga varri me frikë dhe me gëzim të madh; dhe
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rendën ta çojnë lajmin te dishepujt e tij. 9Dhe, ndërsapo shkoninpër t’u thënë
dishepujve, ja Jezusi u doli përpara dhe tha: “Tungjatjeta!”. Atëherë ato u
afruan, i rrokën këmbët dhe e adhuruan. 10Atëherë Jezusi u tha atyre: “Mos
kini frikë, shkoni të lajmëroni vëllezërit e mi që të shkojnë në Galile dhe atje
do të më shohin”. 11Ndërsa ato po shkonin, ja që disa nga rojtarët arritën në
qytet dhe u raportuan krerëve të priftërinjve të gjitha ato që kishin ndodhur.
12 Atëherë këta bënë këshill me pleqtë dhe vendosën t’u japin ushtarëve një
shumë të madhe denarësh, 13 duke u thënë atyre: “Thoni: Dishepujt e tij
erdhënnatëndhe e vodhën,ndërsanepoflinim. 14Dhenëqoftë se kjo i shkon
në vesh guvernatorit, ne do ta bindimdhedo të bëjmënëmënyrë që ju tëmos
kinimerak”. 15Dheata imorëndenarëtdhebënë ashtu si i kishinmësuar,dhe
kjo e thënëupërhapndër Judenjtë deri ditën e sotme. 16Pastaj të njëmbëdhjetë
dishepujt shkuannëGalile, në atëmal qëukishte caktuar Jezusi 17dhe, kur e
panë, e adhuruan; por disa dyshuan. 18Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre
duke thënë: “Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 19 Shkoni,
pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e
të Birit e të Frymës së Shenjtë, 20dhe duke imësuar të zbatojnë të gjitha gjërat
që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jamme ju gjithë ditët, deri në mbarim
të botës. Amen”.
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Marku
1Fillimi iUngjillit të JezuKrishtit, Birit tëPerëndisë. 2Ashtu si është shkruar

tek profetët: “Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës tënde, i cili do
të përgatit udhën tënde përpara teje. 3 Ka një zë që bërtet në shkretëtirë:
“Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij””. 4Gjoni erdhi në shkretëtirë
dukepagëzuardhedukepredikuarnjëpagëzimpendesepër faljenemëkateve.
5 Dhe gjithë vendi i Judës dhe ata nga Jeruzalemi shkonin tek ai, dhe
pagëzoheshin të gjithë nga ai në lumin Jordan, duke rrëfyer mëkatet e tyre.
6 Por Gjoni ishte i veshur me lesh deveje, mbante një brez lëkure përreth
ijëve dhe ushqehejme karkaleca dhememjaltë të egër. 7Ai predikonte duke
thënë: “Pas meje po vjen një që është më i fortë se unë. Unë nuk jam i denjë
as të ulempara tij për t’i zgjidhur lidhësat e sandaleve të tij. 8Unë ju pagëzova
me ujë, ndërsa ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë”. 9 Dhe ndodhi në
ato ditë që Jezusi erdhi nga Nazareti i Galilesë dhe u pagëzua nga Gjoni në
Jordan. 10Dhe menjëherë, kur po dilte nga uji, pa se qiejtë po hapeshin dhe
Fryma po zbriste mbi të si një pëllumb. 11 Dhe një zë erdhi nga qielli: “Ti
je Biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. 12 Fill pas kësaj, Fryma e Shenjtë
e çoi në shkretëtirë; 13 dhe qëndroi në shkretëtirë dyzet ditë, i tunduar nga
Satanai. Ishte bashkë me bishat dhe engjëjt i shërbenin. 14 Dhe mbasi e
burgosënGjonin, Jezusi erdhinëGaliledukepredikuarungjillinembretërisë
së Perëndisë, 15 dhe duke thënë: “U mbush koha dhe mbretëria e Perëndisë
është afër. Pendohuni dhebesoni ungjillin”. 16Ndërsapokalonte gjatë bregut
tëdetit tëGalilesë,aipaSimonindheAndrean, vëllanëe tij, të cilëtpohidhnin
rrjetën në det sepse ishin peshkatarë. 17Dhe Jezusi u tha atyre: “Ndiqmëni
dhe unë do t’ju bëj peshkatarë njerëzish”. 18Dhe ata i lanë menjëherë rrjetat
dhe e ndoqën. 19 Mbasi eci edhe pak, pa Jakobin, bir in e Zebedeut dhe
Gjonin, vëllanë e tij, të cilët ndreqnin rrjetat e tyre në barkë. 20Dhe i thirri
menjëherë; dhe ata e lanë atin e tyre Zebedeun në barkë me mëditësit dhe e
ndoqën. 21Pastaj hynë në Kapernaum dhemenjëherë, ditën e shtunë, ai hyri
në sinagogë dhe i mësonte njerëzit. 22Dhe njerëzit habiteshin nga doktrina
e tij, sepse ai i mësonte si një që ka pushtet dhe jo si skribët. 23 Atëherë në
sinagogën e tyre ishte një njeri i pushtuar nga një frymë e ndyrë, i cili filloi të
bërtasë, 24duke thënë: “Ç’ka midis nesh dhe teje, o Jezus Nazareas? A erdhe
të na shkatë-rrosh? Unë e di kush je: I Shenjti i Perëndisë”. 25 Por Jezusi e
qortoi duke thënë: “Hesht dhe dil prej tij!”. 26 Dhe fryma e ndyrë, mbasi e
sfiliti, dhe duke lëshuar një britmë të madhe doli prej tij. 27 Dhe të gjithë u
mahnitën aq shumë sa pyesnin njeri tjetrin duke thënë: “Vallë ç’është kjo?
Cfarë doktrinë e re qënka kjo? Ky i urdhëroka me autoritet edhe frymërat
e ndyra, dhe ata i binden”. 28 Dhe fama e tij u përhap menjëherë në mbarë
krahinën përreth Galilesë. 29 Sapo dolën nga sinagoga, erdhën në shtëpinë e
Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin. 30 Vjehrra e Simonit ishte
në shtrat me ethe dhe ata menjëherë i folën për të. 31 Atëhërë ai u afrua, e
kapi për dore dhe e ngriti. Menjëherë ethet e lanë dhe ajo nisi t’u shërbejë.
32 Në mbrëmje, pas perëndimit të diellit, i prunë të gjithë të sëmurit dhe të
idemonizuarit. 33Dhe gjithë qyteti ishtembledhur përpara derës. 34Ai shëroi
shumë,që lëngoninnga sëmundje të ndryshme, dhedëboi shumëdemonë; dhe
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nuk i lejoi demonët të flasin, sepse ata e njihnin. 35 Pastaj, të nesërmen në
mëngjes,kurende ishte shumëerrët, Jezusi ungrit, doli dhe shkoinënjëvend
të vetmuar dhe atje u lut. 36 Dhe Simoni dhe ata që ishin me të e kërkonin.
37Dhe, kur e gjetën, i thanë: “Të gjithë po të kerkojnë!”. 38Dhe ai u tha atyre:
“Lë të shkojmënë fshatrat eafërmqë tëpredikoj edheatje, sepsepërkëtëkam
ardhur”. 39Dhe ai e përshkoi gjithë Galilenë duke predikuar nëpër sinagogat
e tyre dhe duke dëbuar demonët. 40Dhe erdhi tek ai një lebroz i cili, duke iu
lutur, ra në gjunj dhe i tha: “Po të duash, ti mund të më pastrosh”. 41 Dhe
Jezusi, duke e mëshiruar, shtriu dorën, e preku dhe i tha: “Po, e dua, qofsh
pastruar!”. 42Dhe, posa tha këto,menjëherë lebra e la dhe u shërua. 43Pastaj,
mbasi eparalajmëroi rreptësisht,menjëherë e largoi, 44duke i thënë: “Ruhuse
i tregon gjë ndokujt, por shko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd
sa ka urdhëruarMoisiu, si dëshmi për ta”. 45Por ai, sapo doli, filloi ta shpallë
dhe ta përhapë fort faktin, sa që Jezusi nuk mund të hynte më publikisht në
qytet, porqëndrontepërjashtanëpërvende tëvetmuara; dhenga çdoanëvinin
tek ai.

2
1 Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u muar vesh se ai

gjendej në shtëpi; 2dhemenjëherë umblodhën aq shumë njerëz, sa nuk gjeje
më vend as përpara derës; dhe ai u predikonte Fjalën. 3Atëhërë i erdhën disa
që i paraqitën një të paralizuar, që po e bartnin katër vetë. 4 Por, duke qenë
se nukmund t’i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatinë në vendin ku
ndodhej Jezusi dhe,mbasihapënnjëvrimë, e lëshuanvigunmbi të cilin rrinte
shtrirë i paralizuari. 5 Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: “O
bir, mëkatet e tua të janë falur!”. 6Por aty po rrinin ulur disa shkribë, të cilët,
në zemër të vet, po mendonin: 7 “Pse vallë ky po flet blasfemi. Kush mund
të falë mëkatet, veç Perëndisë vetë?”. 8 Por Jezusi, i cili menjëherë kuptoi në
frymën e vet se ata po imendonin këto gjëranë veten e tyre, u tha atyre: “Pse
i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? 9 Çfarë është më lehtë: t’i thuash të
paralizuarit: “Mëkatet e tua të janë falur”, apo t’i thuash: “Çohu,merre vigun
tënd dhe ec”? 10Dhe tani, që ta dini se Biri i njeriut ka pushtet të falëmëkatët
mbi dhe, 11 unë po të them (i tha të paralizuarit): Çohu, merre vigun tënd
dhe shko në shtëpinë tënde!””. 12Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet
dhe doli përjashta në praninë e të gjithëve dhe kështu të gjithë u habitën dhe
lëvduan Perëndinë duke thënë: “Një gjë të tillë s’e kemi parë kurrë!”. 13 Jezusi
doli përsëri gjatëbregut tëdetit dhegjithë turmaerdhi tekai dheai emësonte.
14Duke kaluar, pa Levin, birin e Alfeut, i cili qe ulur në vendin e tatimeve,
dhe i tha: “Ndiqmë!”. Ai u ngrit dhe e ndoqi. 15 Dhe ndodhi që, kur Jezusi
ishte në tryezë në shtëpinë e Levit, shumë tagrambledhës dhe mëkatarë u
ulën në tryezë me Jezusin dhe me dishepujt e tij; në fakt ishin shumë ata
që e ndiqnin. 16Atëhërë skribët dhe farisenjtë, duke e parë se po hante me
tagrambledhësdhememëkatarë,u thanëdishepujve të tij: “Qyshhadhepi ai
bashkë me tagrambledhës e memëkatarë?”. 17Dhe Jezusi, kur e dëgjoi, u tha
atyre: “Nuk janë të shëndoshet që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët;
unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, pormëkatarët për pendim. 18Atëherë
dishepujt e Gjonit dhe ata të farisenjve po agjëronin. Ata erdhen te Jezusi
dhe i thanë: “Përse dishepujt e Gjonit dhe ata të farisenjve agjërojnë, kurse
dishepujt e tu nuk agjërojnë?”. 19Dhe Jezusi u përgjigj atyre: “Vallë a mund
të agjërojnë dasmorët, ndërsa dhëndri është me ta? Për sa kohë kanë më vete
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dhëndrin, nuk mund të agjërojnë! 20 Por do të vijnë ditët kur do t’u merret
dhëndri dhe atëhërë, në ato ditë, ata do të agjërojnë. 21 Askush nuk qep një
copë stof të ri mbi një rrobe të vjetër, përndryshe copa e re e shkul gjithë
arnesën dhe shqyerja bëhetmë keq. 22 Po ashtu askush nuk shtie verë të re
në kacekë të vjetër, përndryshe vera e re i prish kacekët, vera derdhet dhe
kacekët shkojnë dëm; porse vera e re duhet shtënë në kacekë të rinj”. 23 Por
ndodhi që një ditë të shtunë ai po kalonte nëpër ara dhe dishepujt e tij, duke
kaluar, filluan të këpusin kallinj. 24 Dhe farisenjtë i thanë: “Shih, përse po
bëjnë atë që nuk është e ligjshme ditën e shtunë?”. 25 Por ai u tha atyre: “A
nuk keni lexuar vallë ç’bëri Davidi, kur pati nevojë dhe kishte uri, ai dhe
ç’qenë me të?”. 26 Se si hyri ai në shtëpinë e Perëndisë në kohën e kryepriftit
Abiathar, dhe hëngri bukët e paraqitjes, të cilat nuk lejohet t’i hajë askush,
përveçpriftërinjve,dheudhaedheatyreqëqenëme të?”. 27Pastaj u thaatyre:
“E shtuna është bërë për njeriun dhe jo njeriu për të shtunën. 28Prandaj Biri
i njeriut është zot edhe i së shtunës”.

3
1Pastaj ai hyri përsërinë sinagogë dhe aty ishte një njeri që kishte një dorë

të tharë. 2Dhe ata po e ruanin në se do ta shëronte në ditën e së shtunës, që
pastaj ta paditnin. 3 Dhe ai i tha njeriut që e kishte dorën të tharë: “Çohu
në mes të të gjithëve!”. 4 Dhe u tha atyre: “A është e lejueshme ditën e së
shtunës të bësh të mirë apo të keqe, të shpëtosh një jetë apo ta vrasësh?”. Por
ata heshtnin. 5 Atëherë ai, si i shikoi rreth e qark me zemërim, i hidhëruar
për ngurtësinë e zemrës së tyre, i tha atij njeriu: “Shtrije dorën tënde!”. Ai e
shtriu, dhe dora e tij u shëndosh përsëri si tjetra. 6Dhe farisenjtë dolën jashtë
e menjëherë bënin këshill bashkë me herodianët kundër tij, se si ta vrasin.
7Por Jezusimedishepujt e vet u tërhoqdrejt detit; dhenjë turmëemadhenga
Galilea i ndoqi; edhenga Judea; 8dhenga Jeruzalemi, nga Idumea, ngapërtej
Jordanit; gjithashtu një turmë e madhe nga rrethinat Etiros dhe të Sidonit,
kurdëgjoigjëratemedhaqëaibënte, erdhi tekai. 9Atëherëaiu thadishepujve
të tij të kenë gjithnjë gati një barkë, që populli mos e shtynte. 10 Sepse ai
kishte shëruar shumë veta, të gjithë që kishin sëmundje dyndeshin rreth tij
që ta preknin. 11Dhe frymërat e ndyrë, kur e shihnin, binin përmbys para tij
dhe bërtitnin, duke thënë: “Ti je Biri i Perëndisë!”. 12Por ai i qortoi rreptësisht
që të mos thonin se kush ishte ai. 13Pastaj ai u ngjit në mal dhe thirri pranë
vetes ata që deshi. Dhe ata erdhën tek ai. 14Dhe ai i caktoi dymbëdhjetë që të
rrinin me të dhe që mund t’i dërgonte të predikojnë, 15dhe të kishin pushtet
të shëronin sëmundjet dhe të dëbonin demonët. 16Ata ishin: Simoni, të cilit ia
vuri emrinPjetër; 17 Jakobi, bir i Zebedeut, dheGjoni, vë-llai i Jakobit, të cilave
uavuri emrinBoanerges, qëdo të thotë: “Bij të bubullimës”; 18Andrea, Filipi,
Bartolomeu,Mateu, Thomai, Jakobi i Alfeut, Tadeu, SimonKananeasi, 19dhe
Juda Iskarioti, i cili më pas e tradhëtoi. 20 Pastaj hynë në një shtëpi. Dhe u
mblodh përsëri një turmë aq emadhe, sa që as bukë s’mund të hanin. 21Dhe
kur të afërmit e tij emorënvesh, shkuan tamarrin atë, sepseflitej: “Nukështë
në vete”. 22 Kurse skribët, që kishin zbritur nga Jeruzalemi, thoshnin: “Ai
e ka Beelzebubin dhe i dëbon demonët me princin e demonëve”. 23 Por ai i
thirri pranë vetes dhe u foli me anë të shëmbëlltyrave: “Si mund Satanai të
dëbojë Satananë? 24Në qoftë se një mbretëri është përçarë kundër vetvetes,
ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. 25 Dhe në qoftë se një shtëpi përçahet
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kundër vetvetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. 26 Kështu, në se Satanai
ngrihet kundërvetvetes dhe ështëpërçarë,nukmbahet dot, por i erdhi fundi!
27 Askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e njeriut të fortë dhe t’ia grabitë
pasuritë e tij, pa e lidhur më parë njeriun e fortë; vetëm atëherë mund t’ia
plaçkitë shtëpinë. 28Në të vërtetë po ju them se bijve të njerëzve do t’u falet
çfarëdomëkatdheçdoblasfemiqëdo të thonë; 29popëratëqëdo tëblasfemojë
kundërFrymës së Shenjtë nukdo të ketë falje përjetë; ai është fajtor përdënim
të përjetshëm”. 30 Sepse ata thoshnin: “Ai ka një frymë të ndyrë!”. 31Ndërkaq
erdhën vëllezërit e tij dhe e ëma dhe, si ndaluan përjashta, dërguan ta thërrasin.
32 Turma ishte ulur përreth tij; dhe i thanë: “Ja, nëna jote dhe vëllezërit e tu
janë përjashta dhe po të kërkojnë”. 33Por ai u përgjigj atyre duke thënë: “Kush
është nëna ime, ose vëllezërit e mi?”. 34 Pastaj duke vështruar rreth e qark
mbi ata që ishin ulur rreth tij, tha: “Ja nëna ime dhe vëllezërit e mi! 35 Sepse
kushdo që bën vullnetin e Perëndisë, ai është vëllai im, motra ime dhe nëna!”.

4
1 Pastaj nisi përsëri të mësojë në breg të detit; dhe rreth tij u mblodh një

turmë aq emadhe, sa që ai hyri në barkë dhe rrinte ulur në det, ndërsa gjithë
turma ishte në tokë pranë detit. 2 Dhe ai u mësonte atyre shumë gjëra në
shëmbëlltyra, dhe u thoshte atyre nëmësimin e tij: 3 “Dëgjoni! Ja, dolimbjellësi
të mbjellë. 4Dhe ndodhi që kur hidhte farën, një pjesë e farës ra gjatë rrugës
dhe zogjtë e qiellit erdhën dhe e hëngrën. 5Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku
nuk kishte shumë dhe dhe mbiu menjëherë, sepse s’kishte një tokë të thellë.
6 Por, kur doli dielli, u dogj; dhe me që nuk kishte rrënjë, u tha. 7Një pjesë
tjetër ra midis ferrave; ferrat u rritën, e mbyten dhe nuk dha fryt. 8 Një
pjesë tjetër ra në tokë të mirë, dhe solli frut që rritej, dhe u zhvillua për të
dhënë njëra tridhjetë, tjetra gjashtëdhjetë dhe tjetra njëqind”. 9Pastaj ai u tha
atyre: “Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!”. 10 Tani kur ishte vetëm,
ata që i rrinin përreth bashkëme të dymbëdhjetët e pyetën për shëmbëlltyrën.
11Dhe ai u tha atyre: “Juve u është dhënë të njihni misterin e mbretërisë së
Perëndisë; kurse atyre që janë përjashta të gjitha këto jepen me shëmbëlltyra,
12që: “Duke parë, të shohin, por tëmos vën re; edhe duke dëgjuar, të dëgjojnë,
por të mos kuptojnë, se mos pendohen dhe mëkatet u falen””. 13Pastaj u tha
atyre: “Nuk e kuptoni këtë shëmbëlltyrë? Po atëhere si do t’i kuptoni të gjitha
shëmbëlltyrat e tjera? 14Mbjellësimbjell fjalën. 15Ata gjatë rrugës janë ata në
të cilëtmbillet fjala; por pasi e kanë dëgjuar atë, vjen menjëherë Satanai dhe
uaheq fjalën embjellë në zemrat e tyre. 16Poashtuataqë emarrin farënmbi
nje gurishte janë ata që, kur e kanë dëgjuar fjalën, e pranojnë menjëherë me
gëzim; 17pornukkanë rrënjënëvetvete, dhe janë të përkohshëm; dhekurvjen
mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, skandalizohen menjëherë. 18Ata
përkundrazi të cilët emarrin farënmidis ferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën,
19 por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë dhe lakmitë për gjëra
të tjera që hynë, e mbyten fjalën dhe ajo bëhet e pafrytshme. 20Kurse ata që
e morën farën në tokë të mirë, janë ata që e dëgjojnë fjalën, e pranojnë dhe
japin fryt: një tridhjetë, tjetri gjashtëdhjetë dhe tjetri njëqind”. 21Pastaj u tha
atyre: “Amerret vallë llamba për ta vënë nën babunë ose nën shtrat? A nuk
vihetmbi dritëmbajtësen? 22Sepsenukka asgjë të fshehtë që tëmos zbulohet,
as kurrgjë sekrete që të mos dalin në dritë. 23Kush ka veshë për të dëgjuar,
le të dëgjojë!” 24Dhe u tha atyre: “Vini re atë që dëgjoni. Me atë masë që ju
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matni, do t’iumatet juve; edhe juve që dëgjoni do t’iu jepet edhemë. 25Sepse
atij që ka, do t’i jepet, por atij që s’ka, do t’i merret edhe ajo që ka. 26 Tha
akoma: “Mbretëria e Perëndisë është si një njeri që hedh farën në dhe. 27Dhe
natën dhe ditën, ndërsa ai fle dhe çohet, fara mbin dhe rritet, pa e ditur ai se
si. 28 Sepse dheu prodhon vetvetiu më parë kërcellin, pastaj kallirin, dhe më
në fund kallirin plot me kokrra. 29 Dhe kur fryti piqet, menjëherë korrësi i
vë drapërin, sepse erdhi koha e korrjes. 30 Edhe tha: Me se ta krahasojmë
mbretërinë e Perëndisë? Ose me çfarë shëmbëlltyre ta paraqesim? 31 Ajo i
ngjan farës së sinapit, që, kur është mbjellë në dhe, është më e vogla nga
të gjitha farërat që janë mbi dhe; 32 por, pasi mbillet, rritet dhe bëhet më e
madhe se të gjitha barishtet; dhe lëshon degë aq të mëdha, sa zogjtë e qiellit
mund të gjejnë strehë nën hijen e saj”. 33Dheme shumë shëmbëlltyra të tilla,
u shpallte atyre fjalën, ashtu si ata ishin në gjendje ta kuptojnë. 34Dhe nuk
u fliste atyre pa shëmbëlltyra, ndërsa dishepujve të tij, veçmas, u shpjegonte
çdo gjë. 35Tani po atë ditë, si u ngrys, u tha atyre: “Kalojmë te bregumatanë!
36Dhe dishepujt, si e nisën popullin, emorrënmevete Jezusin, ashtu si ishte,
në barkë. Me të ishin edhe disa barka të tjera të vogla. 37Ndërkaq shpërtheu
një furtunë e madhe dhe valët përplaseshin mbi barkë aq shumë sa ajo po
mbushej. 38 Ai ndërkaq po flinte në kiç mbi një jastëk. Ata e zgjuan dhe i
thanë: “Mësues, a nuk merakosesh që ne po marrim fund?”. 39 Dhe ai si u
zgjua, e qortoi erën dhe i foli detit: “Pusho dhe fashitu!”. Dhe era pushoi
dhe u bë qetësi e madhe. 40 Atëherë u tha atyre: “Pse jeni ju aq frikacakë?
Vallë, si nuk keni besim?”. 41Dhe ata i zuri një frikë e madhe dhe i thoshnin
njëritjetrit: “Vallë, kush është ky, që po i binden edhe era edhe deti?”.

5
1Kështu arritënnëbregun tjetër të detit, në krahinën eGadarenasve. 2Dhe,

sapo Jezusi zbriti nga barka, menjëherë i doli përpara nga varrezat një njeri
i pushtuar nga një frymë e ndyrë, 3 i cili banonte në varreza dhe kurrkush
s’kishtemundur ta lidhë,qoftë edhemezinxhirë. 4Shpeshherë,pra, e kishin
lidhurme pranga e zinxhirë; por ai gjithnjë i thyente zinxhirët dhe i këpuste
prangat; dhe kurrkush nuk e kishte bërë dot zap. 5Vazhdimisht, natën dhe
ditën, nëpër varre embimale, shkonte duke bërtitur dhe duke e rrahur veten
me gurë. 6Tani kur e pa Jezusin prej së largu, ai u turr dhe ra përmbyspërpara
tij, 7 dhe me një britmë të madhe tha: “Ç’ka ndërmjet mes nesh dhe teje,
o Jezus, Bir i Perëndisë të shumë të lartit? Unë të përgjërohem në emrin e
Perëndisë, mos më mundo!;”. 8 Sepse ai i kishte thënë: “Frymë e ndyrë, dil
prej këtij njeriu!”. 9 Atëhere Jezusi e pyeti: “Cili është emri yt?”. Dhe ai u
përgjigjduke thënë: “UnëquhëmLegjion, sepse jemi shumë”. 10Dhe i lutejme
tëmadhe që ai tëmos i përzintenga ajo krahinë. 11Tani aty ishte, në brinjë të
malit, një tufë emadhe derrash që kulloste. 12Atëhere gjithë demonët e lutën
duke thënë: “Nadërgonë derrat, që të hymënë ta”. 13Dhe Jezusimenjëherë u
lejoi atyre; atëherë frymërat e ndyra mbasi dolën, hynë në derrat dhe tufa u
hodh poshtë nga gremina në det; ishin afërsisht dymijë krerë, dhe u mbytën
nëdet. 14Atëherë ata që i kullotninderrat ikëndhe epërhapën lajminnëqytet
e nëpër fshatra; dhe njerëzit erdhën për të parë çfarë kishte ndodhur. 15Kur
erdhën te Jezusi, panë të idemonizuarin ulur, të veshur dhe me mendje në
rregull, atëqë ishte idemonizuarngaLegjoni, dhekishin frikë. 16Dheataqëe
kishin parë ngjarjen u treguan atyre se çfarë i kishte ngjarë të idemonizuarit
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dhe çështjen ederrave. 17Atëhereatafilluan t’i luten Jezusit që të largohej nga
krahina e tyre. 18Kur ai po hynte në barkë, ai që kishte qenë i idemonizuar i
lutej që tëmund të rrinteme të; 19por Jezusi nuke lejoj,madje i tha: “Shkonë
shtëpinë tënde, te të tut dheu tregoatyre çfarë gjërash tëmedhabëriZoti dhe si
patimëshirë për ty”. 20Dhe ai shkoi dhe nisi të predikojë nëpërDekapolis për
të gjitha ato që i kishte bërë Jezusi; të gjithë umrrekulluan. 21Dhe kur Jezusi
kaloj përsëri në bregun tjetërme barkë, një turmë e madhe u mblodh rreth
tij; dhe ai qëndroj në breg të detit. 22Atëhere erdhi një nga krerët e sinagogës,
me emër Jair, që, kur e pa, i ra ndër këmbë, 23 dhe ju lut me të madhe duke
thënë: “Ime bijë është duke dhënë shpirt; eja, vëri duart mbi të që të shërohet
dhe të jetojë!”. 24Dhe ai shkoime të. Një turmë emadhe e ndiqte dhe shtyhej
rreth tij. 25Taninjë gruaqëkishtenjëfluks gjakuqëprej dymbëdhjetëvjetësh
26dhe kishte vuajtur shumë nga ana emjekëve të ndryshëm duke shpenzuar
gjithë pasurinë e vet pa kurrfarë dobie, madje duke u bërë më keq, 27 kur
dëgjoi të flitej për Jezusin, u fut në turmë dhe pas shpinës preku rrobën e
Jezusit, 28 sepse thoshte: “Nëse vetëm ia prek rroben e tij, do të shërohem”.
29Dhe menjëherë rrjedha e gjakut iu ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vet se u
shëruanga ajo sëmundje. 30Pormenjëherë Jezusi, duke e ndjerë në vete që një
fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha: “Kush m’i preku rrobat?
31Dhe dishepujt e vet i thanë: “A nuk po e sheh që turma po të shtyhet nga
të gjitha anët dhe ti thua: “Kushmë preku?”. 32Por ai vështronte rreth e qark
për të parë atë që bëri këtë. 33 Atëhere gruaja, plot frikë e duke u dridhur,
duke ditur se ç’i kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të
vërtetën. 34Dheai i tha: “Bijë,besimi yt të shëroi; shkonëpaqedhe ji e shëruar
nga sëmundja jote!”. 35Ndërsa Jezusi ende po fliste, erdhën disa nga shtëpia e
kryetarit të sinagogës duke thënë: “Jote bijë ka vdekur; pse e bezdis akoma
Mësuesin?”. 36Por Jezusi, sapo dëgjoi ç’u tha, i tha kryetarit të sinagogës: “Mos
ki frikë, vetëm ki besim!”. 37Dhenuk lejoi që ta ndiqte kurrkush tjetër, përveç
Pjetrit, Jakobit, dhe Gjonit, vëllait të Jakobit. 38Dhe mbasi arriti në shtëpinë
e kryetarit të sinagogës, pa një rrëmujë të madhe dhe njerëz që qanin dhe
ulërinin me të madhe. 39 Hyri dhe u tha atyre: “Pse bërtitni e qani? Vajza
nuk ka vdekur, por fle”. 40Dhe ata e përqeshën, por ai, mbasi i nxori jashtë të
gjithë,morime vete atin dhe nënën e vajzës dhe ata që qenëme atë, dhe hyri
atje kudergjej vajza. 41Emori, pra, përdore vajzëndhe i tha: “Talitha kumi”,
që e përkthyer do të thotë: “Vajzë, ty po të them: Çohu!”. 42 Dhe menjëherë
vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo ishte në fakt dymbëdhjetë vjeçe. Dhe ata u
habitënme habi të madhe. 43 Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e
marrë vesh; pastaj urdhëroi që t’i japin vajzës të hajë.

6
1 Pastaj doli prej andej dhe erdhi në vendlindjen e tij, dhe dishepujt e vet

e ndiqnin. 2Dhe kur erdhi e shtuna, filloi t’i mësojë në sinagogë. Dhe shumë,
kur e dëgjonin, habiteshin dhe thoshnin: “Nga i vijnë këtij këto? Vallë ç’dituri
është kjo që i është dhënë? Dhe si kryhen këto vepra tëmëdhanëpërmjet dorës
së tij? 3As’ështëkyzdrukthëtar i biriMarisë,vëllai i Jakobit, i Joses, i Judësdhe
i Simonit? Dhenuk janëkëtumidisneshmotrat e tij?”. Dhe skandalizoheshin
për shkak të tij. 4Por Jezusi u tha atyre: “Asnjë profet s’është i përbuzurpërveç
nëvendlindjene tij, në farefisin evet dhenë shtëpinë evet”. 5Dhenukmundi
të kryejë aty asnjë vepër të pushtetshme, përveçse shëroi disa të lëngatë, duke
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vënëmbi taduart. 6Dheçuditejpërmosbesimine tyre; dhediltenëpër fshatra
përreth e i mësonte. 7 Pastaj ai i thirri te vetja të dymbëdhjetët dhe filloi t’i
dërgojë dy nga dy; dhe u dha pushtet mbi frymët e ndyra. 8Dhe i urdhëroi
të mos marrin asgjë tjetër udhës, përveç një shkop vetëm: as trasta, as bukë,
as denar në brez; 9 dhe të mbathin vetëm sandalet e të mos veshin dy palë
tunika. 10 U tha akoma: “Kudo që të hyni në një shtëpi, rrini aty derisa të
largoheni nga ai vend. 11Në qoftë se disa nuk ju presin dhe nuk ju dëgjojnë,
kur të largoheni që andej, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja si dëshmi
kundër tyre. Në të vërtetë ju them se ditën e gjyqit Sodoma dhe Gomorra do
të trajtohenmemë shumë tolerancë se sa ai qytet”. 12Kështu ata shkuan dhe
u predikonin njerëzve që të pendoheshin; 13dhe dëbonin shumë demonë dhe
vajosnin me vaj shumë të lëngatë dhe i shëronin. 14Tani mbreti Herod dëgjoi
të flitej për Jezusin, sepse emri i tij ishte bërë i njohur, dhe ai tha: “KyGjoni që
pagëzonteungjall së vdekuri; prandaj në të poveprojnëpushtete çudibërëse”.
15Disa të tjerë thonin: “Éshtë Elia”; dhe disa të tjerë: “Éshtë një profet, ose si
një nga profetët”. 16 Por kur i dëgjoi Herodi të gjitha këto, tha: “Ky Gjoni, të
cilit ia pata prerë kokën, u ngjall së vdekuri!”. 17Në fakt Herodi vet kishte
dhënë urdhër të arrestohej Gjoni dhe të mbahej i lidhur në burg për shkak
të Herodiadës, gruas së Filipit, vëllait të tij, sepse e kishte marrë për grua.
18Gjoni, pra, i thoshteHerodit: “Nuk është e lejueshme të kesh gruan e vëllait
tënd!” 19Dhe Herodiada e urrente dhe dëshironte ta vriste, por nuk mundte.
20Herodi, pra, i druhej Gjonit, të cilin e dinte si njeri të drejtë dhe të shenjtë,
dhe embronte; dhe,mbasi e dëgjonte, kryente shumë gjëra dhe e dëgjonteme
dëshirë. 21Por erdhi dita e volitshme dhe Herodi, për ditëlindjen e vet, shtroi
një gosti për të mëdhenjtë e tij, për komandantët dhe për parinë e Galilesë.
22Hyri vetë e bija e Herodiadës, kërceu dhe i pëlqeu Herodit e atyre që ishin
bashkëme të në tryezë, atëherëmbreti i tha vajzës: “Më kërko ç’të duash dhe
unë do të ta jap”. 23 Dhe iu betua: “Gjithçka që të më kërkosh, do të ta jap,
deri gjysmën e mbretërisë sime!”. 24 Ajo doli dhe i tha s’ëmës: “Çfarë duhet
t’i kërkoj?” Ajo u përgjigj: “Kokën e Gjon Pagëzorit!”. 25Ajo u kthye menjëherë
te mbreti dhe i kërkoime nxitim: “Unë dëshiroj që ti të më japëshmenjëherë,
mbi një pjatë, kokën e Gjon Pagëzorit”. 26Dhe mbreti, megjithëse u trishtua
shumë nga kjo, nuk deshi të refuzojë për shkak të betimit dhe për respekt të
të ftuarve. 27Kështumbreti dërgoimenjëherë një roje me urdhër që ti sillnin
kokën e Gjonit. 28 Dhe ky shkoi, ia preu kokën në burg, dhe e solli kokën e
tij mbi një pjatë, ia dha vajzës dhe vajza ia dha s’ëmës. 29 Kur dishepujt e
Gjonit i dëgjuan këto, erdhën, morën trupin e tij dhe e vunë në varr. 30 Tani
apostujt umblodhën tek Jezusi dhe i treguan të gjitha ato që kishin bërë dhe
i kishin mësuar. 31Dhe ai u tha atyre: “Ejani veçmas në një vend të vetmuar
dhe pushoni pak”. Sepse njerëzit që vinin dhe shkonin ishin aq shumë, sa
s’u dilte koha as për të ngrënë. 32U nisën, pra, me një barkë drejt një vend
të vetmuar e të mënjanuar. 33 Porsa turma i pa që u nisën, dhe shumë veta e
njohën; dhe nga të gjitha qytetet erdhën atyme këmbë dhembërritën përpara
tyre; dhe u mblodhën rreth tij. 34Kur Jezusi doli nga barka, pa një turmë të
madhe dhe iu dhimbs, sepse ishin si delet pa bari; dhe nisi t’umësojë shumë
gjëra. 35 Duke qenë se u bë vonë, dishepujt e tij iu afruan dhe i thanë: “Ky
vend është i shkretë, dhe tashmë është vonë. 36Lejoi këtanjerëzqë të shkojnë
në fushat dhe në fshatrat rreth e qark që të blejnë bukë, se s’kanë gjë për të
ngrënë”. 37 Por ai, duke iu përgjigjur, u tha atyre: “U jepni ju të hanë!” Ata
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i thanë: “A duhet të shkojmë ne të blejmë për dyqind denarë bukë dhe t’u
japim të hanë?”. 38Dhe ai u tha atyre: “Sa bukë keni? Shkoni e shikoni”. Ata,
mbasi shikuan, thanë: “Pesë bukë e dy peshq”. 39Atëherë ai i urdhëroi ata që
t’i rregullojnë të gjithë, ulur në grupe,mbi barin e njomë. 40Kështu ata u ulën
në grupe nga njëqind e nga pesëdhjetë. 41 Pastaj ai mori pesë bukët dhe dy
peshqit, i ngriti sytë nga qielli, i bekoi; i theu bukët dhe ua dha dishepujve të
vet, që t’ua shpërndanin atyre; ua ndau gjithashtu dy peshqit të gjithëve. 42Të
gjithë hëngrën sa u ngopën. 43Dhe mblodhën dymbëdhjetë shporta me copa
buke dhe membetje peshku. 44Ata që hëngrën nga ato bukë ishin pesë mijë
burra. 45Menjëherë Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në barkë dhe t’i
prijnë në bregun tjetër drejt Betsaidas, derisa ai ta lejonte turmën. 46 Sapo e
lejoi, ai iungjitmalit për t’u lutur. 47Ungrys, barka ishtenëmes tëdetit dheai
ishte i vetëm fare në tokë. 48Dhe kur i pa dishepujt që pomundoheshin duke
vozitur, sepse era ishte kundër tyre, aty nga roja e katërt e natës, ai u nis drejt
tyre duke ecur përmbi det dhe donte t’i kalonte. 49 Por ata, kur e panë që po
ecte mbi det, menduan se ishte një fantazmë dhe filluan të bërtasin, 50 sepse
e kishin parë të gjithë dhe ishin trembur; por ai menjëherë filloi të flasë me
ta dhe tha: “Merrni zemër, jam unë, mos kini frikë!” 51 Pastaj hipi në barkë
me ta dhe era pushoi; dhe ata mbetën jashtëzakonisht të habitur në veten e
tyre dhe u mrekulluan, 52 sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve,
sepse zemra e tyre ishte ngurtësuar. 53Mbasi kaluan, arritën në krahinën e
Gjenasaretit dhe aty e lidhën barkën. 54Dhe kur dolën nga barka, njerëzit e
njohën menjëherë 55 dhe, duke përshkuar me vrap mbarë krahinën përreth,
filluan të sjellin të sëmurë në vigje, kudo që dëgjonin se gjendej; 56 dhe kudo
ku ai vinte, në fshatra, në qytete a në lagje, njerëzit i vendosnin të lënguarit
në sheshe dhe e lutnin që të paktën të mund të preknin cepin e rrobes së tij;
dhe të gjithë ata që e preknin, shëroheshin.

7
1Atëherë rreth tij u mblodhën farisenjtë dhe disa skribë që kishin ardhur

nga Jeruzalemi. 2Ata vunë re se disa nga dishepujt e tij po hanin bukë me
duar të papastra, domethënë të palara, dhe i paditën. 3 Në fakt farisenjtë
dhe të gjithë Judenjtë nuk hanë pa i larë më parë me shumë kujdes duart,
duke iu përmbajtur traditës së pleqve; 4dhe, kur kthehennga tregu, nuk hanë
pa u pastruar më parë. Ka shumë gjëra të tjera që ata duhet të respektojnë
për shkak të traditës: larjen e kupave, të brokave, të enëve prej bakri dhe
të shtretërve. 5 Pastaj farisenjtë dhe skribët e pyetën: “Përse dishepujt e tu
nuk sillen sipas traditës së pleqve, por hanë bukë pa i larë duart?”. 6 Por ai
duke u përgjigjur u tha atyre: “Mirë profetizoi Isaia për ju, hipokritë, siç është
shkruar: “Ky popull me buzë më nderon, por zemra e tyre rri larg meje.
7 Por kot më bëjnë një kult, duke mësuar doktrina, të cilat janë porosi nga
njerëzit”. 8Duke lënë pas dore, pra, urdhërimin e Perëndisë, ju i përmbaheni
traditës së njerëzve: larje brokash dhe kupash; dhe bëni shumë gjëra të tjera
të ngjashme”. 9 U tha atyre akoma: “Ju jeni të shkathët për të anuluar
urdhërimin e Perëndisë, për të zbatuar traditën tuaj. 10 E në fakt Moisiu tha:
“Ndero atin tënd dhe nënën tënde”, dhe: “Ai që mallkon atin ose nënën, të
dënohet me vdekje”. 11 Por ju thoni: “Në qoftë se dikush i thotë atit të vet
ose nënës së vet: Gjithçka që mund të bëjë për ty është kurban, domethënë
një ofertë Perëndisë”, 12 nuk e lejoni atë të bëjë asgjë për atin e vet ose për
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nënën e vet, 13 duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj,
që ju e keni trashëguar. Dhe ju po bëni shumë gjëra të tjera të ngjashme”.
14 Pastaj thirri gjithë turmën rreth vetes dhe i tha: “Më dëgjoni të gjithë
dhe kuptoni: 15 Nuk ka asgjë jashtë njeriut që, duke hyrë në të, mund ta
ndotë atë; përkundrazi janë ato gjëra që dalin prej tij që e ndotin. 16Kush ka
veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë! 17Më pas, kur ai u kthye në shtëpi, larg
turmës, dishepujt e vet e pyetën për kuptimin e shëmbëlltyrës. 18Dhe ai u tha
atyre: “Edhe ju qënkeni kaq të pamend? A nuk e kuptoni se çdo gjë që nga
jashtë hyn te njeriu nuk mund ta ndotë, 19 sepse nuk i hyn në zemër, por
në bark, dhe pastaj jashtëqitet në gjiriz?”. Duke folur kështu, ai i deklaroi
të pastra të gjitha ushqimet. 20 Tha akoma: “Ajo që del nga njeriu, e bën
atë të ndotur. 21 Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin
mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, 22 vjedhjet,
lakmitë, ligësitë, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia,
budallallëku. 23 Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e ndotin
njeriut”. 24Pastaj u nis që andej dhe shkoi në krahinën e Tiros dhe të Sidonit;
hyri në një shtëpi dhe donte që askush të mos e dinte, por nuk mundi të
qëndrojë i fshehur. 25 Në fakt një grua, vajza e së cilës kishte një frymë e
ndyrë, duke dëgjuar për Jezusin, erdhi dhe u hodh para këmbëve të tij. 26Tani
ajo grua ishte greke, me prejardhje sirofenikase; dhe iu lut që ta dëbonte
demonin nga e bija; 27por Jezusi i tha: “Lërimëparë fëmijët të ngopen, sepse
nuk është mirë të merret buka e fëmijëve e t’u hidhet këlyshëve të qenve”.
28 Por ajo u përgjigj dhe i tha: “Mirë po flet, o Zot, por edhe këlyshët nën
tryezë hanë thërimet e fëmijëve!” 29 Atëherë ai i tha: “Për këtë fjalën tënde,
shko; demoni doli nga vajza jote!”. 30Dhe ajo, kur u kthye në shtëpinë e vet,
e gjeti të bijën në shtrat, dhe demoni i kishte dalë. 31Mbasi u nis përsëri nga
krahinaeTirosdheeSidonit, Jezusi arriti tedeti iGalilesë,nëmes tëkrahinës
së Dekapolit. 32Dhe i paraqitën një të shurdhët që mezi fliste, dhe iu lutën
t’i vërë duart mbi të. 33 Si e mori veçmas, larg turmës, ia shtiu gishtrinjtë në
vesh dhe mbasi e pështyu ia preku gjuhën. 34 Pastaj i drejtoi sytë nga qielli,
psherëtiu dhe i tha: “Effatha”, që do të thotë: “Hapu!”. 35 Dhe menjëherë
iu hapën veshët, iu zgjidh nyja e gjuhës dhe foli rrjedhshëm. 36 Dhe Jezusi
i urdhëroi ata që tëmos i tregojnë askujt; por samë tepër ua ndalonte, aqmë
tepër ata e përhapnin. 37Dhe, të habitur shumë, thonin: “Ai çdo gjë e ka bërë
mirë: ai i bën që të shurdhët të dëgjojnë dhememecët të flasin!”.

8
1Nëatoditë,dukeqenë seumblodhnjë turmëshumëemadhedhe s’kishin

ç’të hanin, Jezusi i thirri dishepujt e vet dhe u tha atyre: 2 “Kammëshirë për
këtë turmë, sepse u bënë tri ditë që po rrimemua, dhe nuk ka ç’të hajë. 3Dhe
po t’i nis të pa ngrënë në shtëpitë e tyre, do të mbeten udhës; disa prej tyre
kanë ardhur që nga larg”. 4Dhe dishepujt e tij iu përgjigjën: “Si do të mund
t’i ngopte me bukë këta dikush, këtu në shkretëtirë?”. 5 Dhe ai i pyeti: “Sa
bukë keni?”. Ata i thanë: “Shtatë”. 6Atëherë ai e urdhëroi turmën të ulet për
tokë; dhemori të shtatë bukët, falënderoi, i theu dhe ua dha dishepujve të vet
që t’ia shpërndajnë turmës; dhe ata ia shpërndanë. 7Kishin edhe disa peshq të
vegjël;mbasi i bekoi, urdhëroiqëedheata t’i shpërndahen turmës. 8Kështuata
hëngrën dhe u ngopën; dhe dishepujt çuan shtatë koshame copat që tepruan.
9Ata që hëngrën ishin rreth katër mijë veta; pastaj i lejoi. 10Dhe menjëherë
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hypi në barkë me dishepujt e vet dhe shkoi në rrethinën e Dalmanutës.
11Atëherë erdhën farisenjtë dhe nisën të diskutojnë me të, duke i kërkuar një
shenjë nga qielli për ta vënë në provë. 12 Por ai, duke psherëtirë në frymë,
tha: “Përse ky brez kërkon një shenjë? Në të vërtetë po ju them se këtij brezi
nuk do t’i jepet asnjë shenjë”. 13Atëherë i la, hipi përsëri në barkë dhe kaloi
në bregun tjetër. 14 Tani dishepujt kishin harruar të marrin bukë me vete,
dhe në barkë s’kishin asgjë përveç një buke. 15Dhe Jezusi i qortoi duke thënë:
“Kini kujdes, ruhuni nga majaja e farisenjve dhe nga majaja e Herodit!”.
16 Por ata diskutonin midis tyre duke thënë: “Nuk kemi bukë”. 17 Jezusi e
vuri re dhe u tha: “Përse dis-kutoni që s’keni bukë? Ende nuk po e kuptoni
e nuk e merrni vesh? Ende e keni zemrën të ngurtë? 18 Keni sy dhe nuk
shihni, keni veshë dhe nuk dëgjoni? Dhe nuk po mbani mend? 19Kur ndava
të pesë bukët për të pesëmijtë, sa kosha plotme copamblodhët?”. Ata thanë:
“Dymbëdhjetë”. 20 “Po kur theva të shtatë bukëtpër të katërmijtët, sa shporta
plot me bukëmblodhët?”. Dhe ata thanë: “Shtatë”. 21Dhe ai u tha atyre: “Po
si, ende nuk po kuptoni?”. 22 Pastaj arriti në Betsaida; dhe i prunë një të
verbër e iu lutën ta prekte. 23 Atëherë e mori për dore të verbërin, e nxori
jashtë fshatit dhe, pasi i pështyu në sy dhe vuri duart mbi të, e pyeti nëse
shihte gjë. 24Dhe ai, duke hapur sytë, tha: “Po shoh njerëz si pemë që ecin”.
25Atëherë Jezusi i vuri përsëriduartmbi sytë dhe ebëri të shikojë lart; dhe atij
iu kthye të parit dhe shikonte qartë gjithçka. 26Dhe Jezusi e nisi të shkojë në
shtëpinë e tij duke i thënë: “Moshyrnë fshat dhemos ia tregoaskujt në fshat”.
27 Pastaj Jezusi shkoi bashkë me dishepujt e vet ndër fshatrat e Cesaresë së
Filipit; dhe gjatë rrugës i pyeti dishepujt e vet duke u thënë atyre: “Kush
thonë njerëzit se jam unë?”. 28Ata u përgjigjën: “Disa Gjon Pagëzori, të tjerë
Elia, dhe të tjerë një nga profetët”. 29Dhe ai u tha atyre: “Po ju, kush thoni
se jam?”. Dhe Pjetri, duke iu përgjigjur i tha: “Ti je Krishti”. 30 Atëherë ai i
urdhëroi rreptësisht që tëmos i tregojnë askujt për të. 31Pastaj nisi t’umësojë
atyre se Birit të njeriut i duhet të vuajë shumë gjëra, do të hidhet poshtë nga
pleqtë, nga krerët e priftërinjve dhe nga skribët; se do të vritet dhe pas tri
ditësh do të ringjallet. 32Dhe ai i tha këto gjëra haptas. Atëherë Pjetri e mori
mënjanë dhe filloi ta qortojë. 33 Por ai u kthye, shikoi dishepujt e vet dhe e
qortoi Pjetrin, duke thënë: “Largohu nga unë, Satana, se ti nuk ke shqisën
për gjërat e Perëndisë, por për gjërat e njerëzve!”. 34Pastaj e thirri pranë vetes
turmën me dishepujt e vet dhe iu tha: “Kushdo që don të vijë pas meje, të
mohojë vetveten, të marrë kryqin e vet dhe të më ndjekë, 35 sepse ai që don
të shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën e vet për
hirin tim e për ungjillin, do të shpëtojë. 36 Ç’dobi do të ketë njeriu të fitojë
gjithë botën, nëse më pas do të humbë shpirtin e vet? 37Ose çfarë mund të
japë njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet? 38 Sepse kujtdo që do t’i vijë turp
përmua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kurorëshkelës dhe mëkatar,
për atë do t’i vijë turp edhe Birit të njeriut, kur të arrijë në lavdinë e Atit të
vet, me engjëjt e shenjtë”.

9
1 Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them se midis jush që jeni këtu ka

disa që nuk do ta shijojnë vdekjen para se të shohin të vijëme fuqimbretëria
e Perëndisë”. 2 Mbas gjashtë ditësh Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin e
Gjonin dhe i çoi në vetmi, vetëm ata, mbi një mal të lartë; dhe u shpërfytyrua
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përpara tyre. 3Dhe rrobat e tij u bënë të shndritshme dhe krejt të bardha, si
bora,më të bardhanga sa nukmund t’i zbardhojë asnjë rrobalarësmbi tokë.
4Dheatyre iu shfaqënEliameMoisiun, qëpobisedoninme Jezusin. 5Atëherë
Pjetri e mori fjalën dhe i tha Jezusit: “Mësues, për ne është mirë të jemi këtu;
bëjmë, pra, tri çadra: një për ty, një përMoisiun dhe një për Elian!”. 6Në fakt
ai nuk dinte çfarë thoshte, sepse ata ishin të trembur. 7 Pastaj erdhi një re
dhe i mbuloi me hijen e vet; dhe nga reja doli një zë që tha: “Ky është Biri im
i dashur; dëgjojeni!”. 8Dhemenjëherë ata shikuan rreth e qark, por nuk panë
më asnjëri, përveçse Jezusi fill i vetëmme ta. 9Tani kur po zbrisnin ngamali,
Jezusi i urdhëroi të mos i tregojnë askujt gjërat që kishin parë, derisa i Biri i
njeriut të ringjallej prej së vdekuri. 10Ata embajtënporosinëdhediskutonin
mes tyre se ç’do të thoshte të ringjallesh prej së vdekuri. 11 Pastaj e pyetën
duke thënë: “Përse skribët thonë se më parë duhet të vijë Elia?”. 12 Dhe ai,
duke u përgjigjur, u tha atyre: “Elia me të vërtetë duhet të vijë më parë dhe
të rivendosë çdo gjë; por, ashtu siç është shkruar për Birin e njeriut, ai duhet
të vuajë shumë gjëra dhe të përçmohet. 13 Por unë po ju them se Elia erdhi
dhe me të bënë ç’deshën, ashtu siç është shkruar për të”. 14Mbasi u kthye te
dishepujt, pa një turmë tëmadhe rreth tyre dhe disa skribë që po grindeshin
me ta. 15Dhe menjëherë e gjithë turma, kur e pa, u habit dhe erdhi me vrap
për ta përshëndetur. 16 Atëherë ai i pyeti skribët: “Për çfarë po diskutoni me
ta?”. 17Dhe dikush nga turma, duke u përgjigjur, tha: “Mësues, të prura djalin
tim që ka një frymë memece, 18 dhe e kap kudo, e përplas dhe ai shkumon,
kërcëllon dhëmbët dhe i ngrijnë gjymtyrët. Dhe u thashë dishepujve të tu
ta dëbojnë, por ata s’e bënë dot. 19 Dhe ai duke u përgjigjur tha: “O brez që
s’beson, deri kur do të jem me ju? Deri kur do t’ju duroj? Ma sillni këtu!”.
20Dhe ata ia prunë. Por, sapo e pa, fryma e përplasi me forcë dhe fëmija, që
kishte rënë përtokë, rrokullisej duke shkumuar. 21Dhe Jezusi e pyeti babanë
e atij: “Sa kohë ka që i ndodh kështu?”. Dhe ai tha: “Që në fëmijëri. 22 Shpesh
e ka hedhur në zjarr dhe në ujë për ta shkatërruar por, nëse mund të bësh
diçka, ki mëshirë për ne dhe na ndihmo!”. 23Dhe Jezusi i tha: “Nëse ti mund
të besosh, çdo gjë është e mundshme për atë që beson”. 24Menjëherë babai
i fëmijës, duke bërtitur me lot, tha: “Unë besoj, o Zot, ndihmo mosbesimin
tim”. 25Atëherë Jezusi, duke parë se po vinte turmame vrap, e qortoi frymën
endyrë duke thënë: “O frymëmemecedhe e shurdhët,unëpo të urdhëroj,dil
prej tij dhemos hyrmë kurrë tek ai!”. 26Dhe demoni, duke bërtitur dhe duke
e sfilitur fort, doli prej tij. Dhe fëmija mbeti si i vdekur, saqë shumë njerëz
thoshin: “Ka vdekur”. 27 Por Jezusi e zuri për dore, e ngriti dhe ai u çua në
këmbë. 28Kur Jezusi hyri në shtëpi, dishepujt e vet e pyetën veçmas: “Përse ne
nukmundëm ta dëbojmë?”. 29dhe ai u tha atyre: “Ky lloj frymërashnukmund
të dëbohet ndryshe, përveç, se me lutje dhe agjërim”. 30Mbasi u nisën prej
andej, kaluan nëpërGalile; dhe ai nuk donte që tamerrte vesh njeri. 31Ai, në
fakt, imësontedishepujt e vet dhe u thoshte atyre: “Së shpejti Biri i njeriut do
të dorëzohet në duart e njerëzve dhe ata do ta vrasin; dhe, pasi të jetë vrarë,
ai do të ringjallet ditën e tretë”. 32Por ata nuk i kuptonin këto fjalë dhe kishin
frikë ta pyesnin. 33DhearritënnëKapernaum; dhekurhyri në shtëpi, i pyeti:
“Për çfarë diskutonit ndërmjet jush rrugës?”. 34Dhe ata heshtën, sepse rrugës
kishin diskutuar se cili ndër ta ishte më i madhi. 35 Atëherë ai u ul, i thirri
të dymbëdhjetët dhe u tha atyre: “Nëse dikush don të jetë i pari, le të bëhet i
fundit i të gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve”. 36Dhemori një fëmijë të vogël
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dhe e vuri nëmes të tyre; pastaj emori në krahë dheu tha atyre: 37 “Cilido që
pranon një nga këta fëmijë në emrin tim,më pranonmua; dhe kushdo qëmë
pranonmua, nukmëpranonmua, por atë qëmë ka dërguar” 38Atëherë Gjoni
mori fjalëndhe i tha: “Mësues,nepamënjë njeri qënuknandjek, që i dëbonte
demonët në emrin tënd dhe ia ndaluam sepse ai nuk na ndjek”. 39Por Jezusi
tha: “Mos ia ndaloni, sepse s’ka njeri që mund të bëjë një vepër të fuqishme
në emrin tim, dhe fill pas kësaj të flasë keq përmua. 40 Sepse kush nuk është
kundër nesh, është me ne. 41Në fakt, kushdo që do t’ju japë të pini një gotë
ujë në emrin tim, sepse jeni të Krishtit, në të vërtetë po ju them se me siguri
nukdo tahumbasë shpërbliminevet”. 42“Dhekushdo të skandalizojënjënga
këta të vegjël që besojnë në mua, do të ishte më mirë për të t’i varet në qafë
një gurmulliri dhe të hidhet në det. 43Tani nëse dora jote të skandalizon për
mëkat, preje; është më mirë për ty të hysh dorëcung në jetë, sesa të kesh dy
duar dhe të shkosh në Gehena, në zjarrin e pashueshëm, 44 atje ku krimbi i
tyre nuk vdes dhe zja-rri nuk fiket. 45Dhe nëse këmba jote të skandalizon për
mëkat, preje; ështëmëmirë për ty të hysh i çalë në jetë, se sa të kesh dy këmbë
dhe të të hedhin në Gehena, në zjarrin e pashueshëm, 46atje ku krimbi i tyre
nuk vdes dhe zjarri nuk fiket. 47Dhe nëse syri yt të skandalizon për mëkat,
nxirre; është më mirë për ty të hysh me një sy në jetë sesa të kesh dy sy dhe
të të hedhin në Gehenën e zjarrit, 48 atje ku krimbi i tyre nuk vdes dhe zja-
rri nuk fiket. 49 Sepse gjithkush duhet të kripet me zjarr, dhe çdo fli duhet të
kripet me kripë. 50Kripa është e mirë, por nëse kripa bëhet e amësht, me se
do t’i jepni shijen? Kini kripë në vetvete dhe jetoni në paqe njërime tjetrin!”.

10
1Mbasi u nis prej andej, Jezusi shkoi në krahinën e Judesë gjatë Jordanit

dhe përsëri umblodhën rreth tij turma; ai përsëri filloi t’i mësojë, siç e kishte
zakon. 2 Dhe farisenjtë, për ta vënë në provë, e pyetën: “A është e ligjshme
që burri ta lë gruan?”. 3 Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Çfarë ju
ka urdhëruar Moisiu?”. 4 Ata thanë: “Moisiu ka lejuar të shkruhet letra e
shkurorëzimit dhe ta lësh gruan”. 5Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre:
“Për shkak të ngurtësisë së zemrës suaj ai e shkroi atë rregull; 6por në fillim
të krijimit, Perëndia i bëri mashkull e femër. 7 Për këtë arsye njeriu do ta
braktisë babanë e tij dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij;
8dhe të dy do të jenë një mish i vetëm; kështu nuk janë më dy, por një mish i
vetëm. 9Prandaj njeriu të mos ndajë atë që Perëndia e ka bashkuar!”. 10Dhe
në shtëpi dishepujt e vet e pyetën përsëri për këtë çështje. 11 Atëherë ai u
tha atyre: “Ai që lë gruan e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën
me të. 12 Po ashtu, nëse gruaja lë burrin e vet dhe martohet me një tjetër,
shkel kurorën. 13Atëherë i prunë disa fëmijë të vegjël që ai t’i prekte ata; por
dishepujt i qortonin ata që i prunë. 14 Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u
tha atyre: “I lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë dhe mos i pengoni, sepse
e tyre është mbretëria e Perëndisë. 15Në të vërtetë po ju them se kushdo që
nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në
të”. 16Dhe, si i mori në krahë, i bekoi duke vënë duart mbi ta. 17Tani kur po
bëhej gati për rrugë, i doli përpara dikush me vrap; u gjunjëzua para tij dhe
e pyeti: “Mësues i mirë, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?”.
18Dhe Jezusi i tha: “Përsemëquan imirë? Askushnuk është imirë, përveç një
të vetmi, domethënë Perëndisë. 19 Ti i njeh urdhërimet: “Mos shkel kurorën.
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Mos vrit. Mos vidh. Mos bëj dëshmi të rreme. Mos mashtro. Ndero atin tënd
dhe nënën tënde””. 20Dhe ai, duke iu përgjigjur, i tha: “Mësues, të gjitha këto
i kam zbatuar që në fëmijërinë time”. 21 Atëherë Jezusi e vështroi në fytyrë,
ndjeu dashuri për të dhe i tha: “Një gjë të mungon; shko, shit të gjitha ato që
ke dhe jepua të varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell; pastaj eja, merre
kryqin tënd dhe më ndiq”. 22 Por ai u trishtua për këto fjalë dhe u largua
me keqardhje, sepse kishte shumë pasuri. 23Atëherë Jezusi, mbasi e hodhi
vështrimin përreth, u tha dishepujve të vet: “Sa vështirë është për ata që kanë
pasuri tëhyjnënëmbretërinëePerëndisë!”. 24Dishepujt uhabitën shumënga
këto fjalë të tij. Por Jezusi foli përsëridheu tha atyre: “Obij, sa e vështirë është
që të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë ata që mbështeten te pasuria. 25 Éshtë
më e lehtë që një deve të kalojë nëpër vrimën e një gjilpëre, se sa të hyjë një
i pasur në mbretërinë e Perëndisë”. 26 Dhe ata u çuditën edhe më tepër dhe
i thoshin njëri-tjetrit: “Atëherë kush vallë mund të shpëtohet?”. 27 Por Jezusi,
duke i ngulur sytë mbi ta, u tha: “Kjo për njerëzit është e pamundur, por jo
për Perëndinë, sepse gjithçka është emundur për Perëndinë”. 28Atëherë Pjetri
e mori fjalën dhe tha: “Ja, ne lamë çdo gjë dhe të kemi ndjekur”. 29 Jezusi,
duke u përgjigjur, tha: “Në të vërtetë po ju them që nuk ka asnjeri që të ketë
lënë shtëpinë, a vëllezërit amotrat, a atin, a nënën, a fëmijët ose arat për hirin
tim dhe për ungjillin, 30që tëmosmarrë tani, në këtë kohë, njëqindfish shtëpi,
vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, së bashku me përndjekje, dhe në botën e
ardhshme, jeta e përjetshme. 31 Por shumë të parë do të jenë të fundit dhe
shumë të fundit do të jenë të parët”. 32Ata ishin në udhëtim për t’u ngjitur në
Jeruzalem, dhe Jezusi i paraprinte. Dhe ata ishin të tronditur dhe e ndiqnin
me ndrojtje. Dhe ai i mblodhi përsëri të dymbëdhjetët mënjanë dhe nisi t’u
thotë çfarëdo t’i ndodhte: 33“Ja, nepongjiteminë JeruzalemdheBiri i njeriut
do t’u dorëzohet krerëve të priftërinjve dhe skribëve; dhe ata do ta dënojnë
me vdekje dhe do ta dorëzojnë në duar të paganëve, 34 të cilët do ta tallin,
do ta fshikullojnë, do ta pështyjnë dhe do ta vrasin, por ai, ditën e tretë, do të
ringjallet”. 35Atëherë Jakobi dheGjoni, bij të Zebedeut, iu afruandhe i thanë:
“Mësues, ne dëshirojmë që ti të bësh për ne atë që do të të kërkojmë”. 36Dhe ai
u tha atyre: “Çfarë doni të bëj për ju?” 37Ata i thanë: “Na lejo që të ulemi njëri
në të djathtën tënde dhe tjetri në të majtën tënde në lavdinë tënde”. 38 Dhe
Jezusi u tha atyre: “Ju nuk dini çfarë kërkoni. Amund të pini ju kupën që unë
do të pi dhe të pagëzohenime atë pagëzimme të cilin unë jam pagëzuar?”. Ata
i thanë: “Po,mundemi”. 39Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të pini kupën
që unë po pij dhe do të pagëzoheni me atë pagëzim me të cilin jam pagëzuar,
40pornukmë takonmua të vëdikë tëulet në të djathtën timeosenë tëmajtën
time, por është për ata për të cilët është përgatitur”. 41 Kur i dëgjuan këto, të
dhjetë të tjerët filluan të indinjohen kundër Jakobit dhe Gjonit. 42Por Jezusi
i thirri pranë vetes dhe tha: “Ju e dini që ata që konsiderohen sundues të
kombeve i sundojnë ato dhe të mëdhenjtë e tyre ushtrojnë mbi to pushtetin
e tyre; 43por kjo s’duhet të ndodhë midis jush; madje ai nga ju që do të dojë
të bëhet i madh, do të jetë shërbëtori juaj; 44 dhe kushdo nga ju që do të dojë
të jetë i pari, do të jetë skllavi i të gjithëve. 45 Sepse edhe Biri i njeriut nuk
erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim
për shpengimin e shumë vetave”. 46Kështu arritën në Jeriko. Kur ai po dilte
nga Jeriko me dishepujt e tij dhe me një turmë të madhe, biri i Timoteut,
Bartimeu i verbër, ishte ulur gjatë rrugës dhe lypte. 47 Kur dëgjoi se ai që
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po kalonte ishte Jezusi Nazareas, filloi të bërtasë dhe të thotë: “Jezus, Bir i
Davidit, kimëshirëpërmua!”. 48Shumëeqortoninqë tëheshte, poraibërtiste
edhe më fort: “Bir i Davidit, ki mëshirë përmua!”. 49Dhe Jezusi qëndroi dhe
urdhëroi që ta thërrasin. Ata e thirrën, pra, të verbërin duke i thënë: “Merr
zemër, çohu, ai po të thërret!”. 50Atëherë ai hodhi tej rrobën e tij, u ngrit dhe
erdhi te Jezusi. 51Dhe Jezusimori fjalëndhe i tha: “Çfarë do që unë të të bëj?”.
I verbëri i tha: “Rabboni, që tëmëkthehet tëparit!”. 52Dhe Jezusi i tha: “Shko,
besimi yt të shëroi”. Dhenë çastatij iu kthye të parit dhenisi të ndjekë Jezusin
në udhë.

11
1 Tani kur iu afruan Jeruzalemit, drejt Betfage dhe Betania, afër malit të

Ullinjve, Jezusi dërgoi dy nga dishepujt e vet, 2 duke u thënë: “Shkoni në
fshatin përballë dhe, posa të hyni aty, do të gjeni një kërriç të lidhur, mbi
të cilin akoma nuk ka hipur askush; zgjidheni dhe ma sillni. 3 Dhe në se
ndokush iu thotë: “Pse po veproni kështu?”, përgjigjuni: “I duhet Zotit. Ai do
ta kthejë menjëherë këtu””. 4Ata shkuan dhe e gjetën kërriçin të lidhur afër
një dere, në rrugë, dhe e zgjidhën. 5 Disa nga të pranishmit u thanë atyre:
“Ç’po bëni? Pse po e zgjidhni kërriçin?”. 6Këta iu përgjigjën ashtu si u kishte
thënë Jezusi dhe ata i lanë të shkojnë. 7Atëherë ia çuan Jezusit kërriçin, vunë
mbi të mantelet e tyre dhe ai u ul mbi të. 8 Shumë njerëz i shtronin rrobat e
tyre rrugës dhe të tjerë pritnin degë nga pemët dhe i hidhnin rrugës. 9Dhe
si ata që pararendnin, edhe ata që ndiqnin Jezusin, thërrisnin dhe thonin:
“Hosana! Bekuarështëaiqëvjennëemër tëZotit! 10Ebekuarështëmbretëria
e Davidit, atit tonë, që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet shumë të
larta!”. 11Kështu hyri Jezusi në Jeruzalem dhe në tempull; dhe, mbasi shikoi
mirë çdo gjë, duke qenë se ishte vonë, doli bashkë me të dymbëdhjetët në
drejtim të Betanias. 12 Të nesërmen, kur dolën nga Betania, ai kishte uri.
13 Dhe, duke parë nga larg një fik që kishte gjethe, shkoi për të parë në se
mund të gjentediçkaatje; por, kur iuafrua, s’gjeti asgjëpërveç gjetheve, sepse
nuk ishte koha e fiqve. 14Atëherë Jezusi, duke iu drejtuar fikut, tha: “Askush
mos ngrëntë kurrë fryt prej teje përjetë”. Dhe dishepujt e tij e dëgjuan.
15 Kështu arritën në Jeruzalem. Dhe Jezusi, mbasi hyri në tempull, filloi t’i
dëbojë ata që shisnin dhe blinin brenda tempullit dhe përmbysi tavolinat e
këmbyesve të parave dhe ndenjëset e shitësve të pëllumbave. 16Dhe nuk lejoi
asnjë që tëmbartte sendenëpër tempull. 17Dhe imësontedukeu thënë atyre:
“Vallë nuk është shkruar: “Shtëpia ime do të quhet shtëpi e lutjes për të gjithë
kombet”? Ju, përkundrazi, e keni bërë shpellë kusarësh!”. 18 Tani skribët dhe
krerët e priftërinjve kur i dëgjuan këto fjalë kërkoninmënyrën se si ta vrisnin,
por kishin frikë prej tij, sepse gjithë turma ishte e mahnitur nga doktrina e
tij. 19Dhekurubëdarkë, Jezusi doli jashtëqytetit. 20Tënesërmennëmengjes,
duke kaluar, panë se fiku ishte tharë me gjithë rrënjë. 21Dhe Pjetri, duke u
kujtuar, i tha: “Mësues, ja, fiku që ti mallkove qenka tharë”. 22Atëherë Jezusi,
dukeupërgjigjur,u thaatyre: “Kini besiminePerëndisë! 23Sepse ju themnë të
vërtetë se nëse dikush do t’i thotë këtijmali: “Luaj vendit dhe hidhu në det”,
dhenukdo të ketëdyshimenëzemër të vet, pordo tëbesojë se ajoqëpo thotë
do të ndodhë, çdo gjë që të thotë do t’i bëhet. 24Prandaj po ju them: Të gjitha
atoqë jukërkoniduke lutur, besoni sedo t’imerrni dhe judo t’imerrni. 25Dhe
kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që
është në qiejt, t’ju falë mëkatet tuaja. 26 Por në se ju nuk falni, as Ati juaj, që
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është në qiejt, nuk do t’jua falë mëkatet tuaja”. 27Pastaj ata erdhën përsëri në
Jeruzalem; dhe ndërsa ai po ecte nëpër tempull, krerët e priftërinjve, skribët
dhe pleqtë iu afruan, 28dhe i thanë: “Me ç’pushtet i bën ti këto gjëra? Kush ta
dha këtë pushtet për t’i kryer këto gjëra?”. 29Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u
tha atyre: “Edhe unë do t’ju pyes diçka;më jepni përgjigje, pra, dhe unë do t’ju
them me ç’pushtet i bëj këto gjëra. 30 Pagëzimi i Gjonit a ishte nga qielli apo
nga njerëzit? Më jepni përgjigje. 31Ata filluan të arsyetonin midis tyre: “Po
të themi “nga qielli”, ai do të thotë: “Atëherë pse ju nuk i besuat?”. 32 Por po
t’i themi “nga njerëzit”, kemi frikë nga populli, sepse të gjithë e konsideronin
Gjonin se ishteme të vërtetë një profet”. 33Prandaj, duke iu përgjigjur, i thanë
Jezusit: “Nuk e dimë”. Dhe Jezusi duke u përgjigjur, u tha atyre: “As unë nuk
po ju them seme çfarë pushteti i bëj këto gjëra”.

12
1 Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: “Një njeri mbolli një vresht, e

thuri me gardh, gërmoi një vend për të shtrydhur rrushin, ndërtoi një kullë
dhe ua besoi disa vreshtarëve dhe pastaj shkoi larg. 2Në kohën e të vjelave
dërgoi shërbëtorin te vreshtarët për të marrë prej tyre pjesën e vet të frutave
të vreshtit. 3 Por ata e kapën, e rrahën dhe e kthyen duarbosh. 4 Ai u nisi
përsëri një shërbëtor tjetër, por ata, mbasi e gjuajtën me gurë, e plagosën në
kokëdhe e kthyen të turpëruar. 5Përsëridërgoi edhenjë tjetër,por ata e vranë.
Më pas dërgoi shumë të tjerë dhe nga këta disa i rrahën, të tjerët i vranë.
6 I ngeli edhe një për të dërguar: birin e tij të dashur. Më së fundi ua dërgoi
edhe atë duke thënë: “Për djalin tim do të kenë respekt”. 7Por ata vreshtarë i
thanënjeri tjetrit: “Ky është trashëgimtari, ejani ta vrasimdhedo të nambesë
trashëgimia”. 8Dhe e kapën, e vranë dhe e hodhën jashtë vreshtit. 9 Çfarë do
të bëjë, pra, i zoti i vreshtit? Ai do të vijë dhe do t’i shfarosë vreshtarët dhe
vreshtin do t’ua japë të tjerëve. 10Po a nuk e keni lexuar këtë shkrim: “Guri,
që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri i qoshes. 11Kjo është bërë nga Zoti
dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tanë”?”. 12Atëherë ata kërkuan ta
kapin, sepse kuptuan se ai e kishte thënë atë shëmbëlltyrë kundër tyre; por
kishin frikë nga turma; dhe e lanë e ikën. 13Pastaj i dërguan disa farisenj dhe
herodianë për ta zënë në gabim në fjalë. 14Këta erdhën dhe i thanë: “Mësues,
needimëse ti je i vërtetëpapyeturpërnjeri, sepsenukmerrparasyshdukjen
e njerëzve, por umësonudhën e Perëndisë sipas së vërtetës. Aështë e ligjëshme
t’i paguhet taksa Cezarit apo jo? Duhet t’ia paguajmë apo jo? 15Por ai, duke
njohurhipokrizinëe tyre, u thaatyre: “Përsemëtundoni? Mësillninjëdenar
që ta shoh!”. 16Ata ia prunë. Dhe ai u tha atyre: “E kujt është kjo fytyrë dhe
ky mbishkrim?”. Ata i thanë: “E Cezarit”. 17 Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u
tha atyre: “I jepni Cezarit atë që është e Cezarit, dhe Perëndisë atë që është e
Perëndisë”. Dhe ata u çuditën nga ai. 18 Pastaj iu paraqitën disa saducenj, të
cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën duke thënë: 19 “Mësues, Moisiu
na la të shkruar që, nëse vdes vëllai i dikujt dhe e lë gruan pa fëmijë, vëllai i
tij duhet të martohet me të venë për t’i lindur pasardhës vëllait të tij. 20Tani
ishin shtatë vëllezër; i pari u martua dhe vdiq pa lënë fëmijë. 21 E mori, pra,
i dyti, por edhe ky vdiq pa lënë fëmijë; po kështu i treti. 22 Që të shtatë e
morën për grua dhe vdiqën pa lënë fëmijë. E fundit, pas të gjithëve, vdiq edhe
gruaja. 23 Në ringjallje, pra, kur të ringjallen, gruaja e kujt do të jetë ajo?
Sepse që të shtatë e patën grua”. 24 Jezusi, duke u përgjigjur, tha atyre: “A
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nuk është pikërisht për këtë që jeni në gabim, sepse nuk i njihni as shkrimet
as pushtetin e Perëndisë? 25 Sepse kur njerëzit do të ringjallen së vdekuri,
as do të martohen as do të martojnë, por do të jenë si engjëjt në qiell. 26 Sa
për ringjalljen e të vdekurve, a nuk keni lexuar në librin e Moisiut se si foli
Perëndia nga ferrishta duke thënë: “Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia
i Isakut dhe Perëndia i Jakobit”? 27 Ai nuk është Perëndia i të vdekurve, por
Perëndia i të gjallëve. Ju, pra, po gaboni shumë”. 28Atëherë një nga skribët që
e kishte dëgjuar diskutimin e tyre, duke kuptuar se ai u ishte përgjigjurmirë,
iu afrua dhe e pyeti: “Cili është i pari i të gjithë urdhërimeve?”. 29Dhe Jezusi
u përgjigj: “Urdhërimi i parë i të gjithëve është: “Dëgjo, o Izrael: Zoti, Perëndia
ynë, është i vetmi Zot”, 30dhe: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd,megjithë zemrën
tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën
tënde!”. Ky është i pari urdhërim. 31Dhe i dyti i ngjan këtij: “Duaje të afërmin
tënd porsi vetveten”. Nuk ka urdhërim tjetërmë të madh se këta”. 32Atëherë
skribi i tha: “Mirë,Mësues. The, sipas së vërtetës, se ka vetëm një Perëndi dhe
s’ka asnjë tjetër përveç tij; 33dhe ta duashme gjithë zemër,me gjithëmendje,
me gjithë shpirt dhe me gjithë forcë, dhe ta duash të afërmin porsi vetvetja
vlenmë tepër se sa gjithë olokaustet dheflijimet”. 34Dhe Jezusi, duke parë se
ai ishte përgjigjurmemend, i tha: “Ti nuk je larg nga mbretëria e Perëndisë”.
Dhekurrkushnukguxoimë tapyesë. 35Dhe Jezusi, duke imësuarnë tempull,
tha: “Vallë, si mund të thonë skribët se Krishti është Bir i Davidit? 36 Sepse
vetë Davidi, nëpërmjet Frymës së Shenjtë, tha: “Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu
në të djathtën time, derisa t’i bëj armiqtë e tu stol të këmbëve të tua”. 37Vetë
Davidi, pra, e quan Zot; simund të jetë vallë bir i tij?”. Dhe pjesamë emadhe
e dëgjonte me ëndje. 38 Dhe ai u thoshte atyre në doktrinën e vet: “Ruhuni
nga skribët, të cilëve u pëlqen të shëtisinme rroba të gjata dhe t’i përshëndetin
në sheshe, 39 dhe të kenë vendet e para në sinagoga dhe vendet e para në
gosti, 40që i gllabërojnë shtëpitë e të vejave dhe, për t’u dukur, luten gjatë; ata
do të marrin një gjykim më të rreptë!”. 41 Dhe Jezusi u ul përballë arkës së
thesarit dhe vërente se njerëzit hidhnin aty denar; shumë të pasur hidhnin
shumë. 42Erdhi një e ve e varfër dhe hodhi dymonedha të vogla, domethënë
njëkuadrant. 43Dhe Jezusi i thirri dishepujt evetpranëvetesdheu thaatyre:
“Ju them në të vërtetë se kjo e ve e varfër ka hedhur në thesar më shumë se
të gjithë të tjerët. 44 Sepse të gjithë hodhën aty nga teprica e tyre, kurse ajo,
me skamjen e vet, hodhi gjithë sa kishte për të jetuar”.

13
1Ndërsa ai po dilte nga tempulli, një nga dishepujt e vet i tha: “Mësues, shih

ç’gurë e ç’ndërtesa!”. 2Dhe Jezusi duke iu përgjigjur i tha: “A po i shikon këto
ndërtesa të mëdha? Nuk do të mbetet gur mbi gur pa u rrënuar”. 3Dhe pasi
ai ishte ulur mbi malin e Ullinjve përballë tempullit, Pjetri, Jakobi, Gjoni dhe
Andrea e pyetën veçmas: 4 “Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra dhe cila do
të jetë shenja ekohësnë të cilën të gjithakëtogjërado tëduhet tëmbarohen?”.
5 Dhe Jezusi duke u përgjigjur atyre nisi të flasë: “Kini kujdes që të mos ju
mashtrojë njeri. 6 Sepse do të vijnë shumë në emrin tim duke thënë: “Unë
jam!”; dhe do të mashtrohen shumë veta. 7 Por, kur të dëgjoni të flitet për
luftëra dhe për ushtime luftërash,mos u shqetësoni; sepse këto gjëra duhet të
ndodhin; por nuk do të jetë ende mbarimi. 8 Në fakt do të ngrihet kombi
kundër kombit dhe mbretëria kundër mbretërisë; do të ndodhin tërmete në
vende të ndryshme, zi buke dhe turbullira. Këto gjëra nuk do të jenë tjetër
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veçse fillimi i dhembjeve të lindjes. 9 Kujdesuni për veten! Sepse do t’ju
dorëzojnë gjyqeve dhe do t’ju rrahin ndër sinagoga; do t’ju nxjerrin përpara
guvernatorëve dhe mbretërve, për shkakun tim, që të dëshmoni përpara tyre.
10 Por më parë duhet që t’u përhapet ungjilli gjithë popujve. 11 Tani, kur t’ju
çojnë për t’ju dorëzuar në duart e tyre, mos u shqetësoni që më parë për atë
që do të duhet të thoni dhe mos e paramendoni; por thoni çfarë t’ju jepet
në atë çast, sepse nuk jeni ju që flisni, por Fryma e Shenjtë. 12 Tani vëllai
do të dorëzojë vëllanë në vdekje dhe ati birin; dhe bijtë do të çohen kundër
prindërve dhe do t’i bëjnë të vdesin. 13Dhe ju do të jeni të urryer nga të gjithë
për shkak të emrit tim; poraiqëdo tëngulmojëderinë fund, do të shpëtohet”.
14Dhe kur të shihni neverinë e shkatërrimit, të parathënë nga profeti Daniel,
e cila qëndron atje ku nuk duhej të ishte (ai që lexon le ta kuptojë), atëherë
ata që do të jenë në Jude, le të ikin maleve. 15Dhe ai që ndodhet mbi çatinë
e shtëpisë, të mos zbresë, dhe as të hyjë në shtëpi për të marrë ndonjë gjë
nga shtëpia e vet. 16Dhe ai që do të jetë në arë, të mos kthehet prapa për të
marrë rrobën e vet. 17 Tani mjerë gratë shtatzëna dhe ato me fëmijë në gji
në ato ditë! 18 Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër. 19 Sepse në
atë ditë do të jetë një mundim i madh, më i madhi që ka ndodhur që nga
zanafilla e krijimit që kreu Perëndia deri më sot, dhe të tillë nuk do të ketë
më kurrë. 20Dhe, nëse Zoti nuk do t’i kishte shkurtuar ato ditë, asnjë i gjallë
nuk do të shpëtonte; por Zoti i shkurtoi ato ditë për shkak të të zgjedhurve, që
ai i zgjodhi. 21Atëherë, nëse dikush do t’ju thotë: “Ja, Krishti është këtu!”; ose
“Éshtë atje”, mos e besoni. 22 Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe profetë
të rremë dhe do të bëjnë shenja e çudi për të gënjyer, po të jetë e mundur,
edhe të zgjedhurit. 23 Por ju kini kujdes; ja, unë ju paralajmërova çdo gjë”.
24 “Por në ato ditë, pas atij mundimi, dielli do të erret dhe hëna nuk do të
japë shkëlqimin e vet; 25 yjet e qiellit do të bien dhe fuqitë që janë në qiej do
të lëkunden. 26 Atëherë do ta shohin Birin e njeriut duke ardhur në re, me
pushtet të madh eme lavdi. 27Atëherë ai do të dërgojë engjëjt e vet dhe do t’i
mbledhë të zgjedhurit e vet nga të katër erërat, nga skaji i tokës deri në skaj
të qiellit. 28 Tani mësoni nga shëmbëlltyra e fikut: kur degët e tij njomësohen
dhe nxjerrin gjethe, ju e dini se vera është afër. 29Kështu edhe ju, kur do të
shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera. 30Në
të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, derisa e gjithë kjo të ketë
ndodhur. 31Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë”.
32 “Sa për atë ditë dhe atë orë, askush nuk e di, as engjëjt në qiell, as Biri, por
vetëm Ati. 33Tregoni kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni, sepse nuk e dini kur do
të jetë ai moment. 34Éshtë sikurse një njeriu i cili, duke u nisur për rrugë, lë
shtëpinë evet dukeudhënëautoritet shërbëtorëve të tij, secilit nëdetyrën e tij,
dhe portjerin e urdhëron të rrije zgjuar. 35Rrini zgjuar, pra, sepse nuk e dini
kur do të vijë i zoti i shtëpisë: nëmbrëmje a nëmesnatë, kur këndon gjeli a në
mëngjes; 36që ai, duke u kthyer papritmas, të mos ju gjejë në gjumë. 37Tani,
këtë që po ju them juve, ua them të gjithëve: Rrini zgjuar!”.

14
1Tani dy ditë më vonë ishte Pashka dhe festa e të Ndormëve; dhe krerët e

priftërinjvedhe skribëtkërkoninmënyrën se si takapnin Jezusinmemashtrim
dhe ta vrisnin. 2Por thonin: “Jo gjatë festës, që tëmos ndodhë ndonjë trazirë
nga populli”. 3 Tani ai ishte në Betania, në shtëpinë e Simonit lebroz, dhe
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ndërsa ishtenë tryezë,hyrinjëgruamenjëenëalabastrimevaj tëparfumuar
menard të vërtetë, shumë të kushtueshëm; ajo e theu enën prej alabastri dhe
ia derdhi vajin mbi krye. 4 Disa u indinjuan midis tyre dhe thanë: “Përse
bëhet gjithë ky shpenzim i kotë i vajit? 5 Sepse ky vaj mund të shitej për
më shumë se treqind denarë dhe këto t’u jepeshin të varfërve”. Dhe ishin
të indinjuar ndaj asaj. 6Por Jezusi tha: “Lëreni të qetë; pse e shqetësoni? Ajo
kreu një vepër të mirë ndaj meje. 7 Sepse të varfërit do t’i keni gjithmonë
me ju; dhe, kur të doni, mund t’u bëni mirë; por mua nuk do të më keni
gjithmonë. 8Ajo bëri atë që mundi; vajosi para kohe trupin tim për varrim.
9 Por po ju them në të vërtetë se në gjithë botën, kudo që do të predikohet
ky ungjill, do të tregojnë edhe atë që ajo bëri, në përkujtim të saj”. 10Atëherë
Juda Iskarioti, një nga të dymbëdhjetët, shkoi te krerët e priftërinjve, që t’ua
dorëzonte Jezusin. 11 Dhe ata, kur e dëgjuan, u gëzuan dhe i premtuan se
do t’i jepnin para. Kështu ai kërkonte rastin e përshtatshëm për ta tradhtuar.
12Tani në ditën e parë të festës së të Ndormëve, kur flijohej Pashka, dishepujt
e vet i thanë: “Ku don të shkojmë dhe të përgatisim për ta ngrënë Pashkën?”.
13Atëherë ai dërgoi dy nga dishepujt e vet duke u thënë: “Shkoni në qytet dhe
atjedo të takoninjënjeri, qëbartnjëkanëplotmeujë;ndiqeniatë. 14Dheatje
ku ai do të hyjë, i thoni të zotit të shtëpisë: “Mësuesi pyet: Ku është dhoma ku
mund të ha Pashkënme dishepujt e mi?”. 15Atëherë ai do t’ju tregojë lart një
sallë të madhe të mobiluar dhe gati; aty përgatitni për ne”. 16Dishepujt e tij
shkuan, arritën në qytet dhe gjetën ashtu siç ai u kishte thënë; dhe përgatitën
Pashkën. 17Kur u bë darkë, ai erdhime të dymbëdhjetët. 18Dhe kur po rrinin
në tryezë dhe po hanin, Jezusi tha: “Ju them në të vërtetë se njëri prej jush,
që po ha me mua, do të më tradhtojë”. 19 Atëherë ata filluan të trishtohen
dhe t’i thoshin njëri pas tjetrit: “Mos jam unë?”. Dhe një tjetër tha: “Mos jam
unë?”. 20Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Éshtë një nga të dymbëdhjetët
që po ngjyen me mua në çanak. 21 Po, Biri i njeriut po shkon ashtu siç është
shkruar për të; por mjerë ai njeri me anë të cilit tradhtohet Biri i njeriut.
Do të ishte më mirë për të, që ai njeri të mos kishte lindur kurrë!”. 22 Dhe,
ndërsa ata po hanin, Jezusi mori buk, e bekoi, e theu dhe ua dha atyre duke
thënë: “Merrni, hani; ky është trupi im”. 23 Pastaj mori kupën, e falënderoi,
ua dha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. 24Atëherë u tha: “Ky është gjaku im,
gjaku i besëlidhjes së re, që derdhet për shumë veta. 25Në të vërtetë unë po
ju them se nuk do të pi më prej frytit të hardhisë deri në atë ditë kur do ta pi
të ri në mbretërinë e Perëndisë”. 26Dhe, mbasi kënduan një himn, dolën dhe
u drejtuan nga mali i Ullinjve. 27 Dhe Jezusi u tha atyre: Ju të gjithë do të
skandalizohenimemua sonte, sepse është shkruar: “Do ta godas Bariun dhe
delet do të shpërndahen”. 28Por, mbasi të ringjallem, unë do t’ju pararend në
Galile”. 29 Dhe Pjetri i tha: “Edhe sikur të gjithë të tjerët të skandalizohen
me ty, unë nuk do të skandalizohem”. 30Dhe Jezusi i tha: “Unë po të them
në të vërtetë se sot, pikërisht në këtë natë, para se gjeli të këndojë dy herë, ti
do të më mohosh tri herë”. 31 Por ai, duke ngulur këmbë më tepër, thoshte:
“Edhe sikur të më duhet të vdes me ty, nuk do të të mohoj kurrë”. Të njëjtën
gjë thoshnin edhe gjithë të tjerët. 32 Pastaj ata arritën në një vend që quhej
Gjetsemani; dhe ai u tha dishepujve të vet: “Uluni këtu, deri sa unë të jem
lutur”. 33Mori, pra, me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, dhe filloi ta zërë
frika dhe ankthi; 34 dhe u tha atyre: “Shpirti im është thellësisht i trishtuar,
deri në vdekje; qëndroni këtu dhe rrini zgjuar”. 35Dhe, si shkoi pak përpara,
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ra përmbys përtokë dhe lutej që, po të ishte e mundur, të largohej prej tij
ajo orë. 36 Dhe tha: “Abba, Atë, çdo gjë për ty është e mundur; largoje prej
meje këtë kupë! Por jo atë që dua unë, por atë që do ti!”. 37 Pastaj u kthye
mbrapa, i gjeti dishepujt duke fjetur dhe i tha Pjetrit: “Simon, po fle? S’ke
qenë i zoti të rrish zgjuar një orë të vetme? 38 Rrini zgjuar dhe lutuni që
të mos hyni në tundim; sigurisht fryma është e gatshme, por mishi është
i dobët”. 39 U largua përsëri dhe u lut duke thënë të njëjtat fjalë. 40 Kur u
kthye, i gjeti përsëri në gjumë dishepujt, sepse sytë e tyre ishin rënduar dhe
ata nuk dinin çfarë t’i përgjigjeshin. 41 Së fundi, kthehet për të tretën herë dhe
u thotë atyre: “Ende po flini dhe pushoni? Mjaft! Erdhi ora. Ja, Biri i njeriut
po dorëzohet në duart e mëkatarëve. 42 Çohuni, të shkojmë; ja, ai që po më
tradhton është afër!”. 43Dhe në atë çast, ndërsa ai ende po fliste, erdhi Juda,
një nga të dymbëdhjetët, dheme të një turmë emadheme shpata e shkopinj,
e dërguar nga krerët e priftërinjve, nga skribët dhe nga pleqtë. 44 Dhe ai që
po e tradhtonte u kishte dhënë atyre një shenjë: “Kë do të puth, ai është.
Kapeni dhe çojenime shoqërim të sigurt”. 45Dhe si arriti, u afrua menjëherë
tek ai dhe tha: “Rabbi, Rabbi!”; dhe e puthi përzemërsisht! 46Atëherë ata vunë
dorë mbi të dhe e arrestuan. 47 Dhe një nga të pranishmit nxori shpatën,
i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe ia preu veshin. 48 Atëherë Jezusi, duke iu
përgjigjur, i tha: “Paskeni ardhur me shpata e me shkopinj që të më kapni
sikurse të isha një cub? 49 E pra, përditë isha midis jush në tempull duke
i mësuar njerëzit dhe ju nuk më kapët; por kjo po ndodh që të përmbushen
Shkrimet!”. 50 Atëherë dishepujt e lanë dhe ikën të gjithë. 51 Dhe një farë
djaloshi, që ishte i mbështjellur me një çarçaf mbi trupin e zhveshur, po e
ndiqte, por ata e kapën. 52Por ai e lëshoi çarçafin dhe iku lakuriq nga duart e
tyre. 53Atëherë ata e çuan Jezusin te kryeprifti, kuumblodhën të gjithë krerët
epriftërinjve,pleqtë dhe skribët. 54DhePjetri e ndoqi nga larg deri brendanë
pallatin e kryepriftit dhe u ul atje bashkë me rojat dhe ngrohej afër zjarrit.
55Dhe krerët e priftërinjve dhe gjithë sinedrit kërkonin dëshmi kundër Jezusit
për ta vrarë, por nuk po gjenin. 56Shumë veta në fakt jepnin dëshmi të rreme
kundër tij; por dëshmitë e tyre nuk përkonin. 57 Atëherë disa u ngritën dhe
dëshmuan rrejshëm kundër tij duke thënë: 58 “Ne e kemi dëgjuar se ka thënë:
“Unë do ta shkatërroj këtë tempull të bërë me duar, dhe brenda tri ditësh do
të ndërtoj një tjetër që nuk është bërëme duar””. 59Por asmbi këtë dëshmia e
tyre nuk përkonte. 60Atëherë kryeprifti u ngrit nëmes të kuvendit dhe e pyeti
Jezusin duke thënë: “Nuk përgjigjesh fare? Çfarë po dëshmojnë këta kundër
teje?”. 61Por ai heshti dhe nuk u përgjegj fare. Përsëri kryeprifti e pyeti dhe i
tha: “A je ti Krishti, Biri i të Bekuarit?”. 62Dhe Jezusi tha: “Unë jam. Dhe ju
do ta shihni Birin e njeriut të ulur në të djathtën e Pushtetit dhe duke ardhur
me retë e qiellit”. 63Atëherë kryeprifti, duke i shqyer rrobat, tha: “Ç’nevojë
kemi më për dëshmitarë? 64 Ju e dëgjuat blasfeminë, ç’ju duket?”. Dhe të
gjithë gjykuan se meritonte vdekjen. 65Atëherë disa filluan ta pështyjnë, t’ia
zënë fytyrën, ta qëllojnë me shuplaka dhe t’i thonë: “Profetizo!”. Dhe rojat
e godisnin. 66 Ndërsa Pjetri ishte poshtë në pallat, erdhi një shërbëtore e
kryepriftit. 67Dhe kur pa Pjetrin që po ngrohej, e vështroimekujdes dhe tha:
“Edhe ti ishemeJezusinNazareas”. 68Porai emohoiduke thënë: “Nukenjoh,
nuk kuptoj çfarë thua”. Pastaj doli jashtë në hajat dhe gjeli këndoi. 69 Dhe
shërbëtorja, duke e parë përsëri, filloi t’u flasë të pranishmëve: “Ky është një
nga ata”. 70 Por ai përsëri e mohoi. Dhe pak më vonë të pranishmit i thanë
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përsëri Pjetrit: “Me të vërtetë ti je një nga ata; se ti je Galileas dhe e folura jote
e zbulon”. 71Por ai nisi të mallkojë dhe të betohet: “Unë nuk e njoh atë njeri
për të cilin po flisni”. 72Dhe gjeli këndoi për të dytën herë; atëherë Pjetrit iu
kujtua fjala që Jezusi i kishte thënë: “Përpara se gjeli të këndojë dy herë, ti do
të mëmohosh tri herë”. Dhe, duke emenduar këtë, qau.

15
1 Dhe herët në mëngjes krerët e priftërinjve me pleqtë, skribët dhe gjithë

sinedrit bënin këshill, e lidhën Jezusin e çuan jashtë e ia dorëzuan Pilatit. 2Dhe
Pilati e pyeti: “A je ti mbreti i Judenjve?”. Dhe ai, duke u përgjigjur, i tha:
“Ti e thua!”. 3 Dhe krerët e priftërinjve e akuzonin për shumë gjëra; por ai
nuk përgjigjej aspak. 4 Pilati e pyeti përsëri, duke thënë: “Nuk po përgjigjesh
fare? Shih për sa gjëra të akuzojnë!”. 5 Por Jezusi nuk u përgjigj më asgjë,
aq sa Pilati mbeti i çuditur. 6 Dhe në çdo festë ishte zakon t’u lëshohej atyre
një i burgosur, këdo që ata do kërkonin. 7 Por ishte në burg një njeri që
quhej Baraba, bashkëme shokë të tjerë rebelë, të cilët kishin bërë një vrasje
gjatë një kryengritjeje. 8Dhe turma, duke bërtitur, filloi të kërkojë që të bënte
ashtu siç kishte vepruar gjithnjë për ta. 9Atëherë Pilati iu përgjigj atyre duke
thënë: “A doni t’ju liroj mbretin e Judenjve?”. 10 Sepse e dinte që krerët e
priftërinjve ia kishin dorëzuar nga smira. 11 Por krerët e priftërinjve e nxitën
turmënqë të kërkojë që t’u lironte atyre Barabanë. 12DhePilati emori përsëri
fjalën dhe u tha atyre: “Çfarë doni, pra, të bëj me atë që ju e quani mbret
të Judenjve?”. 13 Dhe ata bërtitën përsëri: “Kryqëzoje!”. 14 Dhe Pilati u tha
atyre: “Po ç’të keqe kabërë?”. Atëherë ata bërtitën edhemë fort: “Kryqëzoje!”.
15 Prandaj Pilati, duke dashur ta kënaqë turmën, ua lëshoi Barabanë. Dhe,
mbasi e fshikulluan Jezusin, ua dorëzoi atyre që të kryqëzohej. 16 Atëherë
ushtarët e çuan Jezusin në oborrin e brendshëm domëthënë në pretorium,
dhe mblodhën gjithë kohortën. 17 E veshën në purpur dhe, si thurën një
kurorë me ferra, ia vunë mbi krye. 18 Pastaj nisën ta përshëndesin duke i
thënë: “Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!”. 19Dhe e goditnin në krye me një
kallam, e pështynin dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, e adhuronin. 20 Pasi e
tallën, ia hoqen purpurën, e veshën me rrobat e tij dhe e nxorën jashtë për
ta kryqëzuar. 21Ata e detyruan një kalimtar, një farë Simoni nga Kirena që
kthehej nga ara, babai i Aleksandrit dhe i Rufit, që ta mbante kryqin e tij.
22Pastaj e çuan Jezusin në vendin të quajtur Golgota, që do të thotë: “Vendi i
Kafkës”. 23 I dhanë të pijë verë të përziermemirrë, por ai nuk emori. 24Dhe,
pasi e kryqëzuan, i ndanë rrobat e tij duke hedhur short, për të ditur çfarë
do t’i binte secilit. 25 Ishte ora e tretë kur e kryqëzuan. 26 Dhe mbishkrimi
që tregonte shkakun e dënimit, i cili ishte vënë përmbi të, thoshte: “Mbreti i
Judenjve”. 27Bashkëme të kryqëzuan edhe dy vjedhës, njërin në të djathtën e
tij dhe tjetrin në të majtën e tij. 28Kështu u përmbush Shkrimi që thotë: “Ai u
përfshi ndër keqbërësit”. 29Dhe ata që kalonin aty afër e fyenin, duke tundur
kokën, dhe duke thënë: “Hej, ti që e shkatërron tempullin dhe e rindërton në
tre ditë, 30 shpëto veten tënde dhe zbrit nga kryqi!”. 31 Po ashtu edhe krerët
e priftërinjve me skribët, duke e tallur, i thoshnin njeri tjetrit: “Të tjerët i
shpëtoi, por veten s’mund ta shpëtojë. 32Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresë
tani nga kryqi që ta shohim dhe ta besojmë”. Edhe ata që ishin kryqëzuar
bashkëme të, e fyenin atë. 33Pastaj, kur erdhi e gjashta orë, errësira embuloi
gjithë vendin deri në të nëntën orë. 34Dhe në të nëntën orë Jezusi bërtitime
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zë të lartë: “Eloi, Eloi; lama sabaktani?”, që e përkthyer do të thotë: “Perëndia
im, Perëndia im, përsemëke braktisur?”. 35Dhe disa nga të pranishmit, kur e
dëgjuan, thoshnin: “Ja, ai po thërret Elian!”. 36Atëherë një prej tyre erdhi me
vrap, e zhyti një sfungjer në uthull dhe, mbasi e vuri në një kallam, ia dha
të pijë, duke thënë: “Lëreni; të shohim nëse vjen Elia që ta zbresë poshtë”.
37 Por Jezusi, si lëshoi një britmë të madhe, dha frymën. 38 Atëherë veli i
tempullit u çamëdyshngamaja deri në fund. 39Dhe centurioni që qëndronte
përballë Jezusit, kur pa se, pasi Jezusi bërtiti ashtu, kishte dhënë shpirt, tha:
“Me të vërtetë ky njeri ishte Biri i Perëndisë!”. 40 Aty ishin gjithashtu edhe
gra që shikonin nga larg; midis tyre ishinMariaMagdalena dheMaria, nëna
e Jakobit të vogël të Joses dhe Salomeja, 41 të cilat e kishin ndjekur dhe i
kishin shërbyer kur ishte në Galile; dhe kishte edhe shumë të tjera që ishin
ngjitur bashkëme të në Jeruzalem. 42Pastaj, u afrua tashmëmbrëmja, sepse
ishte Përgatitja, domethënë vigjilja e së shtunës, 43 Jozefi nga Arimatea, një
këshilltar i respektuar, i cili priste edhe ai mbretërinë e Perëndisë, me guxim
hyri te Pilati dhe kërkoi trupin e Jezusit. 44Dhe Pilati u çudit që tashmë kishte
vdekur. Dhe thirri centurionin dhe e pyeti nëse kishte vdekur prej shumë
kohe. 45Dhe si u siguruanga centurioni, ia la trupin Jozefit. 46Ky,mbasi bleu
një çarçaf, e zbriti Jezusin nga kryqi, e mbështolli në çarçaf dhe e vuri në një
varr që ishte hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur para hyrjes së varrit.
47DheMaria Magdalena dheMaria, nëna e Joses, vërenin ku e vunë.

16
1 Si kaloi e shtuna, Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit, dhe

Salomeja blenë aroma për të shkuar të vajosin Jezusin. 2Nëmëngjesin e ditës
së parë të javës, shumë herët, ato erdhën te varri, kur po lindte dielli. 3Dhe
thonin në mes tyre: “Kush do të na rrokullisë gurin nga hyrja e varrit?”.
4Por, kur ngritën sytë, panë se guri ishte rrokullisur, megjithëse ishte shumë
i madh. 5Hynë, pra, në varr dhe panë një djalosh që ishte ulur në të djathtë,
të veshur me të bardha, dhe mbetën të trembura. 6Dhe ai u tha atyre: “Mos
u trembni! Ju kërkoni Jezusin Nazareas që ka qenë kryqëzuar; ai u ringjall,
nuk është këtu; ja vendi ku e kishin vënë. 7Por shkoni dhe u thoni dishepujve
të tij dhe Pjetrit se ai po ju pararend në Galile; atje do ta shihni, ashtu siç ju
pati thënë”. 8 Dhe ato dolën shpejt dhe ikën nga va-rri, sepse i zuri tmerri
dhe habia; dhe nuk i thanë asgjë kurrkujt, sepse kishin frikë. 9 Tani Jezusi,
pasi ishte ringjallur në mëngjesin e ditës së parë të javës, iu shfaq së pari
Marisë Magdalenë, nga e cila pati dëbuar shtatë demonë. 10 Dhe ajo shkoi
dhe ua tregoi atyre që kishin qenë bashkë me të, të cilët ishin të pikëlluar
dhe e qanin. 11Por këta, kur dëgjuan se ishte gjallë dhe se u pa nga ajo, nuk i
besuan. 12Mbas këtyre gjërave, iu shfaq në trajtë tjetër dyve prej tyre, që po
shkonin në fshat. 13Edhe ata shkuan dhe ua treguan të tjerëve; por as këtyre
nuk u besuan. 14Në fund iu shfaq të njëmbëdhjetëve kur ishin në tryezë dhe i
qortoi përmosbesimin e tyre dhepërngurtësinë e zemrës, sepsenukukishin
besuar atyre që e kishin parë të ringjallur. 15 Pastaj u tha atyre: “Dilni në
mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese; 16 ai që beson dhe është
pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar.
17Dhe këto janë shenjat që do t’i përcjellin ata që do të besojnë: në emrin tim
ata do t’i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja; 18 do t’i kapin me dorë
gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t’u bëjë
asnjë të keqe; do t’i vënë duartmbi të sëmurëtdhe këtado të shërohen”. 19Zoti
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Jezus, pra, mbasi u foli, u ngrit në qiell dhe u ul në të djathtë të Perëndisë.
20Pastaj ata dolëndhe predikuan kudo, ndërsa Zoti bashkëvepronteme ta dhe
e vërtetonte fjalënme shenjat që e shoqëronin. Amen.
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Luka
1Mbasi shumëvetëndërmorën të renditin tregiminengjarjeveqëndodhën

nëmesin tonë, 2ashtu si na i përcollën ata që ishin bërë nga fillimi dëshmitarë
okularë dhe shërbyes të fjalës, 3 m’u duk e mirë edhe mua, pasi i hetova
të gjitha gjërat me kujdes që nga fillimi, të t’i shkruaj sipas radhës, fort i
nderuari Teofil, 4që ti të njohësh vërtetësinë e gjërave që të kanë mësuar. 5Në
ditën e Herodit, mbretit të Judesë, ishte një prift me emër Zakaria, nga rendi
i Abias; gruaja e tij ishte pasardhëse e Aaronit dhe quhej Elizabetë. 6 Që
të dy ishin të drejtë në sytë e Perëndisë, duke ecur pa të metë në të gjitha
urdhërimet dhe ligjet e Zotit. 7 Por nuk kishin fëmijë, sepse Elizabeta ishte
shterpe, dhe të dy ishin të kaluar në moshë. 8 Ndodhi që, kur Zakaria po
ushtronte detyrën e tij priftërore para Perëndisë sipas rregullit të rendit të
vet, 9 sipas zakonit të shërbesës priftërore, i ra shorti të hyjë në tempullin e
Zotit për të djegur temjanin. 10Ndërkaqmbarë turma e popullit rrinte jashtë
e lutej, në orën e temjanit. 11Atëherë një engëll i Zotit iu shfaq duke qëndruar
në këmbë në të djathtën e altarit të temjanit. 12 Zakaria, kur e pa, u trondit
dhe e zuri frika. 13 Por engjëlli i tha: “Mos u tremb, Zakaria, sepse lutja jote
u plotësua dhe gruaja jote Elizabeta do të lindë një djalë, të cilit do t’ia vësh
emrin Gjon. 14Dhe ai do të jetë për ty shkak gëzimi dhe hareje, dhe shumë
vetë do të gëzohen për lindjen e tij. 15 Sepse ai do të jetë i madh përpara Zotit;
nuk do të pijë as verë as pije dehëse dhe do të jetë i përplotë me Frymën e
Shenjtë që në barkun e s’ëmës. 16Dhedo t’i kthejë shumëprej bijve të Izraelit
te Zoti, Perëndia i tyre. 17Dhe do të shkojë përpara tij në frymë dhe pushtet të
Elias, për t’i kthyer zemrat e prindërve te fëmijët dhe rebelët në urtinë e të
drejtëve, për t’ia bërë gati Zotit një popull të përgatiturmirë”. 18Dhe Zakaria
i tha engjëllit: “Nga se do ta njoh këtë? Sepse unë jam plak dhe gruaja ime
është e kaluar në moshë”. 19Dhe engjëlli, duke iu përgjigjur, i tha: “Unë jam
Gabrieli që rri në prani të Perëndisë, dhe më kanë dërguar që të flas me ty
dhe të të njoftoj këto lajme të mira. 20Dhe ja, ti do të jesh i pagojë dhe nuk
do të mund të flasësh deri në atë ditë kur do të ndodhin këto gjëra, sepse
nuk u ke besuar fjalëve të mia, të cilat do të përmbushen në kohën e tyre”.
21Ndërkaq populli po priste Zakarian dhe çuditej që ai po vonohej aq shumë
brenda tempullit. 22 Por, kur doli, nuk mundi t’u flasë atyre; atëherë ata e
kuptuan se ai kishte pasur një vegimnë tempull; ai u bënte shenja atyre, por
mbeti i pagojë. 23 Dhe ndodhi që, kur u plotësuan ditët e shërbesës së tij, ai
u kthye në shtëpinë e vet. 24 Dhe, pas atyre ditëve Elizabeta, gruaja e tij, u
ngjiz; dhe u fsheh pesëmuaj dhe thoshte: 25 “Ja ç’mëbëri Zoti, në ato ditë kur
e ktheu vështrimin e tij mbi mua për të më hequr turpin përpara njerëzve”.
26Në muajin e gjashtë, engjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të
Galilesë, që quhej Nazaret, 27 te një e virgjër, që ishte e fejuarme një njeri që
quhej Jozef, nga shtëpia e Davidit; dhe emri i virgjëreshës ishte Maria. 28Dhe
engëlli hyri te ajo dhe tha: “Tungjatjeta, o hirplote, Zoti është me ty; ti je e
bekuar ndër gratë”. 29 Por kur e pa atë, ajo mbeti e shqetësuar nga fjalët e
tij, dhe pyeste vetveten çfarë kuptimi mund të kishte një përshëndetje e tillë.
30Dhe engjëlli i tha: “Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.
31Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të lindësh një djalë, dhe do t’ia
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vesh emrin Jezus. 32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i Shumë të
Lartit; dhe Zoti Perëndi do t’i japë fronin e Davidit, atit të tij; 33 dhe do të
mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë
kurrë të sosur”. 34DheMaria i tha engjëllit: “Si do tëndodhëkjo, përderisaunë
nuk njoh burrë?”. 35Dhe engjëlli duke u përgjigjur, i tha: “Fryma e Shenjtë do
të vijë mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë me hijen e vet;
prandaj i shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Bir i Perëndisë. 36 Dhe
ja, Elizabeta, e afërmja jote, edhe ajo, në pleqërinë e saj, mbeti shtatzënë me
një djalë; dhe ky ështëmuaji i gjashtë për të, që e quanin shterpë, 37 sepseme
Perëndinë asgjë s’është e pamundshme”. 38AtëherëMaria tha: “Ja shërbëtorja
e Zotit; le tëmëndodhë sipas fjalës sate”. Dhe engjëlliu larguaprej saj. 39Dhe
në ato ditë Maria u ngrit dhe shkoi me nxitim në krahinën malore, në një
qytet të Judesë, 40 dhe hyri në shtëpinë e Zakarias e përshëndeti Elizabetën.
41Dhe ndodhi që, sapo Elizabeta dëgjoi përshëndetjen eMaries, fëmija i kërceu
në bark, dhe Elizabeta u mbush me Frymën e Shenjtë, 42 dhe thërriti me zë
të lartë, duke thënë: “Ti je e bekuar ndër gratë dhe i bekuar është fryti i
barkut tënd. 43Dhe përse pomë ndodh kjo, që nëna e Zotit tim të vijë tek unë?
44Sepse, ja, sapoarriti nëveshëtemizëri i përshëndetjes sate, fëmijangagëzimi
kërceu në barkun tim. 45 Tani, e lumur është ajo që besoi, sepse gjërat që i
janë thënë nga ana e Zotit do të realizohen!”. 46Dhe Maria tha: “Shpirti im
e madhëron Zotin, 47dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim,
48 sepse ai e shikoi me pëlqim ultësinë e shërbëtores së tij; sepse ja, tani e tutje
të gjitha brezat do tëmë shpallin të lume, 49sepse i Pushtetshmimëbëri gjëra
të mëdha, dhe i Shenjtë është emri i tij! 50Dhemëshira e tij shtrihet nga brezi
në brez për ata që e druajnë. 51 Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet; i
shpërndaukrenarëtmemendimet e zemrave të tyre; 52 i përmbysipushtetarët
nga fronat e tyre dhe i ngriti të përulurit; 53 imbushime tëmira të uriturit dhe
i ktheu duarbosh të pasurit. 54Ai e ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e vet, duke i
kujtuarpërmëshirën e tij, 55ashtu si uapati deklaruar etërve tanë,Abrahamit
dhe pasardhësve të tij, për gjithmonë”. 56 Dhe Maria ndenji me Elizabetën
gati tre muaj, pastaj u kthye në shtëpinë e vet. 57Dhe Elizabetës i erdhi koha
që të lindë dhe të nxjerrë në dritë një djalë. 58 Fqinjët e saj dhe të afërmit,
kur dëgjuan se Zoti kishte treguar mëshirë të madhe ndaj saj, u gëzuan me
të. 59Dhe ndodhi që të tetën ditë erdhën për ta rrethprerë djalin, dhe donin
t’ia quanin Zakaria, me emrin e atit të tij; 60por e ëma ndërhyri dhe tha: “Jo,
por përkundrazi do të quhet Gjon”. 61Dhe ata i thanë: “S’ka njeri në fisin tënd
që të quhet me këtë emër”. 62Kështu me shenja e pyetën të atin, si donte që
t’i quhej. 63 Ai atëherë kërkoi një tabelë shkrimi dhe shkroi mbi të: “Emri i
tij është Gjon”. Dhe të gjithë u mrrekulluan. 64 Në atë çast goja e tij u hap
dhe gjuha e tij u zgjidh, dhe fliste duke bekuar Perëndinë. 65 Dhe të gjithë
fqinjëve të tyre u hyri druajtja, dhe të gjitha këto gjëra u përhapën nëpër krejt
krahinën malore të Judesë. 66 Të gjitha ata që i dëgjuan, i vunë në zemrën
e tyre duke thënë: “Vallë kush do të jetë ky fëmijë?”. Dhe dora e Zotit ishte
me të. 67Dhe Zakaria, ati i tij, u mbush me Frymën e Shenjtë dhe profetizoi,
duke thënë: 68Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e
kreu çlirimin e popullit të vet; 69dhe na ngriti një shpëtim të pushtetshëm në
shtëpinëeDavidit, shërbëtorit tëvet, 70ashtu si ai ekishtedeklaruarnëpërmjet
gojës së profetëve të tij të shenjtë që nga kohët e lashta, që ne të shpëtojmë
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71 prej armiqve tanë dhe prej dorës së gjithë atyre që na urrejnë, 72 për të
treguarmëshirë tek etërit tanë e për t’u kujtuar për besëlidhjen e tij të shenjtë,
73betiminqë i bëriAbrahamit, atit tonë, 74për të na lejuar që,pasi të çlirohemi
nga duart e armiqve tanë, të mund t’i shërbejmë pa frikë, 75 në shenjtëri e
në drejtësi përpara atij, të gjitha ditët e jetës sonë. 76Dhe ti, o fëmijë i vogël,
do të quhesh profet nga Shumë i Larti, sepse ti do të shkosh përpara fytyrës
së Zotit për të përgatitur udhët e tij, 77 për t’i dhënë popullit të tij njohjen e
shpëtimit, në faljen e mëkateve të tyre; 78 për hir të thellësisë së mëshirës së
Perëndisë sonë, për të cilën agimi nga lart na ka vizituar, 79 për të ndriçuar
ata që dergjeshin në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr hapat
tona në udhën e paqes”. 80Ndërkaq fëmija rritej dhe forcohej në frymë: dhe
qëndroi në shkretëtirë deri në atë ditë, kur ai duhej t’i zbulohej Izraelit.

2
1 Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit, për të

kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë. 2 Ky regjistrim qe
i pari që u krye kur Kuirini ishte guvernatori i Sirisë. 3 Dhe të gjithë
shkonin të regjistroheshin, secili në qytetin e vet. 4Tani edhe Jozefi doli nga
qyteti i Nazaretit të Galilesë, për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit, që
quhet Bethlehem, sepse ai ishte i shtëpisë dhe i familjes së Davidit, 5 për t’u
regjistruar bashkëmeMarinë, gruan e vet, me të cilën ishte martuar dhe që
ishte shtatzënë. 6 Kështu, ndërsa ishin atje, asaj i erdhi koha të lindë. 7Dhe
ajo lindi djalin e saj të parëlindur, e mbështolli me pelena dhe e vendosi në
një grazhd, sepse në han nuk kishte vend për ta. 8 Tani në po atë krahinë
ishin disa barinj që rrinin jashtë, në fusha, dhe natën ruanin kopenë e tyre.
9Dhe ja, një engjëll i Zotit iu paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth
tyre e ata i zuri një frikë e madhe. 10 Por engjëlli u tha atyre: “Mos druani,
sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin; 11 sepse
sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.
12 Dhe kjo do t’ju vlejë si shenjë: ju do të gjeni një fëmijë të mbështjellur
me pelena, të shtrirë në një grazhd”. 13Dhe menjëherë engjëllit iu bashkua
një shumicë e ushtrisë qiellore, që lëvdonte Perëndinë, duke thënë: 14 “Lavdi
Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët
qëndron mirëdashja e tij!”. 15Dhe ndodhi që, kur engjëjt u larguan prej tyre
për t’u kthyer në qiell, barinjtë i thanë njeri tjetrit: “Le të shkojmë deri në
Bethlehem për të parë ç’ka ndodhur dhe ç’na bëri të ditur Zoti”. 16 Shkuan,
pra, me nxitim dhe gjetën Marinë, Jozefin dhe fëmijën që ndodhej në një
grazhd. 17Mbasi e panë, përhapën ato që u ishte thënë për atë fëmijë. 18Dhe të
gjithëataqë i dëgjuan,umrekulluanngagjëratqëu treguanbarinjtë. 19Maria
i ruante të gjitha këto fjalë, duke imedituar në zemrën e saj. 20Dhebarinjtë u
kthyen, duke përlëvduar dhe lavdëruar Perëndinë për të gjitha gjërat që kishin
dëgjuar dhe parë, ashtu si u ishte thënë atyre. 21Dhe kur kaluan të tetë ditët,
pas të cilave ai duhej rrethprerë, ia vunë emrin Jezus, emër të dhënë nga
engjëlli para se ai të ngjizej në bark. 22 Kur pastaj ishin plotësuar ditët e
pastrimit të saj sipas ligjit të Moisiut, e çuan fëmijën në Jeruzalem për t’ia
paraqitur Zotit, 23 ashtu siç është shkruar në ligjin e Zotit: “Çdo mashkull
i parëlindur do të jetë thirrur shenjt për Zotin”, 24 dhe për të ofruar flijim,
siç është thënë në ligjin e Zotit, një çift turtujsh ose dy pëllumbash të rinj.
25 Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon; Ky njeri ishte i
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drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit; dhe Fryma e
Shenjtë ishte mbi të. 26Dhe në mënyrë hyjnore atij i qe zbuluar nga Fryma
e Shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. 27 Ai
pra, i shtyrë nga Fryma, erdhi në tempull; dhe, si prindërit i prunë fëmijën
Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, 28 ai e mori në krah e bekoi
Perëndinë duke thënë: 29 “Tani, o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdesë në paqe,
sipas fjalës sate, 30 sepse sytë e mi e panë shpëtimin tënd 31 që ti e përgatite
përparagjithëpopujve: 32dritënpër tëndriçuarkombetdhe lavdinëepopullit
tënd, Izraelit”. 33 Dhe Jozefi e nëna e fëmijës mrrekulloheshin për gjërat që
thuheshin për të. 34Pastaj Simeoni i bekoi dhe i tha Marisë, nënës së tij: “Ja,
ky është vënë për rënien dhe për ngritjen e shumë vetave në Izrael dhe për
të qenë shenjë kundërshtimesh, 35 edhe ty vetë një shpatë do të ta tejshpojë
shpirtin, që të zbulohenmendimet e shumë zemrave”. 36Aty ishte edheAna,
një profeteshë, bija e Fanuelit, nga fisit i Aserit, e cila ishte shumë e kaluar
nëmoshë, që kishte jetuarmbas virgjërisë së saj shtatë vjetme burrin. 37Ajo
ishte e ve dhe,megjithse ishte tetëdhjetë e katër vjeçe,nuk largohej kurrë nga
tempulli duke i shërbyer Perëndisë natë e ditë me agjërime dhe lutje. 38Edhe
ajo erdhi në atë moment, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë fëmijë të gjithë
atyre që prisnin çlirimin në Jeruzalem. 39Dhe mbasi i kryen të gjitha ato që
i takonin sipas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e tyre, Nazaret.
40Ndërkaq fëmija rritej dhe forcohej në frymë, duke qenë plot dituri; dhe hiri
i Perëndisë ishte mbi të. 41 Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në Jeruzalem
për festën e Pashkës. 42Dhe, kur ai i mbushi dymbëdhjetë vjeç, ata u ngjitën
në Jeruzalem, sipas zakonit të festës. 43Dhe si u përmbushën ato ditë, kur ata
u kthyen, fëmija Jezus ndënji në Jeruzalem; por Jozefi dhe e ëma e tij nuk e
dinin. 44Dukemenduar se ai ishte në shoqëri, ata bënë një ditë rrugë, pastaj
filluan ta kërkojnëmidis farefisit dhe të njohurve; 45dhe, duke qenë se nuk e
gjetën,ukthyennë Jeruzalempër ta kërkuar. 46Dhendodhi që,pas tri ditësh, e
gjetënnë tempull, të ulur nëmes të dijetarëve, duke i dëgjuar dhe duke u bërë
atyre pyetje. 47Dhe të gjithë ata që e dëgjonin, habiteshin nga zgjuarësia e tij
dhe nga përgjigjet e tij. 48Dhe, kur ata e panë, mbetën të habitur, dhe e ëma
i tha: “Bir, pse na e bëre këtë? Ja, yt atë dhe unë, në ankth, po të kërkonim!”.
49Por ai u tha atyre: “Përsemëkërkonit? Anuk e dinit semë duhet tëmerrem
me punët e Atit tim?”. 50Por ata nuk i kuptuan fjalët që ai u tha atyre. 51Dhe
ai zbriti bashkë me ta, u kthye në Nazaret dhe i bindej atyre. E ëma i ruante
të gjitha këto fjalë në zemrën e saj. 52Dhe Jezusi rritej në dituri, në shtat dhe
në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve.

3
1 Tani në vitin e pesëmbëdhjetë të mbretërimit të Tiberit Cezar, kur Ponc

Pilati ishte qeveritari i Judesë, Herodi tetrarku i Galilesë, i vëllai, Filipi,
tetrarku i Itureas dhe i krahinës së Trakonitidës dhe Lizania tetrarku i
Abilenës, 2 nën kryepriftërinjtë Ana dhe Kajfa, fjala e Perëndisë iu drejtua
Gjonit, birit të Zakarias, në shkretëtirë. 3Atëherë ai e përshkoi gjithë krahinën
përreth Jordanit, duke predikuar një pagëzim pendimi për faljen e mëkateve,
4 ashtu siç është shkruar në librin e fjalëve të profetit Isaia, që thotë: “Ja
zëri i njërit që bërtet në shkretirë: Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet
e tij! 5 Çdo luginë të jetë e mbushur dhe çdo mal e kodër të jetë sheshuar;
vendet dredha-dredha të drejtohen dhe rrugët e vështira të sheshohen 6dhe
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çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë”. 7 Ai, pra, u thoshte turmave
që shkonin të pagëzoheshin prej tij: “Pjellë nepërkash, kush ju ka mesuar t’i
arratiseni zemërimit që po vjen? 8Bëni, pra, fryte të denja pendimi dhe mos
filloni të thoni brenda jush: “Ne kemi Abrahamin për Atë”, sepse unë po
ju them se Perëndia mund t’i nxjerrë fëmijë Abrahamit edhe nga këta gurë.
9 Tashmë sëpata u vu në rrënjë të pemëve; çdo pemë që nuk jep fryt të mirë
do të pritet dhe do të hidhet në zjarr”. 10Dhe turmat e pyesnin, duke thënë:
“Dhe ne, pra, ç’të bëjmë?”. 11 Atëherë ai, duke përgjigjur, u tha atyre: “Ai që
ka dy tunika le t’i ndajë me atë që s’ka, dhe ai që ka të hajë le të veprojë
po kështu”. 12 Tani erdhën edhe disa tagrambledhës që të pagëzohen dhe e
pyetën: “Mësues, ç’duhet të bëjmë?”. 13Dhe ai u tha atyre: “Mos vilni asgjëmë
tepër nga sa ju është urdhëruar”. 14Edhe ushtarët e pyetën duke thënë: “Dhe
ne, ç’duhet të bëjmë?”. Dhe ai u tha atyre: “Mos i bëni shantazh asnjeriu,mos
i bëni akuza të rreme kurrkujt dhe jini të kënaqur me pagën tuaj!”. 15 Dhe
populli ishte në pritje dhe të gjithë pyesnin në zemrat e veta nëseGjoni ishte
Krishti vetë. 16Gjoni u përgjigj duke u thënë të gjithëve: “Unë ju pagëzoj me
ujë; por vjen ai që ështëmë i fortë nga unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t’ia
zgjidh lidhëset e sandaleve; ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me
zjarr. 17Ai mban në dorë lopatën e vet, për ta pastruar krejt lëmin e vet dhe
për të mbledhur grurin në hambarin e tij, por bykun do ta djegëme zjarr që
nuk shuhet”. 18Kështu ai e ungjillizonte popullin duke e këshilluarme shumë
mënyra të tjera. 19 Por Herodi, tetraku, mbasi u qortua prej tij për shkak të
Herodiadës, gruas së vëllait të tij Filipit, dhe për të gjitha mbrapshtitë që ai
kishte kryer, 20U shtoi të gjitha të tjerave edhe këtë, domethënë e futi Gjonin
në burg. 21Tani, si u pagëzua gjithë populli, edhe Jezusi u pagëzua; dhendërsa
po lutej, qielli u hap 22dhe Fryma e Shenjtë zbritimbi të,në trajtën trupore si
të pëllumbit, dhe nga qielli erdhi një zë, që thoshte: “Ti je Biri im i dashur, në
tyunë jamkënaqur!”. 23Dhe Jezusi ishte rreth tridhjetë vjeç; dhe epandehnin
se ishte bir i Jozefit, bir i Elit; 24 bir i Mathatit, bir i Levit, bir i Melkit, bir i
Janas, bir i Jozefit; 25bir i Matathias, bir i Amosit, bir i Naumit, bir i Eslit, bir
i Nagait; 26bir i Maathit, bir i Matathias, bir i Semeit, bir i Jozefit, bir i Judës;
27bir i Joannas, bir i Resas, bir i Zorobabelit, bir i Salatielit, bir i Nerit; 28bir
i Melkit, bir i Adit, bir i Kosamit, bir i Elmodamit, bir i Erit; 29 bir i Joseut,
bir i Eliezerit, bir i Iorimit, bir i Mathatit, bir i Levit; 30 bir i Simeonit, bir i
Judës, bir i Jozefit, bir i Jonanit, bir i Eliakimit; 31bir iMeleas, bir iMenas, bir
i Matathas, bir i Natanit, bir i Davidit; 32bir i Jeseut, bir i Obedit, bir i Boozit,
bir i Salmonit, bir i Naasonit; 33bir i Aminadabit, bir i Aramit, bir i Esromit,
bir i Faresit, bir i Judës; 34bir i Jakobit, bir i Isakut, bir iAbrahamit, bir i Tares,
bir i Nakorit; 35bir i Serukut, bir i Ragaut, bir i Pelekut, bir i Eberit, bir i Selës;
36bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, bir i Noeut, bir i Lamekut; 37bir i
Mathusalës, bir i Enokut, bir i Jaredit, bir i Mahalaleelit, bir i Kainanit; 38bir
i Enosit, bir i Setit, bir i Adamit, i Perëndisë.

4
1Dhe Jezusi, plot me Frymën e Shenjtë, u kthye nga Jordani dhe Fryma e

çoi në shkretëtirë, 2ku për dyzet ditë e tundoi djalli; gjatë atyre ditëve ai nuk
hëngri asgjë, por kur ato kaluan, e mori uria. 3Dhe djalli i tha: “Nëse je Biri i
Perëndisë, i thuaj këtij guri të bëhet bukë”. 4 Por Jezusi u përgjigj duke thënë:
“Éshtë shkruar: “Njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë të
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Perëndisë””. 5Pastaj djalli e çoi në një mal të lartë dhe, për një çast, i tregoi të
gjitha mbretëritë e botës. 6Dhe djalli i tha: “Unë do të të jap gjithë pushtetin
e këtyre mbretërive dhe lavdinë e tyre, sepse m’u dha mua në dorë dhe unë
ia jap kujt të dua. 7Në qoftë se ti, pra, duke rënë përmbys, më adhuron, do
të jetë krejt jotja”. 8 Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: “Largohu prej meje,
Satana. Éshtë shkruar: “Adhuro Zotin, Përëndinë tënd dhe shërbeji vetëm
atij””. 9Pastaj e çoinë Jeruzalem, evurinëmajë të tempullit, në cep, dhe i tha:
“Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë që këtej; 10 sepse është shkruar: “Ai do
t’u urdhërojë engjëjve të vet rreth teje të të ruajnë. 11Dhe ata do të tëmbajnë
mbi duart e tyre që këmba jote të mos ndeshëme asnjë gur””. 12Dhe Jezusi u
përgjigj dhe i tha: “Éshtë thënë: “Mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd””. 13Dhe
kur djalli i mbaroi të gjitha tundimet, u largua prej tij, për një farë kohe.
14Dhe Jezusi, në fuqinë e Frymës, u kthye në Galile dhe fama e tij u përhap
në mbarë krahinën përreth. 15Dhe ai mësonte në sinagogat e tyre, i nderuar
nga të gjithë. 16Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si e kishte zakon
ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. 17 I dhanë në dorë
librin e profetit Isaia; e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar: 18 “Fryma e
Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më
dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të
shtypurit, 19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit”. 20 Pastaj, si
e mbylli librin dhe ia dha shërbyesit, u ul; dhe sytë e të gjithëve në sinagogë
u drejtuan mbi të. 21Atëherë ai nisi të thotë: “Sot ky Shkrim u përmbush në
veshët tuaja”. 22Dhe të gjithë jepnin dëshmi dhe mrekulloheshin për fjalët e
hirit që dilnin nga goja e tij, dhe thoshnin: “Po ky, a nuk është biri i Jozefit?”.
23Dhe ai u tha atyre: “Me siguri ju do të më përmendni fjalën e urtë: “Mjek,
shëroveten tënde”; të gjithaatoqëdëgjuam seubënënëKapernaum, bëjiedhe
këtu në atdheun tënd”. 24Por ai tha: “Në të vërtetë po ju them se asnjë profet
nuk mirëpritet në atdheun e vet. 25 Në të vërtetë po ju them se në kohën e
Elias, kur qielli u mbyll për tre vjet e gjashtë muaj dhe u bë një uri e madhe
në gjithë vendin, ishin shumë të veja në Izrael; 26 e megjithatë tek asnjëra
nga ato nuk u dërgua Elia, përveç se te një grua e ve në Sareptë të Sidonit.
27Dhe në kohën e profetit Elize kishte shumë lebrozë në Izrael; megjithatë
asnjë prej tyre nuk u pastrua, përveç Naamanit Sirian”. 28Kur i dëgjuan këto
fjalë, të gjithë ata që ishin në sinagogë u zemëruan shumë. 29Dhe u ngritën,
e dëbuan nga qyteti dhe e çuan deri në buzë të majës së malit, mbi të cilin
ishtendërtuarqyteti i tyre, për tahedhurposhtë. 30Porai, dukekaluarpërmes
tyre, u largua. 31 Pastaj zbriti në Kapernaum, qytet i Galilesë, dhe i mësonte
njerëzit ditët e shtuna. 32Dhe ata habiteshin nga mësimi i tij, sepse fjala e tij
ishtemeautoritet. 33Nësinagogë ishtenjënjeri që ishtepushtuarme frymën
e një demoni të ndyrë. Ai bërtiti me zë të lartë duke thënë: 34 “Ah, ç’ka mes
nesh dhe teje, o Jezus Nazareas? A erdhe të na shkatërrosh? Unë e di se kush
je ti: i Shenjti i Perëndisë!”. 35 Por Jezusi e qortoi duke thënë: “Hesht dhe dil
prej tij!”. Dhe demoni, pasi e përplasi përpara tyre, doli prej tij pa i bërë asgjë
të keqe. 36Atëherë të gjithë i pushtoi habia dhe i thoshin njëri-tjetrit: “Ç’fjalë
është kjo, vallë? Ai urdhëronme autoritet dhe pushtet frymërat e ndyra dhe
atadalin!”. 37Dhe famae tij përhapejnë çdovend të krahinëspërreth. 38Mbasi
doli nga sinagoga, Jezusi hyri në shtëpinë e Simonit. Vjehrrën e Simonit e
kishin zënë ethe të forta; dhe ata e lutën për të. 39Ai u përkul mbi të, qortoi
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ethet dhe ato e lëshuan; dhe ajo ungritmenjëherë dhefilloi t’u shërbejë. 40Kur
perëndoi dielli, të gjithë ata që kishin të sëmurë me sëmundje të ndryshme i
prunë tek ai; dhe ai i shëroi duke vënë duart mbi secilin prej tyre. 41 Prej
shumë vetëve dilnin demonë që bërtitnin dhe thoshnin: “Ti je Krishti, Biri i
Perëndisë”. Por ai i qortonte dhenuk i lejonte të flisnin, sepse ata e dinin se ai
ishte Krishti. 42Kur zbardhi drita ai doli dhe shkoi në një vend të pabanuar.
Por turmat e kërkonin dhe e arritën; dhe e mbanin që të mos largohej prej
tyre. 43 Por ai u tha atyre: “Më duhet ta shpall lajmin e mirë të mbretërisë
së Perëndisë edhe në qytete të tjera, sepse për këtë jam dërguar”. 44 Dhe ai
predikonte nëpër sinagoga të Galilesë.

5
1Dhe ndodhi që Jezusi, kur po ndodhej në bregun e liqenit të Gjenezaretit

e ndërsa turma po shtyhej rreth tij për të dëgjuar fjalën e Perëndisë, 2 pa dy
barka të lidhura në breg të liqenit, nga të cilat kishin dalë peshkatarët dhe
po lanin rrjetat. 3Atëherë hyri në një nga ato barka, në atë që ishte e Simonit,
dhe iu lut që të largohej pak nga bregu. U ul dhe mësonte turmat nga barka.
4Dhekurmbaroi së foluri i tha Simonit: “Shkonë të thella, dhehidhni rrjetat
tuaja për të zënë peshk”. 5 Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: “Mësues, u
munduam gjithë natën dhe nuk zumë asgjë; por, për fjalën tënde, do ta hedh
rrjetën. 6Dhe, si bënë kështu, zunënjë sasi aq tëmadhepeshku, sa po shqyhej
rrjeta. 7Atëherë u bënë shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër, që të
vinin e t’i ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe i mbushën të dy barkat aq sa gati
po fundoseshin. 8Simon Pjetri, kur pa këtë, i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha:
“Zot, largohu prej meje, sepse jam njeri mëkatar”. 9Në të vërtetë Pjetri dhe të
gjithë ata që ishin me të, habiteshin për shkak të sasisë së peshkut që kishin
zënë. 10 E njëjta gjë u ngjau edhe Jakobit dhe Gjonit, bijve të Zebedeut, që
ishin shokë të Simonit. Atëherë Jezusi i tha Simonit: “Mos ki frikë; tash e tutje
ti do të jesh peshkatar njerëzish të gjallë”. 11 Pastaj ata, si i nxorën në breg
barkat, lanë çdo gjë dhe ndiqnin. 12Ndodhi që, ndërsa Jezusi ndodhej në një
nga ato qytete, erdhi një njeri imbushur plotme lebër, i cili, kur e pa Jezusin,
ra me fytyrë për dhe dhe iu lut duke thënë: “Zot, po të duash, ti mund të më
pastrosh”. 13Atëherë ai e zgjati dorën, e preku duke thënë: “Po, e dua, qofsh
i pastruar”. Dhe menjëherë lebra iu zhduk. 14Dhe Jezusi e urdhëroi: “Mos ia
trego kurrkujt; por shko, paraqitu te prifti dhe bëj një ofertë për pastrimin
tënd, sikurse e kapërshkruarMoisiu, që kjo t’u shërbejë si dëshmi”. 15Dhe fama
e tij po përhapej gjithnjë emë shumë; dhe turma tëmëdhamblidheshin për ta
dëgjuar dhe për t’u shëruar prej tij nga sëmundjet e veta. 16 Por ai tërhiqej në
vende të vetmuara dhe lutej. 17Një ditë ndodhi që, ndërsa Jezusi pomësonte,
ishin të pranishëm, ulur, disa farisenj dhe mësues të ligjit, që kishin ardhur
nga të gjitha fshatrat e Galilesë, të Judesë dhe nga Jeruzalemi; dhe fuqia e
Zotit ishte me të, që të kryente shërime. 18Dhe ja, disa njerëz po sillnin mbi
një vig një njeri të paralizuar dhe kërkonin ta fusnin brenda dhe ta vinin
përpara tij. 19Por, dukemos gjetur se si ta fusnin brenda për shkak të turmës,
hipën mbi çatinë e shtëpisë dhe e lëshuan përmjet tjegullave me gjithë vig
midis njerëzve, përpara Jezusit. 20Dhe ai, duke parë besimin e tyre, i tha atij:
“Njeri, mëkatet e tua të janë falur”. 21 Atëherë skribët dhe farisenjtë filluan
të arsyetojnë duke thënë: “Kush është ky që thotë blasfemi? Kush mund t’i
falëmëkatet, përveç vetëm Perëndi?”. 22Por Jezusi, duke i njohurmendimet e
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tyre, emori fjalën dhe tha: “Ç’po arsyetoni në zemrat tuaja? 23Çfarë ështëmë
e lehtë, të thuhet: “Mëkatet e tua të janë falur”, apo të thuhet: “Çohu dhe ec”?
24Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i njeriut ka pushtetmbi tokë të falë
mëkatet, unë të them (i tha të paralizuarit), çohu,merre vigun tënd dhe shko
në shtëpinë tënde!”. 25Dhemenjëherë ai njeri u ngrit përpara tyre, mori vigun
mbi të cilin qe shtrirë dhe shkoi në shtëpinë e vet, duke përlëvduar Perëndinë.
26Dhe të gjithë uhabitëndhe përlëvdoninPerëndinë, dhe, plot frikë, thoshnin:
“Sot pamë gjëra të mahnitshme”. 27Dhe, mbas këtyre gjërave, ai doli dhe pa
një tagrambledhës, që quhej Levi, dhe rrinte në vendin e tatimeve, dhe i tha:
“Ndiqmë”. 28Dhe ai i la të gjitha, u ngrit dhe e ndoqi. 29Pastaj Levi i përgatiti
në shtëpinë e tij një gosti tëmadhe, dhenjë numër imadh tagrambledhësish e
të tjerë rrininnë tryezëbashkëme ta. 30Por skribëtdhe farisenjtë eatij vendi
murmurisnin kundër dishepujve të Jezusit duke thënë: “Përse hani dhe pini
bashkë me tagrambledhës dhe mëkatarë?”. 31 Dhe Jezusi, duke u përgjegjur,
u tha: “Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjek, por të sëmurët.
32Unë nuk erdha t’i thërres të pendohen të drejtit, por mëkatarët”. 33Atëherë
ata i thanë: “Përse dishepujt e Gjonit si dhe ata të farisenjve agjërojnë shpesh
dhe luten, kurse të tutëhanëdhepinë?”. 34Aiupërgjigjatyre: “Amund t’i bëni
dasmorët të agjërojnë, derisa dhëndri ështëme ta? 35Por do të vijnë ditët kur
do t’ua heqin dhëndrin dhe atëherë, në ato ditë, ata do të agjërojnë”. 36Përveç
kësaj ai u tregoi një shëmbëlltyrë: “Askush nuk qep një copë të një rrobë të
re mbi një rrobe të vjetër; përndryshe gjendet me rrobën e re të shqyer, dhe
pjesa që u hoq nga rroba e re nuk i përshtatet së vjetrës. 37Dhe askush nuk
shtie verë të re në kacekë të vjetër; përndryshe vera e re i pëlcet kacekët, dhe
ajo derdhet e kacekët shkojnë dëm. 38 Por duhet shtënë vera e re në kacekë
të rinj dhe kështu që të dyja ruhen. 39Askush që ka pirë verë të vjetër, nuk do
menjëherë verë të re, sepse ai thotë: “E vjetra ështëmë emirë””.

6
1Ndodhi që një të shtunë, pas së shtunës së madhe, ai po ecte nëpër arat

me grurë, dhe dishepujt e vet këputnin kallinj, i shkoqnin me dorë dhe i
hanin. 2Dhe disa nga farisenjtë u thanë atyre: “Përse bëni atë që nuk është
e lejueshme të bëhet të shtunën?”. 3Por Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre:
“A nuk keni lexuar çfarë bëriDavidi dhe ata që ishin bashkëme të kur imori
uria? 4 Si hyri në shtëpinë e Perëndisë, ai mori bukët e paraqitjes, hëngri vetë
dhe u dha të hanë edhe atyre që ishin bashkë me të, ndonëse nuk ishte e
lejueshme për asnjërin t’i hante, përveç priftërinjve?”. 5 Pastaj u tha atyre:
“Biri i njeriut është zot edhe i së shtunës”. 6Një të shtunë tjetër ndodhi që
ai hyri në sinagogë dhe po mësonte; atje ishte një njeri që e kishte dorën e
djathtë të tharë. 7Dhe farisenjtë dhe skribët rrinin dhe e ruanin nëse ai do
ta shëronte të shtunën, që pastaj ta paditnin. 8 Por ai ua njihte mendimet
e tyre dhe i tha njeriut me dorë të tharë: “Çohu dhe dil këtu në mes”. Dhe
ai u ngrit në këmbë. 9 Pastaj Jezusi u tha atyre: “Unë po ju pyes: A është e
lejueshme, të shtunave, të bësh mirë apo keq, të shpëtosh një njeri apo ta
vrasësh?”. 10Dhe si i vështroi të gjithë rreth e rrotull, i tha atij njeriu: “Shtrije
dorën tënde!”. Dhe ai veproi kështu dhe dora e tij iu shëndosh si tjetra. 11Ata
u tërbuan dhe diskutoninme njëri-tjetrin se ç’mund t’i bënin Jezusit. 12Në ato
ditë ndodhi që ai shkoi në mal për t’u lutur, dhe e kaloi natën duke iu lutur
Perëndisë. 13 Dhe kur zbardhi dita, thirri pranë vetes dishepujt e vet dhe
zgjodhiprej tyredymbëdhjetë, të cilëveudhaedheemrinapostuj: 14Simonin,
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të cilit i vuri emrin Pjetër, dheAndrean, vëllanë e tij, Jakobin e Gjonin, Filipin
dhe Bartolomeun, 15Mateun dhe Thomain, Jakobin e Alfeut dhe Simonin,
që e quanin Zelota, 16 Judën, vëllanë e Jakobit dhe Judën Iskariot, i cili u bë
tradhtar. 17 Pastaj, pasi zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të sheshtë,
me turmën e dishepujve të vet dhe me një numër të madh njerëzish nga
gjithë Judea, nga Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët
kishin ardhur për ta dëgjuar atë dhe për t’u shëruar nga sëmundjet e veta;
18Por edhe ata që imundonin frymërat e ndyrë shëroheshin. 19E gjithë turma
kërkonte ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të gjithë. 20Ai, si i
drejtoi sytë nga dishepujt e vet, thoshte: “Lum ju, të varfër, sepse juaja është
mbretëria e Perëndisë”. 21Lum ju, që tani keni uri, sepse do të ngopeni. Lum
ju, që tani qani, sepse do të qeshni. 22 Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë,
do t’ju mallkojnë dhe do t’ju fyejnë, do ta shpallin emrin tuaj si të keq, për
shkak të Birit të njeriut. 23Gëzohuni atë ditë dhe hidhuni nga gëzimi, sepse ja,
shpërblimi juaj është i madh në qiell; në të njëjtënmënyrë, pra, etërit e tyre i
trajtonin profetët. 24Por mjerë ju, o të pasur, sepse e keni ngushëllimin tuaj!
25Mjerë ju, që jeni të ngopur, sepse do të keni uri. Mjerë ju, që tani qeshni,
sepse do të hidhëroheni e do të qani! 26Mjerë ju, kur të gjithë njerëzit do të
flasinmirëpër ju, sepsenë tënjëjtënmënyrëvepruanetërit e tyremeprofetët
e rremë. 27 Por unë po ju them juve që më dëgjoni: “T’i doni armiqtë tuaj; u
bëni të mirë atyre që ju urrejnë. 28 Bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni
për ata që ju keqtrajtojnë. 29Nëse dikush të bie në njërën faqe, ktheja edhe
tjetrën; dhe atij që të merr mantelin, mos e pengo të të marrë edhe tunikën.
30 Jepi kujtdoqëkërkonprej teje; dhenë sedikushmerr gjënë tënde,moskërko
të ta kthejë. 31Por, ashtu siç dëshironi që t’ju bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni
me ta. 32 Por po t’i doni ata që ju duan, ç’meritë do të keni nga kjo? Sepse
edhe mëkatarët i duan ata që i duan. 33 Dhe në se u bëni të mirë atyre që
ju bëjnë të mirë, çfarë merite do të keni nga kjo? Të njëjtën gjë bëjnë edhe
mëkatarët. 34 Dhe nëse u jepni hua atyre që shpresoni t’jua kthejnë, çfarë
merite do të keni nga kjo? Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve, që t’u
kthehet aq sa dhanë. 35 Por ju t’i doni armiqtë tuaj, bëni të mirë dhe jepni
huapapasur shpresëpërasgjë,dhe shpërblimi juaj do të jetë imadhdhe judo
të jeni bijtë e Shumë të Lartit, sepse ai ështëmirëdashësmemos-mirënjohësit
dhe të mbrapshtët. 36 Jini të mëshirshëm, pra, sikurse edhe Ati juaj është i
mëshirshëm. 37Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni; mos dënoni dhe nuk
do të dënoheni; falni dhe do të jeni të falur. 38 Jepni dhe do t’ju jepet: një
masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese do t’ju derdhet në gji, sepse me
atëmasë që do tëmatni, do t’jumatet edhe juve gjithashtu”. 39Pastaj ai u tha
një shëmbëlltyrë: “Një i verbër a mund t’i prijë një të verbri tjetër? Vallë nuk
do tëbien tëdynë gropë? 40Dishepulli nuk ia kalonmësuesit të vet,madje çdo
dishepull që kamësuardo të jetë simësuesi i vet. 41Popse ti e shikon lëmishtën
në sy të vëllait tënd dhe nuk e sheh traun në syrin tënd? 42Ose, si mund t’i
thuash vëllait tënd: “Vëlla,më lër të të heq lëmishtën që ke në syrin tënd”, kur
ti vetë nuk e sheh traun në syrin tënd? O hipokrit, nxirre më parë traun nga
syri yt dhe atëherë do të mund të shohësh mirë për të nxjerrë lëmishtën nga
syri i vëllait tënd. 43Sepse nuk ka pemë tëmirë që të japë fryt të keq, as pemë
të keqe që të japë fryt të mirë. 44 Çdo pemë, pra, njihet nga fryti i vet, sepse
nukmblidhen fiq nga gjembat dhe nuk vilet rrush nga ferra. 45Njeriu imirë
e nxjerr tëmirën nga thesari i mirë i zemrës së vet; dhe njeriu i mbrapshtë e
nxjerr të mbrapshta nga thesari i keq i zemrës së vet, sepse goja e njërit flet
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ngambushullia e zemrës. 46Përsemë thirrni, “Zot, Zot”dhenukbëniatë që ju
them? 47Çdonjëriqëvjen tekunëdhedëgjon fjalëtemiadhe t’i vënëpraktikë,
unë do t’ju tregoj kujt i ngjan. 48 Ai i ngjan njeriut që, kur ndërtoi shtëpinë
e vet, gërmoi shumë thellë dhe e vendosi themelin mbi shkëmb. Erdhi një
vërshim, përroi u sul mbi atë shtëpi, por s’e tundi dot, sepse e kishte themelin
mbi shkëmb. 49 Përkundrazi, ai që e dëgjoi dhe nuk i vuri në praktikë, i ngjan
njeriut që e ndërtoi shtëpinë mbi tokë, por pa themel; kur iu sul përroi, ajo u
shembmenjëherë dhe rrënimi i saj qe i madh”.

7
1 Si e përfundoi gjithë këtë ligjëratë drejtuar popullit që e dëgjoi, hyri në

Kapernaum. 2 Tani një centurion kishte një shërbëtor që e donte shumë; e
kishte të sëmurë keq për vdekje. 3 Dhe centurioni, kur dëgjoi për Jezusin, i
dërgoi disa pleq Judenj që ta lusnin të vinte e të shëronte shërbëtorin e tij. 4 Si
arritën te Jezusi, ata e lutën me ngulm duke i thënë: “Ai e meriton që ti ta
pranosh këtë gjë, 5 sepse ai e do popullin tonë dhe ai na e ndërtoi sinagogën”.
6 Atëherë Jezusi shkoi me ta. E kur ishte jo shumë larg shtëpisë, centurioni
dërgoi disa miq të tij për t’i thënë: “Zot, mos u shqetëso, sepse unë nuk jam
i denjë që ti të hysh nën pullazin tim. 7 Për këtë shkak nuk e çmova veten
të denjë të vij tek ti; por ti fol një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet.
8Sepse edheunë jamnjënjeri nënautoritetin e tjetërkujtdhekamnënurdhër
ushtarë; dhe i them njerit: “Shko”, dhe ai shkon; dhe një tjetri: “Eja”, dhe
ai vjen; dhe shërbëtorit tim: “Bëjë këtë”, dhe ai e bën”. 9 Kur i dëgjoi këto
fjalë, Jezusi u mrekullua prej tij, dhe, duke iu drejtuar turmës që i vinte pas,
tha: “Unë po ju them se as në Izrael nuk kam gjetur një besim kaq tëmadh”.
10Dhe, kur tëdërguaritukthyennë shtëpi, shërbëtorin,qëkishteqenë i sëmurë,
e gjetën të shëruar. 11Dhe të nesërmen ai shkoi nënjë qytet që quhejNain; dhe
bashkë me të shkonin shumë nga dishepujt e vet dhe një turmë e madhe.
12 Dhe, kur iu afrua portës së qytetit, ja që po çonin për ta varrosur një të
vdekur, djalin e vetëm të nënës së tij, që ishte e ve; dhe një turmë e madhe
nga qyteti ishteme të. 13Posa e pa, Zoti pati dhemshuri për të dhe i tha: “Mos
qaj!” 14 U afrua, preku arkivolin, dhe ata që e bartnin u ndalën; atëherë ai
tha: “Djalosh, unë të them, çohu!”. 15Dhe i vdekuri u çua ndenjur dhe filloi të
flasë. Dhe Jezusi iadha sëëmës. 16Atëherë të gjithëumrekulluandhe lëvdonin
Perëndinë duke thënë: “Midis nesh doli një profet i madh” dhe: “Perëndia e
vizitoi popullin e vet”. 17Dhe kjo e thënë për të u përhap nëpër gjithë Judenë
dhe anembanë krahinës përreth. 18Gjoni u informua prej dishepujve të vet
për të gjitha këto gjëra. 19Dhe Gjoni thirri pranë tij dy nga dishepujt e vet, i
dërgoi te Jezusi për t’i thënë: “A je ti ai që duhet të vijë, apo duhet të presim
një tjetër?”. 20 Këta njerëz, pra, shkuan te ai dhe i thanë: “Gjon Pagëzori na
dërgoi te ti për të të thënë: “A je ti ai që duhet të vijë, apo duhet të presim
një tjetër?””. 21 Dhe në atë orë Jezusi shëroi shumë veta nga sëmundjet, nga
fatkeqësitë dhe nga frymërat e lig, dhe shumë të verbërve ua dhuroi të parit.
22Dhe Jezusi duke u përgjegjur u tha atyre: “Shkoni dhe i thoni Gjonit ç’keni
parë e dëgjuar: të verbërit fitojnë përsëri të parit, të çalët ecin, lebrozët po
pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ringjallen, dhe ungjilli u
shpallet të varfërve. 23 I lumi ai qënukdo të skandalizohet prejmeje!”. 24Kur
lajmëtarët e Gjonit u larguan, ai filloi t’u thotë turmave për Gjonin: “Ç’dolët
të shihni në shkreti? Një kallam që e tund era? 25 Po, ç’dolët të shihni? Një
njeri të veshur me rroba të buta? Ja, ata që veshin rroba të shkëlqyera dhe
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jetojnë në bollëk banojnë në pallatet e mbretërve. 26 Por, ç’dolët të shihni?
Një profet? Po, unë po ju them: akomamë shumë se një profet. 27Ai është ai
për të cilin u shkrua: “Ja, unë po dërgoj përpara fytyrës tënde lajmëtarin tim,
që do ta përgatitë rrugën sate para teje”. 28 Sepse unë po ju them që nga të
lindurit prej gruaje nuk ka asnjë profet më të madh se Gjon Pagëzori; por
më i vogli në mbretërinë e Perëndisë është më i madh se ai”. 29 Dhe gjithë
populli që e dëgjoi dhe tagrambledhësit e pranuan drejtësinë e Perëndisë dhe
u pagëzuan me pagëzimin e Gjonit. 30 Por farisenjtë dhe mësuesit e ligjit e
refuzuan planin e Perëndisë për ta dhe nuk u pagëzuan. 31Atëherë Zoti tha:
“Me çfarë t’i krahasoj, pra, njerëzit e këtij brezi? Dhe kujt i ngjajnë? 32 U
ngjajnë fëmijëveqëulenndër sheshedhe ibërtasinnjëri-tjetritduke thënë: “Ne
i kemi rënë fyellit për ju dhe ju nuk keni kërcyer; ne kemi kënduar vajtime për
judhe junukkeniqarë”. 33Erdhi, pra, GjonPagëzori,qënukhabukëdheaspi
verë dhe ju thoni: “Ai ka një demon”. 34Erdhi Biri i njeriut që ha dhe pi, dhe
ju thoni: “Ja grykësi dhe pijaneci, miku i tagrambledhësve dhe i mëkatarëve”.
35Por urtisë i japin të drejtë gjithë bijtë e saj”. 36Një nga farisenjtë e ftoi atë
të hajë bashkë me të; dhe ai hyri në shtëpinë e fariseut dhe u ul në tryezë.
37 Dhe ja, një grua nga ai qytet, që ishte një mëkatare, kur mori vesh se ai
ishte në tryezën e shtëpisë së një fariseu, solli një enë alabastri plot me vaj
erëkëndshëm. 38Dhe, duke qëndruar prapa te këmbët e tij dhe duke qarë, filloi
t’ia lajë me lot këmbët dhe t’ia fshijë me flokët e kokës së saj; dhe t’ia puthte
e t’ia vajoste me vaj erëkëndshëm. 39 Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte
ftuar, tha me vete: “Nëse ky do të ishte një profet, do ta dinte çfarë lloj njeriu
është gruaja që po e prek, sepse ajo është një mëkatare. 40Dhe Jezusi, duke u
përgjigjur, i tha: “Simon, kam diçka për të të thënë”. Dhe ai tha: “Fol, Mësues”.
41Dhe Jezusi i tha: “Një huadhënës kishte dy huamarrës; njëri i kishte borxh
pesëqind denarë dhe tjetri pesëdhjetë. 42Meqë ata nuk kishin të paguanin, ai
ua fali borxhin të dyve. Sipas teje, cili nga ata do ta dojë më shumë?”. 43Dhe
Simoni, dukeupërgjigjur, tha: “Madomendja, ai, të cilit i falimë shumë”. Dhe
Jezusi i tha: “Gjykove drejt”. 44Pastaj, si u suall nga gruaja, i tha Simonit: “A
e sheh këtë grua? Unë hyra në shtëpinë tënde dhe ti nuk më dhe ujë për të
larë këmbët; ajo, përkundrazi,m’i lau këmbëtme lot dhe m’i fshiu me flokët e
kresë. 45Ti nukmë dhe as edhe një puthje; por ajo, qysh se hyra, nuk pushoi
së puthuri këmbët e mia. 46 Ti nuk ma vajose kokën me vaj; kurse ajo m’i
vajosi këmbëtme vaj erëkëndshëm. 47Prandaj unë po të them semëkatet e saj
të shumta i janë falur, sepse ka dashur shumë; por kujt i falen pak, do pak”.
48 Pastaj i tha asaj: “Mëkatet e tua të janë falur”. 49 Atëherë ata që ishin në
tryezë bashkëme të filluan të thoninme vete: “Po kush qenka ky që po falka
edhe mëkatet?”. 50 Por Jezusi i tha asaj gruaje: “Besimi yt të shpëtoi; shko në
paqe!”.

8
1Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër qytete dhe nëpër fshatra, duke

predikuar dhe duke shpallur lajmin emirë të mbretërisë së Perëndisë;me të
ishin të dymbëdhjetët, 2 dhe disa gra, të cilat i kishte shëruar nga shpirtërat
e këqij dhe nga sëmundjet: Maria, e quajtur Magdalenë, prej së cilët pati
dëbuar shtatë demonë, 3 Joana, gruaja e Kuzës, administratorit të Herodit,
Suzana dhe shumë të tjera të cilat e ndihmonin atë me pasuritë e tyre. 4 Si
u mblodh një turmë e madhe dhe i erdhën njerëz nga çdo qytet, Jezusi tha
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në shëmbëlltyrë: 5 “Një mbjellës doli të mbjellë farën e vet; dhe, ndërsa po
mbillte, një pjesë ra gjatë rrugës, u shkel dhe zogjtë e qiellit e hëngrën. 6Një
pjesë tjetër ra në gurishte dhe, sapo mbiu, u tha për mungesë vlage. 7 Një
pjesë tjetër ra ndër ferra; ferrat u rritën bashkë me të dhe ia zunë frymën.
8Kursenjëpjesë ranë tokë tëmirë,mbiudhedha frytnjëqindfish”. Si i thakëto
gjëra, thirri: “Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!”. 9Atëherë dishepujt
e vet e pyetën çfarë kuptimi kishte ajo shëmbëlltyrë. 10 Dhe ai tha: “Juve ju
është dhënë të njihni misteret e mbretërisë së Perëndisë; por të tjerëve me
anë të shëmbëlltyrave, që ata, duke shikuar tëmos shohin dhe, duke dëgjuar të
mos kuptojnë. 11Ky është kuptimi i shëmbëlltyrës: fara është fjala e Perëndisë.
12Ata përgjatë rrugës janë ata që e dëgjojnë fjalën; por pastaj vjen djalli dhe
uamerr fjalën nga zemra e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos shpëtojnë.
13 Ata mbi gurishte janë ata që, kur dëgjojnë, e presin fjalën me gëzim; por
ata nuk kanë rrënjë, besojnë për njëfarë kohe, por në momentin e sprovës
tërhiqen. 14 Pjesa që ka rënë ndër ferra janë ata që e dëgjuan fjalën; por, gjatë
rrugës, ua zënë frymën shqetësimet, pasuritë dhe kënaqësitë e kësaj jete, dhe
nuk arrijnë të piqen. 15 Por pjesa që ra në tokë të mirë janë ata që, pasi e
dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër të ndershme dhe të mirë dhe japin fryt
me qëndrueshmëri”. 16 “Askush, pasi të ketë ndezur llambën, nuk e mbulon
me një enë ose e fut nën shtrat, por e vë mbi mbajtësen e vet me qëllim që
ata që hyjnë të shohin dritë. 17 Sepse nuk ka asgjë të fshehtë që nuk do të
zbulohet, as sekret që të mos njihet dhe të dalë në dritë. 18 Prandaj tregoni
kujdes se si dëgjoni, sepse atij që ka, do t’i jepet, kurse atij që nuk ka, do t’i
hiqet edhe ajo që ai kujton se ka”. 19 Nëna e tij dhe vëllezërit e tij erdhën
tek ai, por nuk mund t’i afroheshin për shkak të turmës. 20 Dhe nga disa
i ishte thënë: “Nëna jote dhe vëllezërit e tu janë atje jashtë dhe duan të të
shohin”. 21 Por ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Nëna ime dhe vëllezërit e
mi janë ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e vënë në praktikë”. 22Në një
prej atyre ditëve ndodhi që Jezusi hipi në një barkë bashkë me dishepujt e
vet dhe u tha: “Të kalojmë në bregun tjetër të liqenit”. Dhe ata u larguan
nga bregu. 23 Ndërsa po lundronin, atë e zuri gjumi; dhe një furtunë ra
mbi liqen, aq sa barka po mbushej, dhe ishin në rrezik. 24 Atëherë ata iu
afruan, e zgjuan dhe i thanë: “Mësues, Mësues, po mbytemi!”. Dhe ai u
zgjua, i bërtiti erës dhe tërbimit të ujit; dhe këto u qetësuan dhe u bë bunacë.
25 Dhe Jezusi u tha dishepujve të vet: “Ku është besimi juaj?”. Dhe ata, të
frikësuar, mrekulloheshin dhe i thoshnin njeri tjetrit: “Vallë, kush është ky,
që urdhëron edhe erën dhe ujin, dhe ata i binden?”. 26Pastaj lundruan drejt
krahinës së Gadareasve, që ndodhet përballë Galilesë; 27 dhe, porsa Jezusi
zbriti në tokë, i doli përpara një njeri nga ai qytet, i cili prej shumë kohe ishte
pushtuar nga demonët, nuk vishte rroba, nuk banonte në shtëpi, por ndër
varreza. 28Kur e pa Jezusin, lëshoi një britmë, iu hodh ndër këmbë dhe tha
me zë të lartë: “Ç’ka mes meje dhe ty, Jezus, Biri i Perëndisë Shumë të Lartë?
Të lutem,mosmëmundo!”. 29Sepse Jezusi po i jepte urdhër frymës së ndyrë
të dilte nga ai njeri, sepse shumëherë e kishte pushtuardhendonëse e kishin
lidhurmezinxhirëemeprangadheeruanin, ai i këpusteprangatdhe shtyhej
prej demonit nëpër shkretëtirat. 30 Dhe Jezusi e pyeti duke thënë: “Si e ke
emrin?”. Dhe ai u përgjigj: “Legjion”. Sepse shumë demonë i kishin hyrë në
të. 31 Dhe ata e lutnin të mos i urdhëronte të shkonin në humnerë. 32 Dhe
aty ishte një tufë e madhe derrash që kullotnin në mal, dhe këta demonë
iu lutën t’i lejonte të hynin në ta. Ai ua lejoi atyre. 33 Atëherë demonët, si
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dolën nga ai njeri, hynë te derrat, dhe ajo tufë u turr nga gremina në liqen
dhe u mbyt. 34 Kur panë ç’ndodhi, ata që i ruanin derrat ikën dhe e çuan
lajmin në qytet e nëpër fshatra. 35Atëherë njerëzit dolën për të parë ç’kishte
ndodhur dhe erdhën te Jezusi, dhe gjetën atë njeri, nga i cili kishin dalë
demonët, të ulur te këmbët e Jezusit, të veshur dhe me mendje në rregull,
dhe patën frikë. 36 Ata që e kishin parë ngjarjen, u treguan atyre si ishte
shëruar i idemonizuari. 37Atëherë gjithë popullsia e krahinës së Gadareasve,
i kërkoi Jezusit të largohej prej tyre, sepse i kishte zënënjë frikë emadhe. Dhe
Jezusi hyri në barkë dhe u kthyembrapa. 38Ndërkaq njeriu prej të cilit dolën
demonët, i lutej të rrinte me të; por Jezusi e përcolli duke i thënë: 39 “Kthehu
nështëpinë tëndedhe tregoçfarëgjërash tëmëdhakabërëPerëndiapër ty”. Dhe
ai shkoi anembanë qytetit duke treguar gjërat e mëdha që Jezusi bëri për të.
40Ndodhi që, kur Jezusi u kthye, turma e mirëpriti sepse të gjithë e prisnin.
41 Dhe ja, erdhi një njeri me emër Jair, që ishte kryetari i sinagogës; ai i ra
ndër këmbë Jezusit dhe iu lut të shkonte në shtëpinë e tij, 42 sepse ai kishte një
vajzë të vetme rreth dymbëdhjetë vjeçe, që ishte për vdekje. Ndërsa Jezusi
po shkonte atje, turma po shtyhej përreth tij. 43 Dhe një grua që kishte një
fluks gjaku prej dymbëdhjetë vjetësh dhe kishte shpenzuar ndërmjekë gjithë
pasurinë e saj, pa mundur që të shërohej nga njeri, 44 iu afrua nga pas dhe i
preku cepin e rrobës së tij dhe në atë çast iu pre fluksi i gjakut. 45Dhe Jezusi
tha: “Kushmë preku?”. Mbasi të gjithë emohuan, Pjetri dhe ata që ishinme
të, thanë: “Mësues, turmat po shtyhen dhe po të ndeshin dhe ti thua: “Kush
më preku?””. 46 Por Jezusi tha: “Dikush më preku, sepse e ndjeva që një
fuqi doli prej meje”. 47Atëherë gruaja, duke parë se nuk mbeti e padiktuar,
erdhi, duke u dridhur e tëra, dhe i ra ndër këmbë dhe i deklaroi në prani të
gjithë popullit, përse e kishte prekur dhe si ishte shëruar në çast. 48Dhe ai i
tha: “Merr zemër, bijë; besimi yt të shëroi; shko në paqe!”. 49Ndërsa Jezusi
vazhdonte të fliste, erdhi një nga shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe i tha:
“Vajza jote vdiq, mos e shqetësoMësuesin”. 50 Por Jezusi, mbasi i dëgjoi këto,
i tha: “Mos druaj; ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtojë”. 51 Si arriti në shtëpi,
nuk la asnjeri të hyjë, përveç Pjetrit, Gjonit dhe Jakobit, dhe atin e nënën e
vajzës. 52 Të gjithë qanin dhe mbajtën zi. Por ai tha: “Mos qani; ajo nuk ka
vdekur, por po fle”. 53 Dhe ata e përqeshnin; duke e ditur se kishte vdekur.
54Por ai, mbasi i nxori jashtë të gjithë, e kapi për dore dhe thirri duke thënë:
“Vajzë, çohu!”. 55Asaj iu kthye fryma e saj dhe menjëherë u çua; pastaj Jezusi
urdhëroi që t’i jepnin të hante. 56Dhe prindërit e saj mbetën të habitur. Por
Jezusi i porositi të mos i thonin kurrkujt ç’kishte ndodhur.

9
1 Pastaj, mbasi i thirri bashkë të dymbëdhjetë dishepujt e vet, u dha atyre

pushtet dhe autoritet mbi të gjithë demonët dhe të shërojnë sëmundjet. 2Dhe
i nisi të predikojnë mbretërinë e Perëndisë dhe të shërojnë të sëmurët. 3Dhe
u tha atyre: “Mos merrni asgjë për rrugë: as shkop, as trastë, as bukë, as
para dhe asnjë prej jush të mos ketë dy tunika me vete. 4Në atë shtëpi ku
të hyni, aty rrini deri sa të largoheni. 5Nëse disa nuk ju pranojnë, duke dalë
prej atij qyteti, shkundni edhe pluhurin nga këmbët tuaja, si dëshmi kundër
tyre”. 6Atëherëataunisëndhepërshkuan fshatrat dukepërhapurungjillindhe
duke shëruar kudo. 7Herodi, tetrarku, kishte dëgjuar për të gjitha gjërat që
kishte kryer Jezusi dhe ishte në mëdyshje, sepse disa thoshin se Gjoni ishte
ringjallur së vdekuri, 8 të tjerë se ishte shfaqur Elia, e disa të tjerë se ishte
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ringjallur një nga profetët e lashtë. 9 Por Herodi tha: “Gjonit unë ia kam
prerë kokën; kush do të jetë ky, për të cilin po dëgjoj të thuhen të tilla gjëra?”.
Dhe kërkonte ta shihte. 10 Kur u kthyen apostujt, i treguan Jezusit të gjitha
gjërat që kishin bërë. Atëherë ai i mori me vete dhe u tërhoqmënjanë, në një
vend të shkretë të një qyteti, që quhej Betsaida. 11 Po, kur turmat e morën
vesh, i ndiqnin; dhe ai i mirëpriti dhe u fliste përmbretërinë e Perëndisë, dhe
shëronte ata që kishin nevojë për shërim. 12Tani kur dita filloi të mbarojë, të
dymbëdhjetët iu afruan dhe i thanë: “Nise turmën, që të shkojë nëpër fshatra
e nëpër fushat përreth, që të gjejë strehë dhe ushqim, sepse këtu jemi në një
vend të shkretë”. 13 Por ai u tha atyre: “U jepni ju të hanë”. Ata u përgjigjen:
“Ne nuk kemi tjetër veç se pesë bukë e dy peshq; vetëm nëse shkojmë vetë të
blejmë ushqim për gjithë këta njerëz”. 14 Ishin, pra, rreth pesë mijë burra.
Por ai u tha dishepujve të vet: “I vini të ulen në grupe nga pesëdhjetë”. 15Ata
vepruan në këtëmënyrë dhe i ulën të gjithë. 16Atëherë ai i mori të pesë bukët
dhe të dy peshqit dhe, pasi i ngriti sytë drejt qiellit, i bekoi, i ndau dhe ua
dha dishepujve të vet që t’ia shpërndajnë turmës. 17Dhe të gjithë hëngrën e u
ngopën;ngacopatqë tepruanmblodhëndymbëdhjetë shporta. 18Dhendodhi
që, ndërsa Jezusi po lutej në vetmi, dishepujt ishin bashkë me të. Dhe ai i
pyeti duke thënë: “Kush thonë turmat se jam unë?”. 19Ata duke u përgjgjur
thanë: “Disa thonë “GjonPagëzori”, të tjerë “Elia”dhe të tjerë një ngaprofetët
e lashtë që është ringjallur”. 20Dhe ai u tha atyre: “Po ju, kush thoni se jam
unë?”. Atëherë Pjetri duke u pergjigjur tha: “Krishti i Perëndisë”. 21Atëherë ai
i porositi rreptëdhe iurdhëroi tëmos i tregojnëkurrkujt, 22duke thënë: “Birit
të njeriut i duhet të vuajë shumë gjëra, ta përbuzin pleqtë, krerët e priftërinjve
dheskribët, tavrasindhe të tretënditë të ringjallet”. 23Pastaju tha tëgjithëve:
“Nëse dikush do të vijë pas meje, le ta mohojë vetveten, ta marrë çdo ditë
kryqin e vet dhe të më ndjekë. 24 Sepse kush do ta shpëtojë jetën e vet, do ta
humbasë;porkushdo tahumbasë jetën evet për shkakun tim, do ta shpëtojë.
25Epra, ç’dobi kanjeriu po të fitojë tërë botën, dhepastaj të shkatërrojë veten
dhe të shkojë në humbje? 26 Sepse, nëse dikujt i vjen turp për mua dhe për
fjalët emia, edhe Birit të njeriut do t’i vijë turp për të, kur të vijë në lavdinë e
vet dhe të Atit e të engjëjve të shenjtë. 27Në të vërtetë po ju them se këtu janë
të pranishëmdisa që nuk do ta shjojnë vdekjen, para se ta shohinmbretërinë
e Perëndisë”. 28Dhe ndodhi që afërsisht tetë ditë pas këtyre thënieve, Ai mori
me vete Pjetrin, Gjonin Jakobin dhe u ngjit nëmal për t’u lutur. 29Dhe ndërsa
po lutej, pamja e fytyrës së tij ndryshoi dhe veshja e tij u bë e bardhë dhe
e ndritshme. 30 Dhe ja, dy burra po bisedonin me të; ata ishin Moisiu dhe
Elia, 31 të cilët, të shfaqur në lavdi, i flisnin për ikjen e tij nga kjo jetë që do të
kryhej së shpejti në Jeruzalem. 32 Pjetri dhe shokët e tij ishin të këputur nga
gjumi; po kur u zgjuan plotësisht, panë lavdinë e tij dhe ata dy burra që ishin
bashkë me të. 33 Dhe, ndërsa këta po ndaheshin prej tij, Pjetri i tha Jezusit:
“Mësues, për ne është mirë të rrijmë këtu; le të bëjmë, pra, tri çadra: një për ty,
një përMoisiun dhe një për Elian”; por ai nuk dinte ç’thoshte. 34Dhe ndërsa
ai po fliste kështu, erdhi një re që i mbuloi në hijen e vet; dhe dishepujt i zuri
frika, kur hynë në re. 35Dhe një zë dilte nga reja duke thënë: “Ky është Biri
im i dashur; dëgjojeni”. 36 Dhe ndërsa fliste ky zë, Jezusi u gjet krejt vetëm.
Ata heshtën dhe në ato ditë nuk i treguan kurrkujt asgjë nga ç’kishin parë.
37Të nesërmen, kur ata zbritën ngamali, ndodhi që një turmë emadhe i doli
përpara Jezusit. 38 Dhe ja, një burrë nga turma filloi të bërtasë, duke thënë:
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“Mësues, të lutem, ktheje vështrimin mbi djalin tim, sepse është i vetmi që
kam. 39Dhe ja, një frymë e kap dhemenjëherë ai bërtet; pastaj e përpëlit dhe
e bën të nxjerrë shkumë dhe mezi largohet, pasi e ka sfilitur. 40U jam lutur
dishepujve të tu ta dëbojnë, por ata nuk kanëmundur”. 41Dhe Jezusi, duke u
përgjigjur, tha: “Obrezmosbesues dhe i çoroditur, deri kur do të jemme ju dhe
deri kur do t’ju duroj? Sille këtu djalin tënd”. 42Dhe, ndërsa fëmija po afrohej,
demoni e përpëliti atë dhe e sfiliti. Por Jezusi e qortoi frymën e ndyrë, e shëroi
djalin dhe ia dorëzoi atit të vet. 43Të gjithëmbetën tëmahnitur ngamadhëria
e Perëndisë. Dhe, ndërsa të gjithë pomrekulloheshinpër gjithçkabënte Jezusi,
ai u tha dishepujve të vet: 44 “I shtini mirë në vesh këto fjalë, sepse Biri i
njeriut do të bjerë në duart e njerëzve”. 45 Por ata nuk i kuptuan këto fjalë;
ato ishin të fshehta dhepërkëtë shkakatanuk i kuptonindot, dhedruanin ta
pyesnin për ato që kishte thënë. 46Pastajmidis tyre filloi një grindje: cili prej
tyre do të ishte më i madhi. 47Atëherë Jezusi, duke ditur ç’mendime kishin
në zemrat e tyre, mori një fëmijë të vogël dhe e afroi pranë vetes, 48 dhe u
tha atyre: “Ai që e pranon këtë fëmijë të vogëlnë emrin tim,më pranonmua;
dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua, sepse ai që është
më i vogli nga ju të gjithë, ai do të jetë i madh”. 49Atëherë Gjoni e mori fjalën
dhe tha: “Mësues, ne pamë një që i dëbonte demonët në emrin tënd dhe ia
ndaluam, sepse ai nuk të ndjek bashkë me ne”. 50 Por Jezusi i tha: “Mos ia
ndaloni, sepse kush nuk është kundër nesh është me ne”. 51Ndodhi që kur
po plotësohej koha që Jezusi duhet të ngrihej në qiell, ai vendosi prerazi të
shkojë në Jeruzalem, 52dhedërgoipërpara lajmëtarët. Këta, si u nisën,hynënë
një fshat të Samaritanëve, për t’i përgatitur ardhjen. 53 Por ata të fshatit nuk
deshën tapranonin, sepseai ecteme fytyrë tëdrejtuarnga Jeruzalemi. 54Kur
epanëkëtëgjë,dishepujt evet JakobidheGjoni thanë: “Zot, ado ti që të themi
të zbresë zjarr nga qielli dhe t’i përvëlojë, ashtu si bëri edhe Elia?”. 55 Por ai
u kthye nga ata dhe i qortoi duke thënë: “Ju nuk e dini nga cili frymë jeni;
56 sepse Biri i njeriut nuk erdhi për të shkatërruar shpirtërat e njerëzve, po për
t’i shpëtuar”. Pastaj shkuan në një fshat tjetër. 57Ndodhi që, ndërsa po ecnin
rrugës, dikush i tha: “Zot, unë do të të ndjek kudo të shkosh”. 58 Por Jezusi i
tha: “Dhelpratkanëstrofkadhezogjtë eqiellit fole; kurseBiri i njeriutnukka
ku ta mbështesë kokën”. 59 Pastaj i tha një tjetri: “Ndiqmë!”. Por ai përgjigjej:
“Zot, më lejo më parë të shkoj e të varros atin tim”. 60 Jezusi i tha: “Lëri të
vdekurit t’i varrosin të vdekurit e vet; por ti shko dhe prediko mbretërinë e
Perëndisë”. 61Akoma një tjetër i tha: “Zot, unë do të të ndjek ty, por më lejo
më parë të ndahem me ata të familjes sime”. 62 Jezusi i tha: “Asnjëri që ka
vënë dorë në parmendë dhe kthehet e shikon prapa, nuk është i përshtatshëm
përmbretërinë e Perëndisë”.

10
1 Pastaj Zoti caktoi shtatëdhjetë të tjerë dhe i nisi dy nga dy përpara tij, në

çdoqytet dhevend, kuai do të shkonte. 2Dheu thoshte atyre: “Ekorra është e
madhe, kurse punëtorë janë pak; lutni Zotin e të korrësqë të çojë punëtorë në
të korrën e vet. 3 Shkoni; ja, unë ju dërgoj si qengja në mes të ujqërve. 4Mos
merrni me vete as çanta, as trasta, as sandale dhe mos përshëndetni asnjeri
rrugës. 5 Dhe në cilëndo shtëpi ku të hyni, më përpara thoni: “Paqe në këtë
shtëpi”. 6 Dhe nëse është aty një bir i paqes, paqja juaj do të zbresë mbi të;
nëse jo, do të kthehet tek ju. 7 Rrini, pra, në të njëjtën shtëpi, hani dhe pini
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atë që do t’ju japin, sepse punëtori meriton shpërblimin e vet. Mos kaloni
nga një shtëpi në një tjetër. 8Dhe në çdo qytet ku të hyni, nëse ju pranojnë,
hani çfarë t’ju vënë përpara. 9Dhe shëroni të sëmurit që do të jenë në të dhe u
thoni atyre: “Mbretëria e Perëndisë ju është afruar”. 10Por në çdo qytet ku të
hyni, nësenuk jupranojnë,dilni në rrugët e tij dhe thoni: 11“Nepo shkundim
kundër jush edhepluhurin eqytetit tuaj qënaungjit; veç tadini sembretëria
e Perëndisë ju është afruar”. 12Unë ju them se atë ditë Sodoma do ta ketë më
të lehtë sesa ai qytet. 13Mjerë ti, Korazin! Mjerë ti, Betsaida! Sepse, po të
ishin bërë në Tiro dhe në Sidon mrekullitë që u bënë te ju, ata prej kohësh
do të kishin bërë pendesë duke u veshur me thasë dhe duke u ulur në hi.
14 Prandaj ditën e gjyqit Tiro dhe Sidoni do ta kenë më lehtë se ju. 15Dhe ti,
Kapernaum, që të kanë ngritur deri në qiell, do të poshtërohesh deri në ferr.
16Kush ju dëgjon, më dëgjon mua; kush ju përbuz, më përbuz mua; dhe kush
më përbuz, përbuz atë që më ka dërguar”. 17Dhe të shtatëdhjetët u kthyen me
gëzimdhe thanë: “Zot, edhedemonëtnanënshtrohennëemrin tënd”. 18Dheai
u tha atyre: “Unë e shikoja Satanin që po binte nga qielli si një rrufe. 19 Ja, ju
dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj dhe akrepa, dhembi çdo pushtet
të armikut; dhe asgjë nuk do tëmund t’ju dëmtojë. 20Megjithatëmos u gëzoni
për faktin se po junënshtrohen frymërat,por gëzohunimëshumë se emrat tuaj
janë shkruar në qiej”. 21Në të njëjtën orë Jezusi ngazëlloi në frym dhe tha:
“Unë të lavdëroj, o Atë, Zot i qiellit dhe i tokës, sepse ua fshehe këto të urtëve
dhe të zgjuarve dhe ua zbulove fëmijëve të vegjël. Po, o Atë, sepse kështu ty
të pëlqeu. 22Gjithçkamë është dhënë në dorë nga Ati im; dhe askush nuk e di
kush është Biri, përveç Atit, dhe kush është Ati, përveç Birit, dhe atij që Biri do
t’ia zbulojë”. 23Pastaj, si u kthyenga dishepujt, u tha atyre veçmas: “Lumsytë
që shohin ato që shihni ju, 24 sepse ju them se shumë profetë dhe mbretër
dëshiruan të shohin ato që ju shihni, por nuk i panë, dhe të dëgjojnë ato që
ju po dëgjoni, por nuk i dëgjuan”. 25 Atëherë ja, një doktor i ligjit u ngrit që
ta vinte në provë dhe i tha: “Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën
e përjetshme?”. 26Dhe ai tha: “Çfarë është shkruar në ligj? Si e lexon?”. 27Ai
duke u përgjigjur tha: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde,
me gjithë shpirtin tënd,me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde,
edhe të afërmin tënd porsi vetveten”. 28 Jezusi i tha: “U përgjigje drejti; vepro
kështu dhe do të rrosh”. 29 Por ai, duke dashur të justifikonte veten, i tha
Jezusit: “Po kush është i afërmi im?”. 30Atëherë Jezusi u përgjigj dhe tha: “Një
burr zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko dhe ra në duart e kusarëve, të cilët,
mbasi e zhveshëndhe ebënë gjithë plagë,u larguandhe e lanë gati të vdekur.
31 Rastësisht një prift po zbriste nëpër të njëjtën rrugë dhe, mbasi e pa atë
burrë, vazhdoi tutje, në anën tjetër. 32 Po ashtu edhe një levit, kur arriti aty,
erdhi dhe e pa dhe vazhdoi tutje, në anën tjetër. 33 Por një Samaritan, që po
udhëtonte, i kaloi afër, e pa dhe kishte dhembshuri. 34Dhe mbasi iu afrua,
ia lidhi plagët duke ia larë me vaj dhe me verë; pastaj e vuri mbi kafshën
e vet, e çoi në një han dhe u kujdesua për të. 35Dhe të nesërmen, para se të
niset, nxori dy denarë dhe ia dha hanxhiut duke i thënë: “Kujdesu për të dhe
ç’të shpenzosh më shumë, do të të jap kur të kthehem”. 36 Cili nga këta të
tre, pra, të duket se qe i afërmi i atij që ra në duart e kusarëve?”. 37 Dhe ai
tha: “Ai që u tregua imëshirshëm ndaj tij”. Atëherë Jezusi i tha: “Shko dhe bëj
kështu edhe ti”. 38Ndodhi që,ndërsaatapoudhëtonin, Jezusi hyri nënjë fshat;
dhe një grua, që e kishte emrin Marta, e priti në shtëpinë e vet. 39Ajo kishte
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një motër që quhej Mari, e cila u ul te këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën
e tij. 40 Por Marta, që ishte krejt e zënë nga punët e shumta, iu afrua dhe i
tha: “Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej? I thuaj,
pra, të më ndihmojë”. 41Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: “Martë,Martë, ti
po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra; 42 por vetëm një gjë është e
nevojshme, dheMaria zgjodhi pjesënmë tëmirë, që asaj nuk do t’i hiqet”.

11
1Dhe ndodhi që ai ndodhej në një vend dhe lutej dhe, si mbaroi, një nga

dishepujt e tij i tha: “Zot, namëso të lutemi, ashtu siç imësoiGjoni dishepujt e
vet”. 2Dhe ai u tha: “Kur të luteni, thoni: “Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë
emri yt, ardhtëmbretëria jote, u bëftë vullneti yt si në qiell edhe në tokë. 3Na
jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme. 4Dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe
ne i falim fajtorët tanë; dhe mos lejo të biem në tundim, por na shpëto nga i
ligu””. 5 Pastaj u tha atyre: “A ka midis jush njeri që ka një mik dhe i shkon
në mesnatë e i thotë: “Mik, më jep hua tri bukë, 6 sepse më erdhi nga udha
një miku im dhe unë s’kam çfarë t’i vë përpara”; 7 dhe ai, nga brenda, duke
u përgjigjur, i tha: “Mos më bezdis, dera është tashmë e mbyllur dhe fëmijët
e mi ranë në shtrat me mua; nuk mund të çohem e të t’i jap”? 8 Unë po ju
them se, edhe nëse nuk çohet t’ia japë sepse e ka mik, do të çohet gjithsesi
për shkak të insistimit të tij dhe do t’i japë të gjitha bukët që i nevojiten.
9Prandaj po ju them: Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni
dhe do t’ju hapet. 10 Sepse kushdo që lyp, merr, kush kërkon, gjen dhe do
t’i hapet atij që troket. 11 Dhe cili nga ju është baba i tillë që, po t’i kërkojë
bukë djali, i jep një gur? Ose po t’i kërkojë një peshk, në vend të peshkut i
jep një gjarpër? 12 Ose, po t’i kërkojë një vezë, i jep një akrep? 13 Nëse ju,
pra, që jeni të këqij, dini t’u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër
Ati juaj qiellor do t’u dhurojë Frymën e Shenjtë atyre që ia kërkojnë”. 14Dhe
Jezusipodëbontenjëdemonqë ishtememec; dhendodhiqë,kurdemonidoli,
memeci foli dhe turmat u mrekulluan. 15Por disa nga ata thanë: “Ai i dëbon
demonët nëpërmjet Beelzebubit, princit të demonëve”. 16Kurse disa nga ata,
për ta vënë në provë, kërkonin prej tij një shenjë nga qielli. 17 Por ai, duke
i njohur mendimet e tyre, u tha atyre: “Çdo mbretëri, e përçarë në vetvete
shkatërrohet, dhe çdo shtëpi e përçarë në vetvete rrëzohet. 18 Po të jetë, pra,
edhe Satanai i përçarë në vetvete, si do të mund të qëndrojë mbretëria e tij?
Sepse ju thoni se unë i dëboj demonët nëpërmjet Beelzebubit. 19Por, nëse unë
i dëbokam demonët nëpërmjet Beelzebubit, nëpërmjet kujt i dëbojnë ata bijtë
tuaj? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj. 20 Por në se unë i dëboj demonët
me gishtin e Perëndisë,mbretëria e Perëndisë, pra ka arritur deri te ju. 21Kur
burri i fortë, i armatosur mirë, e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në
paqe. 22Pornëqoftë se vjennjëmë i fortë se ai dhe emundatë, iamerr armët
në të cilat kishte shpresë dhe i ndan plaçkat e tij. 23Kush nuk është memua,
është kundër meje dhe kush nuk mbledh me mua, shpërndan. 24Kur fryma
e ndyrë del nga një njeri, endet në vende të shkreta, duke kërkuar pushim,
dhe dukemos e gjetur dot, thotë: “Do të kthehemnë shtëpinë time nga dola”.
25Dhe, kur kthehet, e gjen të fshirë e të zbukuruar, 26 atëherë shkon e merr
mevete shtatë frymëra të tjerëmë tëkëqij seai, dhaatahyjnëatydhebanojnë
aty; dhe gjendja e fundit e atij njeriu bëhet më e keqe se e para”. 27Ndodhi
që, ndërsa ai po thoshte këto gjëra, një grua nga turma e çoi zërin e saj dhe i
tha: “Lum barku që të barti dhe gjinjtë që të mëndën”. 28 Por ai u tha: “Me
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tepër lumata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e zbatojnë”. 29Duke qenë se
turmat po i shtyheshin përreth, ai filloi të thotë: “Ky brez është i lig; ai kërkon
nje shenjë, por asnjë shenjë nuk do t’i jepet, përveç shenjës së profetit Jona.
30 Sepse, ashtu si Jona qe një shenjë për Ninivasit, kështu edhe Biri i njeriut
do të jetë një shenjë për këtë brez. 31Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet
ditën e gjyqit me njerëzit e këtij brezi dhe do t’i dënojë, sepse ajo po vjen nga
skaji i dheut për të dëgjuar urtësinë e Salomonit; dhe ja, këtu është dikushmë
i madh se Salomoni. 32Ninivasit, ditën e gjyqit, do të ringjallenme këtë brez
dhe do ta dënojnë, sepse ata u penduan për predikimin e Jonas; dhe ja, këtu
është dikush më i madh se Jona”. 33 Asnjëri, kur ndez një llambë, nuk e vë
në një vend të fshehtë ose nënbabunë, po përmbidritëmbajtësen, që të shohin
dritë ata që hyjnë. 34Llamba e trupit është syri; në se syri yt është i shëndoshë,
gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar; por në se syri yt është i sëmurë, edhe gjithë
trupi yt do të jetë plot me errësirë. 35 Prandaj trego kujdes që drita që është
në ty të mos jetë terr. 36Në se gjithë trupi yt është i ndriçuar, pa asnjë pjesë
të errët, gjithçka do të jetë e ndriçuar, sikurse ndodh kur llamba të ndriçon
me shkëlqimin e saj”. 37 Por ndërsa Jezusi po fliste, një farise e ftoi për drekë
në shtëpinë e vet. Dhe ai hyri dhe u vendos në tryezë. 38 Fariseu e vuri re
këtë dhe umrekullua që Jezusit nuk lau para buke. 39Dhe Zoti i tha: “Tani ju
farisenjtë pastroni të jashtmen e kupës dhe të pjatës, ndërsa brendinë tuaj e
keni plotmegrabitje dhe ligësi. 40Tëpamend! Ai qëbërianën e jashtme, vallë
nuk bëri edhe të brendshmen? 41Por jepni si lëmoshë atë që është përbrenda,
dhe çdo gjë do të jetë e pastër për ju. 42 Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju
paguani të dhjetën e ryzës, të mendrës dhe të çdo barishteje, dhe pastaj lini
pas dore drejtësinë dhe dashurinë e Perëndisë. Këto gjëra duhet t’i bënit, pa i
lënë pas dore të tjerat. 43Mjerë ju, o farisenj! Sepse ju e doni vendin e parë
ndër sinagogadhepërshëndetjetnëpër sheshe. 44Mjerë ju, skribëdhe farisenj
hipokritë! Sepse jeni si varret që nuk shihen dhe njërëzit ecin sipër tyre, pa
e ditur”. 45Atëherë, duke u përgjigjur, një nga mësuesit e ligjit, i tha: “Mësues,
duke folur kështu, ti po na fyen edhe ne”. 46Dhe ai thoshte: “Mjerë edhe ju, o
mësues të ligjit! Sepse i ngarkoni njerëzit me barrë që me vështirësi baren,
dhe ju nuk i prekni ato barrë as edhe me një gisht. 47 Mjerë ju! Sepse ju
ndërtuat varret e profetëve dhe etërit tuaj i patën vrarë ata. 48Duke vepruar
në këtë mënyrë, ju dëshmoni se i miratoni veprat e etërve tuaj; në fakt ata
vranë profetët dhe ju ndërtoni varret e tyre. 49 Për këtë arsye edhe urtësia
e Perëndisë tha: “Unë do t’u dërgoj profetë dhe apostuj, dhe ata do të vrasin
disa prej tyre kurse të tjerët do t’i përndjekin”, 50me qëllim që këtij brezi t’i
kërkohet llogari për gjakun e të gjithë profetëve, i cili u derdh që nga krijimi
i botës: 51nga gjaku i Abelit deri te gjaku i Zakarias, që u vra ndërmjet altarit
dhe tempullit; po, unëpo ju them, se këtijbrezi do t’i kërkohet llogari. 52Mjerë
ju, o mësues të ligjit! Sepse ju e morët çelësin e dijes; ju vetë nuk hytë dhe
penguat hyrjen e atyre që po hynin”. 53 Po ndërsa ai u fliste atyre këto gjëra,
skribët dhe farisenjtë filluan të zemërohen shumë kundër tij dhe ta sulmojnë
atë me shumë pyetje, 54 për t’i ngritur kurthe, për ta zënë në gabim e për të
mundur ta akuzojnë për ndonjë fjalë të tij.

12
1Ndërkaqumblodhnjë turmëmemijëra, saqë shkelnin njeri tjetrin. Jezusi

filloi t’u thotë dishepujve të vet: “Para së gjithash ruhuni nga majaja e
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farisenjve, që është hipokrizia. 2 Nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të
zbulohet, as të fshehtë që nuk do të njihet. 3 Prandaj të gjitha ato që thatë
në terr, do të dëgjohen në dritë; dhe ato që pëshpëritët në vesh ndër dhomat
e brendshme, do të shpallen nga çatitë e shtëpive”. 4 Po ju them juve, o miq
të mi, të mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por pas kësaj nuk mund të
bëjnë asgjë tjetër. 5Unë do t’ju tregoj prej kujt duhet të keni frikë: druani nga
ai që, pasi ka vrarë, ka pushtet të të hedhë në Gehena; po, po ju them, nga ai
të keni frikë. 6A nuk shiten vallë pesë harabela për dy pare? E megjithëatë
as edhe një prej tyre nuk harrohet përpara Perëndisë. 7Madje, edhe flokët e
kokës janë të gjitha të numëruara; prandaj mos kini frikë, ju vleni më tepër
se shumë harabela. 8Dhe unë po ju them: Kushdo që do të rrëfeje për mua
përpara njerëzve, edhe Biri i njeriut do ta rrëfejë përpara engjëjve të Perëndisë.
9Porai qëdo tëmëmohojëpërparanjerëzve,do tëmohohetpërparaengjëjve të
Perëndisë. 10Dhekushdoqëdo tëflasë kundërBirit të njeriut do të jetë i falur,
por ai që do të blasfemojë kundër Frymës së Shenjtë, nuk do të jetë i falur.
11 Pastaj, kur do t’ju çojnë përpara sinagogave, gjykatësve dhe autoriteteve,
mos u shqetësoni se si ose se çfarë do të thoni për t’umbrojtur, ose për çfarë do
t’ju duhet të thoni, 12 sepse Fryma e Shenjtë në po atëmoment do t’jumësojë
se ç’duhet të thoni”. 13Atëherë dikush nga turma i tha: “Mësues, i thuaj vëllait
tim ta ndajë me mua trashëgiminë”. 14 Por ai u përgjigj: “O njeri, kush më
vuri mua gjykatës ose ndarës përmbi ju?”. 15Pastaj u tha atyre: “Kini kujdes
dhe ruhuni nga kopracia, sepse jeta e njeriut nuk qëndron në mbushullinë
e gjërave që zotëron”. 16 Dhe ai u tha atyre një shëmbëlltyrë: “Tokat e një
pasaniku dhanë të korra të bollshme; 17 dhe ai arsyetonte me vete duke
thënë: “Ç’të bëj, sepse nuk kam vend ku t’i shtie të korrat e mia?”. 18 Dhe
tha: “Këtë do të bëj: do të shembhambarët emia dhe do t’i bëjmë tëmëdhenj,
ku do të shtie të gjitha të korrat dhe pasuritë e tjera, 19dhe pastaj do t’i them
shpirtit tim: Shpirt, ti ke pasuri të shumta të shtëna për shumë vjet; pusho,
ha, pi dhe gëzo”. 20Por Perëndia i tha: “O i pamend, po atë natë shpirtin tënd
do të ta kërkojnë dhe ato që përgatite të kujt do të jenë?”. 21 Kështu i ndodh
atij që grumbullon thesare për vete dhe nuk është i pasur ndaj Perëndisë”.
22 Pastaj u tha dishepujve të vet: “Prandaj po ju them: mos u shqetësoni për
jetën tuaj se çfarë do të hani, as për trupin tuaj se çfarë do të vishni. 23 Jeta
vlen më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja. 24Vini re korbat!
Ata nuk mbjellin e nuk korrin, nuk kanë as qilar as hambar, e megjithatë
Perëndia i ushqen; mirë, pra, ju vleni shumë më tepër se zogjtë. 25 Dhe cili
nga jume shqetësimin e tij mund ta zgjatë shtatin e vet qoftë edhe një kubit?
26 Atëherë, kur nuk jeni në gjendje të bëni as atë që është më e pakta, përse
shqetësoheni për të tjerat? 27Vini re si rriten zambakët: ata nuk punojnë dhe
nuk tjerrin; megjithëatë unë po ju them se as Salomoni, në gjithë lavdinë
e vet, nuk qe i veshur si një nga ata. 28 Atëherë, nëse Perëndia vesh në këtë
mënyrë barin që sot është në fushë dhe nesër hidhet në furrë, aq më tepër
do t’ ju veshë, o njerëz besimpakë? 29 Përveç kësaj mos kërkoni çfarë do të
hani ose do të pini, dhemos jini në merak, 30 sepse njerëzit e botës i kërkojnë
të gjitha këto, por Ati juaj e di që ju keni nevojë për to. 31 Kërkoni më parë
mbretërinëePerëndisëdhe të gjithakëtodo t’ju jepen si shtesë. 32Moski frikë,
o tufë e vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t’ju japë mbretërinë. 33 Shitni pasurinë
tuaj dhe jepni lëmoshë! Bëni për vete trasta që nuk vjetrohen, një thesar të
pashtershëm në qiejt, ku vjedhësi nuk arrin dhe tenja nuk bren. 34Sepse atje
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ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj”. 35 Le të jenë ngjeshur
ijët tuaja, dhe llambat ndezur. 36Ngjajini atyre që presin zotërinë e tyre, kur
kthehet nga dasma, për t’ia hapur derën sapo të vijë dhe të trokasë. 37 Lum
ata shërbëtorë, që zotëria, kur të kthehet, do t’i gjejë zgjuar! Në të vërtetë po
ju them se ai vetë do të ngjeshet dhe do t’i vendosë ata në tryezë, dhe ai vetë
do t’u shërbejë. 38Dhe, në se do të vijë në të dytën a në të tretën rojë të natës
dhe t’i gjejë kështu, lum ata shërbëtorë. 39Por ta dini këtë: se po ta dinte i zoti
i shtëpisë në cilën orë i vjen vjedhësi, do të rrinte zgjuar dhe nuk do të linte
t’i shpërthenin shtëpinë. 40 Edhe ju pra, jini gati, sepse Biri i njriut do të vijë
në atë orë që nuk e mendoni”. 41Dhe Pjetri i tha: “Zot, këtë shëmbëlltyrë po
e thua vetëm për ne apo për të gjithë?”. 42Dhe Zoti tha: “Kush është, pra, ai
administrues besnik dhe i mençur, që do ta verë zotëria përmbi shërbëtorët e
vet për t’u dhënë atyre racionin e ushqimeve në kohën e duhur? 43 Lum ai
shërbëtor të cilin zotëria e tij, kur kthehet, e gjen se vepron kështu. 44Në të
vërtetë po ju them se ai do ta vërë mbi gjithë pasurinë e vet. 45 Por, nëse ai
shërbëtor mendon në zemër të vet: “Zotëria im vonon të kthehet” dhe fillon
t’i rrahë shërbëtorët dhe shërbëtoret, të hajë, të pijë dhe të dehet, 46 zotëria e
atij shërbëtori do të vijë ditën kur nuk e pret, dhe në orën që ai nuk e di; do ta
ndëshkojë rëndë dhe do t’i caktojë fatinme të pabesët. 47Shërbëtori që e dinte
vullnetin e zotërisë së tij dhe nuk u bë gati e nuk e kreu vullnetin e tij, do të
rrihet shumë. 48Poraiqënukedinte, po tëbëjëgjëraqëmeritojnë të rrahura,
do të rrihet më pak. Kujt iu dha shumë, do t’i kërkohet shumë; dhe kujt iu
besua shumë,do t’i kërkohetmëshumë”. 49“Unëerdha tëhedhzjarrmbi tokë
dhe sa dëshirojqë ai të ishte tashmë i ndezur. 50Tani unë kamnjë pagëzimme
të cilën duhet të pagëzohem dhe jam në ankth deri sa të kryhet. 51A kujtoni
se erdha të sjell paqen mbi tokë? Jo, po ju them, por më shumë përçarjen;
52 sepse, tash e tutje, pesë veta në një shtëpi do të jenë të ndarë: tre kundër
dyve dhe dy kundër treve. 53 Babai do të ndahet kundër të birit, dhe i biri
kundër babait; nëna kundër së bijës dhe e bija kundër nënës; vjehrra kundër
nuses së saj dhe nusja kundër vjehrrës së vet”. 54 Atëherë ai u tha akoma
turmave: “Kur ju shihni një re që ngrihet nga perëndimi menjëherë thoni:
“Do të vijë shiu”, dhe ashtu ndodh; 55përkundrazi, kur fryn juga, ju thoni: “Do
të bëjë vapë”, dhe ashtu ndodh. 56Hipokritë! Ju dini të dalloni dukurinë e
qiellit dhe të tokës,por vallë si nukdini ta dalloni këtë kohë? 57Dhepërsenuk
gjykoni nga vetë ju ç’është e drejtë? 58Kur ti shkon bashkë me kundërshtarin
tënd te gjykatësi, bëj ç’është emundur gjatë rrugës që të merresh veshme të,
që ai mos të të nxjerrë përpara gjykatësit dhe gjykatësi të të dorëzojë te roja
dhe roja të të futë në burg. 59Unë po të them se ti nuk do të dalësh prej andej,
derisa të mos kesh paguar deri në qindarkën e fundit”.

13
1Pikërishtnë atë kohë ishin aty disa që i treguan për ata Galileasve, gjakun

e të cilëve Pilati e kishte përzier me flijimet e tyre. 2 Dhe Jezusi, duke u
përgjigjur, tha: “A mendoni ju se ata Galileas ishin më shumë mëkatarë nga
gjithë Galileasit e tjerë, sepse vuajtën të tilla gjëra? 3Unë po ju them: Jo! Por
nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. 4 Ose,
a mendoni ju që ata të tetëmbëdhjetë, mbi të cilët ra kulla në Siloe dhe i
vrau, ishin më shumë fajtorë se gjithë banorët e Jeruzalemit? 5 Unë po ju
them: Jo! Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën
mënyrë”. 6Atëherë ai tha këtë shëmbëlltyrë: “Një njeri kishte një fik tëmbjellë
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nëvreshtine tij; ai erdhi ekërkoj fryte, pornukgjeti. 7Atëherë i thavreshtarit:
“Ja, u bënë tre vjet tashmë që unë vij e kërkoi frytin e këtij fiku dhe s’po gjej;
preje; pse të zërë kot tokën?”. 8 Por ai u përgjigj dhe tha: “Zot, lëre edhe këtë
vit, që ta punoj përreth dhe t’i hedh pleh 9dhe, po dha fryt, mirë; përndryshe,
pastaj do tapresësh””. Shërimi i një gruaje tëparalizuar 10Një të shtunë Jezusi
pomësonte në një sinagogë. 11Dhe ja, ishte një grua, e cila prej tetëmbëdhjetë
vjetësh kishte një frymë lëngate, dhe ajo ishte krejt e kërrusur dhe në asnjë
mënyrë nuk drejtohej dot. 12 Dhe kur Jezusi e pa, e thirri pranë vetes dhe
i tha: “O grua, ti je e liruar nga lëngata jote”. 13 Dhe i vuri duart mbi të
dhe ajo u drejtua menjëherë, dhe përlëvdonte Perëndinë. 14 Por kryetari i
sinagogës, i indinjuar sepse Jezusi kishte shëruar ditën e shtunë, iu drejtua
turmës dhe i tha: “Gjashtë janë ditët kur duhet të punohet; ejani, pra, të
shëroheni në ato ditë dhe jo ditën e shtunë”. 15Atëherë Zoti u përgjigj dhe tha:
“Hipokritë! A nuk e zgjidh secili nga ju të shtunave nga grazhdi kaun e vet,
ose gomarin e ta çojë për të pirë? 16 A nuk duhej, pra, të zgjidhej nga këto
pranga, ditën e shtunë, kjo që është bijë e Abrahamit dhe që Satani e mbajti
lidhur prej tetëmbëdhjetë vjetësh?”. 17Dhe, kur ai thoshte këto gjëra, të gjithë
kundërshtarët e tij mbetën të turpëruar, ndërsa mbarë turma gëzohej për të
gjitha vepratmadhështoreqëai kishte kryer. 18Atëherë ai tha: “Kujt i përngjan
mbretëria e Perëndisë, me se ta krahasoj? 19 I ngjan kokrrës së sinapit, që
një njeri e mori dhe e hodhi në kopshtin e vet; pastaj u rrit dhe u bë një
pemë e madhe, dhe zogjtë e qiellit erdhën e kërkuan strehë në degët e saj”.
20Pastaj tha përsëri: “Me se ta krahasojmbretërinë e Perëndisë? 21Ajo i ngjan
majasë që emerrnjë gruadhe epërzienme trimasamielli deri sa tëmbruhet
i gjithë”. 22Dhe ai kalonte nëpër qytete dhe fshatra duke mësuar, e kështu po
i afrohej Jeruzalemit. 23Dhe një njeri e pyeti: “Zot, a janë pak ata që do të
shpëtohen?”. Ai u tha atyre: 24 “Përpiquni të hyni nëpër derë të ngushtë, sepse
unëpo ju themse shumëdo tëkërkojnë tëhyjnëdhenukdo tëmunden. 25Kur
i zoti i shtëpisë është çuar dhe ka mbyllur derën, ju atëherë, që keni mbetur
jashtë, do të filloni të trokitni në derë duke thënë: “Zot, Zot, na e hap”. Por
ai, duke u përgjigjur, do të thotë: “Nuk e di nga vini”. 26Atëherë do të filloni
të thoni: “Po ne hëngrëm dhe pimë me ty dhe ti mësove ndër rrugët tona”.
27 Por ai do thotë: “Unë po ju them se nuk di nga vini; largohuni nga unë, të
gjithë ju që bëni paudhësi”. 28 Atje do të jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh,
kur të shihni Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe gjithë profetët në mbretërinë
e Perëndisë, ndërsa ju do të dëboheni përjashta. 29Dhe do të vijnë nga lindja e
ngaperëndimi,ngaveriudhenga jugu, dhedo tëulennë tryezënëmbretërinë
e Perëndisë. 30Dhe ja, disa ndër të fundit do të jenë të parët, dhe disa nga të
parët do të jenë të fundit”. 31Po në atë ditë disa farisenj erdhën dhe i thanë:
“Nisu dhe largohu prej këtej, sepse Herodi do të të vrasë”. 32Dhe ai u përgjigj
atyre: “Shkoni e i thoni asaj dhelpre: “Ja, sot dhe nesër po dëboj demonë dhe
kryej shërime, dhe të tretën ditë po i jap fund punës sime”. 33 Por sot, nesër
e pasnesër më duhet të ec, sepse nuk mundet që një profet të vdesë jashtë
Jeruzalemit. 34 Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetet dhe i vret me gurë
ata që të janë dërguar! Sa herë desha t’i mbledh bijtë e tu sikurse klloçka i
mbledh nën krahë zogjtë e vet, por ju nuk deshët! 35 Ja, shtëpia juaj ju lihet e
shkretë. Dhe unë po ju them se nuk do të më shihni më deri sa të vijë koha
të thoni: “Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit””.
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14
1 Dhe ndodhi që një ditë të shtunë, kur ai hyri në shtëpinë e një kryetari

të farisenjve për të ngrënë bukë, ata po e përgjonin; 2 dhe ja, para tij ishte
një njeri hidropik. 3 Dhe Jezusi, duke iu përgjigjur mësuesve të ligjit dhe
farisenjve, tha: “A është e lejueshme të shërosh ditën e shtunë?”. 4 Por ata
heshtën. Atëherë ai e mori për dore atë, e shëroi dhe e nisi të shkojë. 5Pastaj,
duke iu përgjigjur atyre, tha: “Cili nga ju, po t’i bjerë gomari i vet ose kau në
njëpus, nukenxjerrmenjëherë jashtëditëne shtunë?”. 6Poratanukmund të
përgjigjeshin asgje për këto gjëra. 7Dhe, duke vënë re se ata zgjidhnin vendet e
para në tryezë, Jezusi u thoshte atyre këtë shëmbëlltyrë duke thënë: 8 “Kur je
ftuar në dasmë,mos u ul në krye të vendit, sepse ai njeri mund të ketë ftuar
një tjetër që ështëmë i rëndësishëm se ti, 9dhe ai që të ftoi ty dhe atë të tëmos
vijë e të thotë: “Lëshoja vendin këtij”. Dhe atëherë ti, plot turp, do të shkosh të
zësh vendin e fundit. 10Por, kur je ftuar, shko e rri në vendin e fundit që, kur
të vijë ai që të ka ftuar, të thotë: “O mik, ngjitu më lart”. Atëherë do të jesh i
nderuar përpara atyre që janë në tryezë bashkë me ty. 11 Sepse kushdo që e
larton veten do të poshterohet, dhe kush e poshtëron veten do të lartohet”.
12Ai i tha edhe atij që e kishte ftuar: “Kur shtron drekë a darkë, mos i thirr
miqtë e tu, as vëllezërit e tu, as farefisin tënd, as fqinjët e pasur, semos ata një
herë të të ftojnë ty, dhe kështu ta kthejnë shpërblimin. 13 Por, kur të bësh një
gosti, thirr lypësit, sakatët, të çalët, të verbërit; 14 dhe do të jesh i lum, sepse
ata nuk kanë se si të ta kthejnë shpërblimin; por shpërblimi do të të jepet në
ringjallje të të drejtëve”. 15Dhe një nga të ftuarit, si i dëgjoi këto gjëra, i tha:
“Lumkush do të hajë bukë nëmbretërinë e Perëndisë”. 16Atëherë Jezusi i tha:
“Një njeri përgatiti një darkë të madhe dhe ftoi shumë veta; 17 dhe, në kohë
të darkës, dërgoi shërbëtorin e vet t’u thotë të ftuarve: “Ejani, sepse gjithçka
tashmë është gati”. 18 Por të gjithë, pa përjashtim, filluan të kërkojnë ndjesë.
I pari i tha: “Bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh; të lutem, të më
falësh”. 19Dhe një tjetër tha: “Bleva pesë pendë qe dhe po shkoj t’i provoj; të
lutem, të më falësh”. 20Dhe një tjetër akoma tha: “Mora grua e prandaj nuk
mund të vij”. 21 Kështu shërbëtori u kthye dhe ia dëftoi të gjitha zotit të vet.
Atëherë i zoti i shtëpisë, plot zemërim, i tha shërbëtorit të vet: “Shpejt, shko
nëpër sheshet dhe nëpër rrugët e qytetit e sill këtu lypës, sakatë, të çalë dhe
të verbër”. 22 Pastaj shërbëtori i tha: “Zot, u bë ashtu siç urdhërove ti, por ka
vend edhe më”. 23Atëherë zoti i tha shërbëtorit: “Dil nëpër udhë dhe përgjatë
gardheve dhe detyroji të hyjnë që tëmbushet shtëpia ime. 24Sepse unë po ju
them se asnjë nga ata njerëzqë ishin të ftuar, nuk do ta shijojë darkën time””.
25Dhe turma të mëdha shkonin me të. Ai u kthye nga ata dhe tha: 26 “Nëse
ndokush vjen tek unë dhe nuk urren babanë e vet dhe nënën e vet, gruan
dhe fëmijët, vëllezërit dhe motrat, madje edhe jetën e vet, nuk mund të jetë
dishepulli im. 27Dhe kush nuk e mbart kryqin e vet dhe nuk më ndjek, nuk
mund të jetë dishepulli im. 28Kush nga ju, pra, kur do të ndërtojë një kullë,
nuk ulet më parë të llogaritë shpenzimet, për të parë nëse ka mjaftueshëm
për ta mbaruar? 29Që atëherë, kur t’i ketë hedhur themelet e të mos mundë
tapërfundojë, të gjithë ataqë e shohin, tëmosfillojnë e të tallen, 30duke thënë:
“Ky njeri filloi të ndërtojë e nuk mundi ta përfundojë”. 31Ose cili mbret, kur
niset të luftojë kundër një mbreti tjetër, nuk ulet më parë të gjykojë në se
mund ta përballojë me dhjetë mijë atë që po i vjen kundër me njëzet mijë?
32Në mos, ndërsa ai është ende larg, i dërgon një delegacion për të biseduar
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për paqe. 33Kështu, pra, secili nga ju që nuk heq dorë nga të gjitha ato që ka,
nuk mund të jetë dishepulli im. 34Kripa është e mirë, por nëse kripa bëhët e
amësht,me se do tëmund t’i kthehet shija? 35Ajo nuk vlen as për tokë, as për
pleh, por hidhet tutje. Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë”.

15
1Pastaj të gjithë tagrambledhësit dhemëkatarët i afroheshin për ta dëgjuar.

2Dhe farisenjtë dhe skribëtmurmuritninduke thënë: “Ky i pranonmëkatarët
dhe ha bashkë me ta”. 3Atëherë ai u tha këtë shëmbëlltyrë: 4 “Cili njeri prej
jush, që ka njëqind dele dhe një prej tyre t’i humbasë, nuk i lë të nëntëdhjetë
e nëntat në shkretirë dhe nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta gjejë?
5 Dhe, kur e gjen, e merr mbi supe gjithë gaz; 6 dhe, kur arrin në shtëpi, i
thërretmiqtë dhe fqinjëtdheu thotë: “Gëzohunibashkëmemua, sepse e gjeta
delen time që më kishte humbur. 7Dhe unë po ju them se po kështu në qiell
do të ketë më shumë gëzim për një mëkatar të vetëm që pendohet, sesa për
nëntëdhjetë e nëntë të drejtët, që nuk kanë nevojë të pendohen. 8 Ose, cila
grua që ka dhjetë dhrahmi dhe humbet një nga ato, nuk ndez llambën, nuk e
fshin shtëpinë dhe nuk kërkon me kujdes derisa ta gjejë? 9 Dhe, kur e gjen,
fton tok shoqet dhe fqinjët, duke thënë: “Gëzohuni bashkë me mua, sepse
e gjeta dhrahminë që kisha humbur”. 10 Po kështu po ju them: do të ketë
gëzim në mes të engjëjve të Perëndisë për një mëkatar të vetëm që pendohet”.
11 Tha akoma: “Një njeri kishte dy bij. 12Më i riu i tyre i tha babait: “Atë,
më jep pjesën e pasurisë që më takon”. Dhe i ati ua ndaumes tyre pasurinë.
13Mbas pak ditësh biri më i ri mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët
dhe atje e prishi gjithë pasurinë, duke bërë një jetë të shthurur. 14 Por, si i
shpenzoi të gjitha, në atë vend ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë
në hall. 15Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të atij vendi, i cili e çoi në
arat e tij që të ruajë derrat. 16Dhe ai dëshironte tëmbushte barkunme lendet
që hanin derrat, por askush nuk ia jepte. 17 Atëherë erdhi në vete dhe tha:
“Sa punëtorëvemëditës të atit tim u tepron buka, kurse unë po vdes nga uria!
18Do të çohemdhedo të shkoj tek imatëdhedo t’i them: Atë,mëkatovakundër
qiellit dhepara teje; 19nuk jammë idenjë të quhemytbir; trajtomë si njënga
mëditësit e tu”. 20U çua, pra, dhe shkoi tek i ati. Por kur ishte ende larg, i ati e
pa dhe dhembshuri; u lëshua vrap, rambi qafën e tij dhe e puthi. 21Dhe i biri
i tha: “O atë,mëkatova kundër qiellit dhe para teje dhe nuk jammë i denjë të
quhem biri yt”. 22Por i ati u tha shërbëtorëve të vet: “Sillni këtu rrobënmë të
bukur dhe visheni, i vini një unazë në gisht dhe sandale në këmbë. 23Nxirrni
jashtë viçin e majmur dhe thereni; të hamë dhe të gëzohemi, 24 sepse ky biri
im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri”. Dhe
filluan të bënin një festë tëmadhe. 25Djali i tij i madh ishte në ara; dhe kur u
kthye dhe iu afrua shtëpisë,dëgjoikëngë e valle. 26Atëherë thirri një shërbëtor
dhe e pyeti ç’ishte e gjitha kjo. 27Dhe ai i tha: “Ukthye yt vëlla dhe yt atë theri
viçin emajmur, sepse iu kthye djali shëndoshë emirë”. 28Kur i dëgjoj këto, ai u
zemërua dhe nuk deshi të hynte; atëherë i ati doli dhe iu lut të hynte. 29Por ai
iupërgjigj tëatit dhe tha: “Ja, ubënëkaqviteqëunë të shërbejdhekurrë s’kam
shkelur asnjë nga urdhërat e tu, e megjithëatë kurrë s’më dhe një kec për të
bërë një festëmemiqtë emi. 30Por, kur u kthye ky djali yt, që prishi pasurinë
tënde me prostituta, ti there për të viçin e majmur”. 31Atëherë i ati i tha: “O
bir, ti je gjithmonë me mua, dhe çdo gjë që kam është jotja. 32 Por duhet të
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festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllai yt kishte vdekur dhe u kthye në jetë,
kishte humbur dhe u gjet përsëri””.

16
1Tani ai u foli akomadishepujve të vet: “Ishtenjënjeri i pasurqëkishtenjë

administrator; këtë e paditën se po ia shkapërderdhte pasurinë e tij. 2Atëherë
ai e thirri dhe i tha: “Ç’është kjo që po dëgjoj për ty? Më jep llogari për ato
që ke administruar, sepse ti nuk mund të jesh më administratori im”. 3Dhe
administratori tha me vete: “Ç’do të bëj unë tani, që zotëria im po ma heq
administrimin? Tëgërmoj, s’ebëjdot, dhe të lyp,mëvjen turp. 4Edi ç’do tëbëj
që njerëzit tëmë pranojnë në shtëpitë e tyre kur të hiqemnga administrimi”.
5 I thirri atëherë një nga një ata që i detyroheshin zotërisë së tij dhe i tha
të parit: “Sa i detyrohesh zotërisë tim?”. 6 Ai u përgjigj: “Njëqind bato vaj”.
Atëherë ai i tha: “Merre dëftesën tënde, ulu dhe shkruaj shpejt pesëdhjetë”.
7 Pastaj i tha një tjetri: “Po ti sa i detyrohesh?”. Ai u përgjigj: “Njëqind
kora grurë”. Atëherë ai i tha: “Merre dëftesën tënde dhe shkruaj tetëdhjetë”.
8 Zotëria e lavdëroi administratorin e pandershëm, se kishte vepruar me
mençuri, sepse bijtë e kësaj bote, në brezin e tyre, janë më të mençur se bijtë
e dritës. 9 Unë, pra, po ju them: Bëjini miqtë me pasuri të padrejta sepse,
kur këto do t’ju mungojnë, t’ju pranojnë në banesat e përjetshme. 10 Kush
është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhatë; dhe kush është i
padrejtë në të vogla, është i padrejtë edhe në tëmëdhatë. 11Pra, në qoftë se ju
nuk keni qenë besnikë në pasuritë e padrejta, kush do t’ju besojë pasuritë e
vërteta? 12Dhe, në qoftë se nuk keni qenë besnikë në pasurinë e tjetrit, kush
do t’ju japë tuajën? 13 Asnjë shërbëtor nuk mund t’u shërbejë dy zotërinjve;
sepse osedo taurrejënjerin e tjetrindo tadojë, osedo të lidhetmenjerindhe
tjetrindo tapërbuzë; junukmund t’i shërbeniPerëndisëdhemamonit”. 14Dhe
farisenjtë, të cilët ishin shumë të dhënë pas parasë, i dëgjonin të gjitha këto
dhe e tallnin. 15Dhe ai u tha atyre: “Ju jeni ata që e justifikoni veten përpara
njerëzve, por Perëndia i njeh zemrat tuaja; sepse ajo që vlerësohet shumë
ndër njerëzit është gjë e neveritshme para Perëndisë. 16 Ligji dhe profetët
arrijnë deri në kohën e Gjonit; që atëherë shpallet mbretëria e Perëndisë dhe
gjithkush përpiqet të hyjë aty. 17Por është më lehtë që të mbarojnë qielli dhe
toka, se sa të bjerë poshtë qoftë edhe një pikë nga ligji. 18Ai që lëshon gruan
e vet dhe merr një tjetër, shkel kurorën; edhe ai që martohet me një grua të
lëshuar nga i burri, shkel kurorën”. 19Por atje ishte një njeri i pasur, që vishej
me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri dhe për ditë e kalonte
shkëlqyeshëm. 20 Atje ishte edhe një lypës, i quajtur Llazar, që rrinte para
derës së tij, dhe trupin e kishte plotmeplagë të pezmatuara, 21dhedëshironte
të ngopej me thërrimet që binin nga tryeza e pasanikut; madje edhe qentë
vinin e ia lëpinin plagët. 22 Por ndodhi që lypësi vdiq dhe engjëjt e çuan në
gji të Abrahamit; vdiq edhe pasaniku dhe e varrosën. 23 Dhe, duke pasur
mundime në ferr, i çoi sytë dhe pa nga larg Abrahamin dhe Llazarin në gji
të tij. 24Atëherë ai bërtiti dhe tha: “O atë Abraham, ki mëshirë përmua, dhe
dërgoje Llazarin të lagëmajën e gishtit të vet në ujë që tëmë freskojë gjuhën,
sepsepovuaj tmerrësishtnëkëtëflakë. 25PorAbrahami thoshte: “Obir, kujto
se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Llazari të këqijat; tashti,
përkundrazi, ai po përdëllehet dhe ti vuan. 26Dhe, veç të gjithave, midis nesh
dhe jush është një humnerë emadhe, kështu që ata që do të donin të kalonin
që këtej tek ju nukmunden; po ashtu askush nukmund të kalojë që andej te
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ne”. 27Por ai i tha: “Atëherë, o atë, të lutem ta dërgosh atë te shtëpia e tim eti,
28sepseunëkampesë vëllezër e le t’i paralajmërojë rreptësishtqë tëmos vijnë
edhe ata në këtë vend mundimesh”. 29Abrahami u përgjigj: “Kanë Moisiun
dhe profetët, le t’i dëgjojnë ata”. 30Ai tha: “Jo, o atë Abraham, por nëse dikush
nga të vdekurit do të shkojë tekata, do tëpendohen”. 31Atëherëai i tha: “Nëse
ata nuk e dëgjojnëMoisiun dhe profetët, nuk do të binden edhe në se dikush
ringjallet prej të vdekurish””.

17
1 Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: “Éshtë e pamundur që të mos

ndodhin skandale; por mjerë ai për faj të të cilit vijnë! 2 Për të do të ishte
më mirë t’i varnin në qafë një gur mulliri dhe ta hidhnin në det, se sa të
skandalizojë një të vetëm nga këta të vegjël. 3Kini kujdes veten tuaj! Në se
yt vëllamëkaton kundër teje, qortoje; dhe në se pendohet, fale. 4 Edhe sikur
të mëkatonte shtatë herë në ditë kundër teje, dhe shtatë herë në ditë do të
kthehet te ti duke thënë: “Pendohem”, fale”. 5Atëherë apostujt i thanë Zotit:
“Naeshtobesimin”. 6DheZoti tha: “Po tëkishit besimsanjëkokërr sinapi, do
tëmund t’i thonit këtijmani: “Shkulumegjithë rrënjëdhembillunëdet”, dhe
ai do t’ju bindej. 7Tani cili nga ju, po të ketë një shërbëtor që i lëron tokën ose i
kullot kopenë, do t’i thotë kur ai kthehet nga fusha në shtëpi: “Ejamenjëherë
në tryezë”? 8 A nuk do t’i thotë përkundrazi: “Ma bëj gati darkën, përvishu e
më shërbe që unë të ha e të pi e pastaj të hash dhe të pish edhe ti”? 9 Do
ta falënderojë ndoshta atë shërbëtor sepse i zbatoi ato që i ishin urdhëruar?
Mendoj se jo. 10Kështu edhe ju, kur të keni bërë të gjitha ato që juurdhërohen,
thoni: “Jemi shërbëtorë të padobishëm. Bëmë atë që kishimdetyrë të bënim””.
11Dhe ndodhi që duke udhëtuar për në Jeruzalem, ai kaloi nëpër Samari dhe
Galile. 12Dhe, kur po hynte në një fshat, i dolën para dhjetë lebrozë, të cilët
ndaluan larg, 13 dhe duke ngritur zërin, thanë: “Mjeshtër, Jezus, ki mëshirë
për ne”. 14 Dhe ai, si i pa, u tha atyre: “Shkoni e paraqituni te priftërinjtë”.
Dhe ndodhi që, ndërsa ata po shkonin, u pastruan. 15Dhe një nga ata, si e pa
se u shërua, u kthye mbrapa dhe përlëvdonte Perëndinë me zë të lartë. 16Dhe
ra përmbysme fytyrë përtokë te këmbët e Jezusit, duke e falënderuar. Ky ishte
Samaritan. 17 Jezusi atëherë filloi të thotë: “A nuk u shëruan që të dhjetë?
Ku janë nëntë të tjerët? 18A nuk gjet asnjë që të kthehet për të dhënë lavdi
Perëndisë, përveç këtij të huaji?”. 19 Dhe i tha atij: “Çohu dhe shko; besimi
yt të shëroi”. 20 Tani kur u pyet nga farisenjtë se kur do të vinte mbretëria
e Perëndisë, ai u përgjigj atyre dhe tha: “Mbretëria e Perëndisë nuk vjen në
mënyrë të dukshme; 21 dhe as nuk do të mund të thuhet: “Ja, këtu”, ose: “Ja,
atje”; sepse ja, mbretëria e Perëndisë është përbrenda jush”. 22 Pastaj u tha
dishepujve të vet: “Do të vijnë ditë kur ju do të dëshironi të shihni një nga
ditët e Birit të njeriut, por nuk do ta shihni. 23Dhe do t’ju thonë: “Ja, është
këtu” ose: “Ja, është atje”, por jumos shkoni dhemos i ndiqni. 24Sepse ashtu
si rrufeja, që vetëtin nga njëri skaj i qiellit te tjetri e ndriçon, kështu do të jetë
edhe Biri i njeriut në ditën e tij. 25Pormë parë i duhet të vuajë shumë dhe të
hidhet poshtëngakybrez. 26Dhe, ashtu siç ndodhi nëkohën eNoes, ashtudo
të ndodhë edhe në ditët e Birit të njeriut. 27Njerëzit hanin, pinin, martonin
dhemartoheshin, deri ditën kur Noeu hyri në arkë; dhe erdhi përmbytja dhe
i zhduku të gjithë. 28Po kështu ndodhi në kohën e Lotit: njerëzit hanin, pinin,
blinin, shitnin,mbillnin dhendërtonin; 29por ditënkurLoti doli nga Sodoma,
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ra shi zjarri e squfuri nga qielli dhe i zhduku të gjithë. 30 Kështu do të jetë
edhe atë ditë kur Biri i njeriut do të shfaqet. 31Në atë ditë, ai që ndodhetmbi
çatinë e shtëpisë tëmos zbresë në shtëpi për tëmarrë gjërat e tij; e po kështu ai
që ndodhet në ara, tëmos kthehet prapa. 32Kujtoni gruan e Lotit. 33Ai që do
të kërkojë të shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do ta humbasë, do
ta shpëtojë. 34Unë po ju them: atë natë dy veta do të jenë në një shtrat; njëri
do të merret dhe tjetri do të lihet. 35Dy gra do të bluajnë bashkë; njëra do të
merret e tjetra do të lihet. 36Dy burra do të jenë në ara: njëri do të merret
e tjetri do të lihet”. 37Atëherë dishepujt u përgjigjën dhe thanë: “Ku, o Zot?”
Dhe ai u tha atyre: “Ku të jetë trupi, atje do të mblidhen shqiponjat”.

18
1Pastaj u tha atyre edhe një shëmbëlltyrë, për të treguar se duhet të lutemi

vazhdimisht pa u lodhur, 2 duke thënë: “Në një qytet ishte një gjykatës që
nuk kishte frikë nga Perëndia dhe nuk kishte respekt për njeri. 3 Tani po
në atë qytet ishte një grua e ve që shkonte tek ai duke thënë: “Ma jep të
drejtën para kundërshtarit tim”. 4Për një farë kohe ai nuk deshi ta bënte, por
pastaj thamevete: “Megjithse nukkam frikë nga Perëndiadhe s’kamrespekt
për asnjeri, 5 duke qenë se kjo grua e ve po vazhdon të më mërzitë, do t’ia
jap të drejtën, sepse, duke më ardhur vazhdimisht, do të më rraskapitë””.
6 Dhe Zoti tha: “Dëgjoni ç’thotë gjykatësi i padrejtë. 7 Vallë Perëndia nuk do
të marrë hak për të zgjedhurit e tij që i këlthasin atij ditë e natë? A do të
vonojë, vallë, të ndërhyjë në favor të tyre? 8 Po, unë ju them se ai do t’ua
marrë hakun së shpejti. Po kur të vijë Biri i njeriut, a do të gjejë besim mbi
tokë?”. 9 Ai tha edhe këtë shëmbëlltyre për disa që pretendonin se ishin të
drejtë dhe i përbuznin të tjerët. 10 “Dynjerëzungjitënnë tempull për t’u lutur;
njëri ishte farise dhe tjetri tagrambledhës. 11 Fariseu rrinte në këmbë dhe
lutej në vetvete kështu: “O Perëndi, të falënderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë,
grabitqarë, të padrejtë, kurorëshkelës, dhe as si ai tagrambledhës. 12 Unë
agjëroj dy herë në javë dhe paguaj të dhjetën e gjithçkaje që kam”. 13Kurse
tagrambledhësi rrinte larg dhe as që guxonte t’i çonte sytë drejt qiellit; por
rrihte kraharorin e vet duke thënë: “O Perëndi, ji i mëshirshëm ndaj mua
mëkatarit”. 14 Dhe unë po ju them se ky, dhe jo tjetri, u kthye në shtëpinë
e vet i shfajësuar; sepse kushdo që lartohet do të ulet, dhe kush ulet, do të
lartohet”. 15 I prunë edhe disa fëmijë të vegjël që t’i prekte; por dishepujt,
kur panë këtë, i qortuan. 16 Atëherë Jezusi i thirri fëmijët pranë vetes dhe
tha: “I lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë dhe mos i pengoni, sepse e tyre
është mbretëria e Perëndisë. 17Në të vërtetë po ju them se ai që nuk e pranon
mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë atje”. 18Një nga
krerët e pyeti duke thënë: “Mësues i mirë, ç’duhet të bëj për të trashëguar
jetën e përjetshme?”. 19Dhe Jezusi i tha: “Përsemë quan të mirë? Askush nuk
është imirë, përveç një të vetmi, domethënë Perëndisë. 20Ti i njeh urdhërimet:
“Mos shkel kurorën,mosvrit,mos vidh,mos thuaj dëshmi të rrem, ndero atin
tënd dhe nënën tënde””. 21Dhe ai tha: “Të gjitha këto i kam zbatuar që nga
rinia”. 22 Si e dëgjoi, Jezusi i tha: “Të mungon akoma një gjë: shit gjithçka që
ke dhe jepua të varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell; pastaj eja e më
ndiq”. 23Por ai, kur i dëgjoi këto gjëra, u trishtua shumë, sepse ishte shumë i
pasur. 24Atëherë Jezusi, kur pa se ai ishte trishtuar shumë, tha: “Sa është e
vështirë për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë! 25 Sepse
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është më lehtë që një deve të kalojë nëpër vrimën e gjilpërës, sesa i pasuri
të hyjë në mbretërinë e Perëndisë”. 26Dhe ata që e dëgjonin thanë: “Po kush,
pra, mund të shpëtohet?”. 27 Por ai tha: “Gjëra të pamundshme për njerëzit
janë të mundshme për Perëndinë”. 28 Pastaj Pjetri tha: “Ja, ne kemi lënë çdo
gjë dhe të kemi ndjekur”. 29Dhe ai u tha atyre: “Në të vërtetë po ju them se
nuk ka asnjë që të ketë lënë shtëpinë ose prindërit, ose vëllezërit, ose gruan
ose fëmijët, përmbretërinë e Perëndisë, 30që të mos marrë shumëfish në këtë
kohë,dhenëkohën e ardhshme jetën e përjetshme”. 31Pastaj imorimevete të
dymbëdhjetët dhe u tha atyre: “Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe të gjitha
ato që shkruan profetët për Birin e njeriut do të përmbushen. 32Ai, pra, do t’u
dorëzohetpaganëve,do të fyhet edo tëposhtërohetdhedo tapështyjnë. 33Dhe,
pasi ta fshikullojnë, do ta vrasin, por ai do të ringjallet të tretën ditë”. 34Por
ata nuk morën vesh asgjë nga të gjitha këto: këto fjalë për ta ishin fshehtësi
dhe ata nuk kuptonin ato që u ishin thënë. 35 Tani ndërsa ai po i afrohej
Jerikos, një i verbër ishte ulur përgjatë rrugës dhe po lypte; 36dhe kur dëgjoi
se po kalonte turma, pyeti çfarë ishte; 37 iu përgjigjën se po kalonte Jezusi nga
Nazareti. 38Atëherë ai bërtiti duke thënë: “O Jezus, Bir i Davidit, ki mëshirë
për mua”. 39 Ata që ecnin përpara i bërtitën të heshtte, por ai bërtiste edhe
më fort: “O Bir i Davidit: ki mëshirë për mua”. 40Atëherë Jezusi ndaloi dhe
urdheroi t’ia sillnin dhe, kur ai iu afrua, e pyeti 41duke thëne: “Çfarë dëshiron
të bëj për ty?”. Dhe ai tha: “Zot, të rimarr dritën e syve”. 42Dhe Jezusi i tha:
“Rimerr dritën e syve, Besimi yt të shëroi”. 43Në çast rimori dritën e syve dhe
endiqte dukepërlëvduarPerëndinë; dhegjithëpopulli, kurpakëtë, i dha lavdi
Perëndisë.

19
1Pastaj Jezusi hyri në Jeriko dhe po kalonte nëpër qytet; 2dhe ja, një njeri i

quajtur Zake, i cili ishte kryetari i tagrambledhësve dhe ishte i pasur. 3 Ai
kërkonte të shihte kush ishte Jezusi, por nuk mundte për shkak të turmës,
sepse ishte i shkurtër nga shtati. 4 Atëherë rendi përpara dhe u ngjit në një
fik për ta parë, sepse ai duhet të kalonte andej. 5Dhe kur Jezusi arriti në atë
vend, i çoi sytë, e pa dhe i tha: “Zake, zbrit shpejt poshtë, sepse sot duhet të
rri në shtëpinë tënde”. 6Dhe ai zbriti me nxitim dhe e priti me gëzim. 7Kur
panë këtë, të gjithë murmuritën, duke thënë: “Ai shkoi të rrijë në shtëpinë
e një njeriu mëkatar”. 8 Por Zakeu u çua dhe i tha Zotit: “Zot, unë po u jap
të varfërve gjysmën e pasurisë sime dhe, po të kem marrë ndonjë gjë nga
ndonjërimemashtrim, do t’ia kthej katërfish”. 9Dhe Jezusi i tha: “Sot në këtë
shtëpi ka hyrë shpëtimi, sepse edhe ky është bir i Abrahamit. 10 Sepse Biri i
njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur”. 11Dhe, ndërsa
ata po i dëgjonin këto, Jezusi vazhdoi të tregojë një shëmbëlltyrë, sepse ai ishte
afër Jeruzalemit dhe ata mendonin se mbretëria e Perëndisë do të shfaqej
menjëherë. 12 Tha, pra: “Një njeri fisnik shkoi në një vend të largët për të
marrë në dorëzim një mbretëri e pastaj të kthehej. 13Dhe, si i thirri dhjetë
shërbëtorët e vet, u dha dhjetë mina dhe u tha atyre: “Tregtoni deri sa të
kthehem”. 14Porqytetarëtevet eurrenindhe idërguanpasnjëpërfaqësiduke
thënë: “Nuk duam që ky tëmbretërojë përmbi ne”. 15Dhe kur ai u kthye, pasi
e mori në dorëzim mbretërinë, urdhëroi t’i thërresin ata shërbëtorët, të cilëve
u kishte dhënë paratë për të marrë vesh sa kishte fituar secili duke tregtuar.
16Atëherë doli i pari dhe tha: “Zot, mina jote dha dhjetëmina të tjera”; 17dhe
ai tha: “Mirë, o shërbëtor i mirë, sepse ke qenë besnik në gjëra të vogëla,merr
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sundimin mbi dhjetë qytete”. 18 Pastaj erdhi i dyti duke thënë: “Zot, mina
jote dha edhe pesëmina”; 19dhe ai i tha edhe këtij: “Edhe ti ji sundimtarmbi
pesë qytete”. 20Atëherë erdhi një tjetër i cili tha: “Zot, jamina jote që e ruajta
në një shami, 21 sepse kisha frikë nga ti, që je njeri i rreptë; timerr atë që nuk
ke vënë dhe korr atë që nuk kembjellë”. 22Dhe zoti i tij i tha: “Do të të gjykoj
nga vetë fjalët e tua, o shërbëtor i keq; ti e dije se jam njeri i rreptë, që marr
atë që nuk kam vënë dhe korr atë që nuk kam mbjellë; 23 përse nuk e vure
paranë time në bankë që, kur të kthehem, ta marr bashkë me përqindje?”.
24Pastaj u tha të pranishmëve: “Merrjaniminën dhe ia jepni atij që ka dhjetë
mina”. 25 Dhe ata i thanë: “Zot, po ai ka dhjetë mina”. 26 Unë po ju them
se atij që ka, do t’i jepet; por atij që s’ka do t’i hiqet edhe ajo që ka. 27 Veç
kësaj, i sillni këtu armiqtë e mi, të cilët nuk donin që unë të mbretëroja mbi
ta dhe i vritni përparameje!””. 28Mbasi tha këto gjëra, ai shkoi përpara duke
u ngjitur në Jeruzalem. 29Dhe, si iu afrua Betfagës dhe Betanias, afër malit
që quhet i Ullinjve, dërgoi dy nga dishepujt e vet, 30duke u thënë: “Shkoni në
fshatinpërballëdhe, kur tëhyni, do të gjeni atynjëkërriç të lidhur,mbi të cilin
nuk ka hipur kurrë njeri; zgjidheni atë dhema sillni. 31Dhe nëse ndokush ju
pyet: “Përsepo e zgjidhni?”, u thoni atyre kështu: “Zoti ka nevojë””. 32Dhe ata
që ishin dërguar shkuan dhe e gjetën ashtu siç u kishte thënë. 33Dhe, ndërsa
ata po e zgjidhnin kërriçin, të zotët e tij u thanë atyre: “Përse po e zgjidhni
kërriçin?”. 34Dhe ata thanë: “Zoti ka nevojë”. 35Dhe e prunë, pra, te Jezusi
dhe,mbasi i hidhnin rrobat e vetambi kërriçin, ehipën Jezusinmbi të. 36Dhe,
ndërsa ai ecte kështu përpara, ata shtronin rrobat e tyre në rrugë. 37Dhe kur
ai iu afrua teposhtës së malit të Ullinjve, gjithë turma e dishepujve filloi me
gëzim të lavdërojë Perëndinëme zë të lartë për të gjitha veprat e pushtetshme
që kishin parë, 38 duke thënë: “Bekuar qoftë Mbreti që po vjen në emër të
Zotit; paqe në qiell dhe lavdi në vendet shumë të larta”. 39Dhe disa farisenj
që ishinmidis turmës i thanë: “Mësues, qorto dishepujt e tu!”. 40Dhe ai, duke
u përgjigjur, u tha atyre: “Unë po ju them se në se këta do të heshtnin, gurët
do të bërtisnin”. 41Dhe kur ai po afrohej, e pa qytetin dhe qaumbi të, 42duke
thënë: “Oh, sikur ti, pikërisht ti, të njihje të paktën në ditën tënde ato që janë
te nevojshme për paqen tënde! Por tashti ato janë të fshehura për sytë e tu.
43Sepse përmbi ty do të vijnë ditë kur armiqtë e tu do të të qarkojnëme ledh,
do të të rrethojnë dhe do të të zënë nga të gjitha anët. 44Dhe do të të rrëzojnë
përtokë ty dhe bijtë e tu në ty; dhe s’do të lënë në ty gur mbi gur, sepse ti nuk
e ke njohur kohën kur je vizituar”. 45 Pastaj, mbasi hyri në tempull, filloi t’i
dëbojë jashtë ata që shistin e blinin, 46 duke u thënë atyre: “Éshtë shkruar:
“Shtëpia ime është shtëpi e lutjes, por ju e bëtë shpellë kusarësh””. 47Çdo ditë
ai mësonte në tempull. Dhe krerët e priftërinjve, skribët dhe krerët e popullit
kërkonin ta vrisnin. 48Dhe nuk arrinin dot të vendosnin çfarë të bënin; sepse
gjithë populli e dëgjonteme vemendje të madhe.

20
1 Dhe në një nga ato ditë ndodhi që, ndërsa ai po mësonte popullin në

tempull dhe predikonte ungjillin, erdhën krerët e priftërinjve dhe skribët
bashkë me pleqtë, 2 dhe i thanë: “Na trego me ç’autoritet i bën këto gjëra;
ose kush është ai që ta dha ty këtë pushtet?”. 3 Dhe ai duke u përgjigjur, u
tha atyre: “Edhe unë do t’ju pyes një gjë dhe ju m’u përgjigjni: 4 Pagëzimi i
Gjonit vinte nga qielli apo nga njerëzit?”. 5Dhe ata arsyetonin në mes tyre
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duke thënë: “Po të themi prej qiellit, ai do të na thotë: “Atëherë përse nuk i
besuat?”. 6Kurse po t’i themi prej njerëzve, gjithë populli do të na vrasë me
gurë, sepse ai është i bindur seGjoni ishtenjëprofet”. 7Prandaj upërgjigjen se
nuk dinin nga vinte. 8Atëherë Jezusi u tha atyre: “As unë nuk po ju themme
ç’pushtet i bëj këto gjëra”. 9 Pastaj filloi t’i tregojë popullit këtë shëmbëlltyrë:
“Një njeri mbolli një vresht, ua besoi disa vreshtarëve dhe iku larg për një
kohë të gjatë. 10Në kohën e të vjelave, dërgoi një shërbëtor tek ata vreshtarë
që t’i jepnin pjesën e vet nga prodhimi i vreshtit; por vreshtarët e rrahën atë
dhe e kthyen duarbosh. 11Ai dërgoi përsëri një shërbëtor tjetër; por ata, pasi e
rrahëndhee shanë edheatë, ekthyenduarbosh. 12Aidërgoi edhenjë të tretë,
porataeplagosënedheatëdheepërzunë. 13Atëherë i zoti i vreshtit tha: “Çfarë
duhet të bëj? Do të dërgoj djalin tim të dashur. Ndoshta, duke e parë atë, do
ta respektojnë!”. 14 Por vreshtarët, kur e panë, thanë midis tyre: “Ky është
trashëgimtari; ejani e ta vrasim që trashëgimia të nambetet neve”. 15Kështu e
nxorën jashtë vreshtit dhe e vranë. Ç’do t’u bëjë, pra, këtyre, i zoti i vreshtit?
16Ai do të vijë, do t’i vrasë ata vreshtarë dhe do t’ua japë vreshtin të tjerëve”.
Por ata, kur edëgjuankëtë, thanë: “Kështumosqoftë”. 17Atëherë Jezusi, duke i
shikuar në fytyrë, tha: “Ç’është, pra, ajo që është shkruar: “Guri që ndërtuesit
e kanë hedhur poshtë u bë guri i qoshes”? 18Kushdo që do të bjerë mbi këtë
gurdo të bëhet copë-copë,dheaimbi të cilin do të bjerë guri, do të dërrmohet”.
19Nëkëtëmoment, krerët epriftërinjvedhe skribëtkërkuan të vënëdorënë të,
sepse emorën vesh se ai e kishte treguar atë shëmbëlltyrë për ata, por kishin
frikë nga populli. 20 Ata e përgjonin me kujdes dhe i dërguan disa spiunë të
cilët,dukeuparaqitur si njerëz të drejtë, ta zininnëgabimnëndonjë ligjëratë
dhe pastaj t’ia dorëzonin pushtetit dhe autoritetit të guvernatorit. 21 Këta e
pyetën duke thënë: “Mësues ne e dimë se ti flet dhe mëson drejt dhe që nuk
je aspak i anshëm, por mëson rrugën e Perëndisë në të vërtetë. 22 A është e
lejueshmepërne t’i paguajmë taksëCezarit apo jo?”. 23Porai, dukeekuptuar
ligësinë e tyre, u tha atyre: “Përsemë provokoni? 24Më tregoni një denar: e
kujt është fytyra dhe mbishkrimi që ka?”. Dhe ata, duke përgjigjur, thanë: “E
Cezarit”. 25Atëherë ai u tha atyre: “I jepni, pra, Cezarit atë që i përket Cezarit,
dhe Perëndisë atë që është e Perëndisë”. 26Dhe nukmundën ta zënë në gabim
në ligjëratën e tij përpara popullit dhe, të habitur nga përgjigjja e tij, heshtën.
27Pastaj iu afruandisa saducej, të cilëtmohojnë seka ringjallje, dhe epyetën,
28 duke thënë: “Mësues, Moisiu na la të shkruar që, nëse vëllai i dikujt vdes
kishte grua dhe vdiq pa lënë fëmijë, i vëllai ta marrë gruan e tij dhe t’i ngjallë
pasardhës vëllait të vet. 29 Tashti, ishin shtatë vëllezër; i pari u martua dhe
vdiq pa lënë fëmijë. 30 I dyti e mori për grua dhe vdiq edhe ai pa lënë fëmijë.
31Emori pastaj i treti; dhekështuqë të shtatë vdiqënpa lënë fëmijë. 32Dhepas
tyre vdiq edhe gruaja. 33Atëherë, në ringjallje, e kujt do të jetë grua? Sepse
që të shtatë e patën grua”. 34Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, tha atyre: “Bijtë e
kësajbotemartohendhemartojnë; 35porataqëdo tëgjenden tëdenjë tëkenë
pjesë në botën tjetërdhenë ringjalljen e të vdekurve, nukmartohendhenuk
martojnë; 36 ata as nukmund të vdesin më, sepse janë si engjëjt dhe janë bij
të Perëndisë,dukeqenëbij të ringjalljes. 37Dhe se të vdekurit do të ringjallen,
e ka deklaruar vetëMoisiu në pjesën e ferrishtes, kur e quan Zot, Perëndinë e
Abrahamit, Perëndinëe IsakutdhePerëndinëe Jakobit. 38Ainukështëperëndi
i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të”. 39Atëherë disa
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skribë morën fjalën dhe thanë: “Mësues, mirë fole”. 40Dhe nuk guxuan më
t’i bëjnë asnjë pyetje. 41 Dhe ai i tha atyre: “Vallë, si thonë se Krishti është
Bir i Davidit? 42Vetë Davidi, në librin e Psalmeve, thotë: “Zoti i tha Zotit tim:
Ulu në të djathtën time, 43 derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të këmbëve të
tua”. 44Davidi, pra, e quan Zot; si mund të jetë bir i tij?”. 45Dhe, ndërsa gjithë
populli poedëgjonte,aiu thadishepujve tëvet: 46“Ruhuninga skribët, të cilët
shëtisinme kënaqësime rroba të gjata, duan t’i përshëndesin nëpër sheshe, të
jenë në vendet e para në sinagoga dhe në kryet e vendit nëpër gosti; 47 ata
gllabërojnë shtëpitë e te vejave dhe, për t’u dukur, bëjnë lutje të gjata. Ata do
të marrin një dënimmë të rëndë”.

21
1Pastaj Jezusi i çoi sytë dhe pa pasanikët që qitnin dhuratat e tyre në arkën

e thesarit, 2 dhe pa edhe një të ve të varfër që qiti dy pare të vogla 3 dhe
tha: “Në të vërtetë po ju them se kjo e ve e varfër ka qitur më shumë se
gjithë të tjerët. 4 Sepse të gjithë këta dhanë nga tepricat e pasurisë së tyre
për shtëpinë e Perëndisë, kurse ajo, në varfërinë e vet, dha gjithçka që kishte
për të jetuar”. 5 Pastaj, kur disa po flisnin për tempullin dhe vinin në pah
se ishte i stolisur me gurë të bukur dhe me oferta, ai tha: 6 “Nga të gjitha
këto gjëra që ju admironi, do të vijnë ditët kur nuk do të mbetet gur mbi
gur pa u rrënuar”. 7 Atëherë ata e pyetën duke thënë: “Mësues, kur do të
ndodhin këto dhe cila do të jetë shenja se këto janë duke u kryer?”. 8 Dhe
ai tha: “Ruhuni semos jumashtrojnë, sepse shumë veta do të vijnë në emrin
tim duke thënë: “Unë jam”, dhe: “Erdhi koha”. Mos shkoni, pra, pas tyre.
9Dhe kur të dëgjoni të flitet për luftëra e për trazira, mos u trembni, sepse të
gjithakëtoduhet tëndodhinmëparë,pormbariminukdo tëvijëmenjëherë”.
10 Atëherë u tha atyre: “Do të ngrihet kombi kundër kombit; dhe mbretëria
kundërmbretërisë; 11do të ngjajnë tërmete të mëdha, zi buke dhemurtaja në
vende të ndryshme; do të ndodhin edhe dukuri të llahtarshme dhe shenja të
mëdha nga qielli. 12 Por, para të gjitha këtyre gjërave, do të vënë dorë mbi ju
dhedo t’ju përndjekindhedo t’ju dorëzojnënë sinagoga e do t’ju futin nëburg;
dhe do t’ju nxjerrin përparambretërve dhe guvernatorëve për shkak të emrit
tim, 13por kjo do t’ju japë rastin që të dëshmoni. 14Ta vini, pra, në zemrën tuaj
që të mos mendoni më parë se si do përgjigjeni për t’umbrojtur, 15 sepse unë
do t’ju jap një gojë e një dituri të tillë të cilën të gjithë kundërshtarët tuaj nuk
do të jenë në gjendje ta kundërshtojnë ose t’i rezistojnë. 16Dhe ju madje do
t’ju tradhtojnë edhe prindërit, dhe vëllezërit, dhe farefisi dhemiqtë; dhe disa
prej jush do t’i vrasin. 17Dhe të gjithë do t’ju urrejnë për shkak të emrit tim.
18Por as edhe një fije floku e kokës suaj nuk do t’ju humbasë. 19Me durimin
tuaj ju do t’i fitoni shpirtrat tuaj”. 20 “Dhe kur do të shikoni Jeruzalemin të
rrethuar nga ushtritë, ta dini se shkretimi i saj është afër. 21 Atëherë ata që
janë në Jude, të ikin nëmale; dhe ata që janë në qytet të largohen; dhe ata që
janë në fushë të mos hyjnë në të. 22 Sepse ato janë ditë të hakmarrjes, që të
përmbushen të gjitha ato gjëra që janë shkruar. 23Mjerë gratë shtatzëna dhe
ato qëmëndin në ato ditë, sepse do të ketëmjerim tëmadh në vend dhemëri
mbikëtëpopull. 24Dheatado tëbiennga tehu i shpatës,do t’i çojnërobërndër
të gjitha kombet, dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët, derisa të plotësohen
kohët e paganëve”. 25 “Dhe do të ketë shenja në diell, në hënë dhe në yje, dhe
mbi tokë ankth popujsh, në përhumbjen prej gjëmës së detit dhe të valëve të
tij; 26 njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga pritja se çfare do ta pllakosë
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botën, sepse fuqitë qiellore do të lëkunden. 27 Atëherë do të shohin Birin e
njeriutdukeardhurmbinjë re,me fuqidhe lavdi tëmadhe. 28Dhekurkëto të
fillojnë të ndodhin, shikoni lart dhengrini kokat tuaja, sepse çlirimi juaj është
afër”. 29Pastaj u tha atyrenjë shëmbëlltyrë: “Vini refikundhe të gjithapemët.
30Kur ata nisin emugullojnë, duke i parë, ju vete e kuptoni se vera është afër;
31kështu edhe ju, kur do të shikoni se po ndodhin këto, ta dini se mbretëria e
Perëndisëështëafër. 32Në tëvërtetëunëpo ju themsenukdo tëkalojëkybrez,
derisa të gjithakëtogjëra të kenëndodhur. 33Qielli dhe tokado tëkalojnë,por
fjalët e mia nuk do të kalojnë”. 34 “Tani kini kujdes që zemrat tuaja të mos
rëndohen nga të llupurit, nga të dehurit dhe nga preokupimet e kësaj jete; që
ajo ditë të mos ju zërë në befasi. 35 Sepse do të vijë si një lak mbi të gjithë
ata që banojnëmbi faqen embarë dheut. 36Prandaj, rrini zgjuar dhe lutuni
kurdoherë që të çmoheni të denjë të shpëtoninga të gjitha ato që do të ngjasin
dhe të dilni para Birit të njeriut”. 37 Gjatë ditës ai mësonte në tempull, dhe
natën dilte dhe e kalonte jashtë, në malin e Ullinjve. 38 Dhe gjithë populli,
herët nëmëngjes, erdhi tek ai në tempull për ta dëgjuar.

22
1Ndërkaq po afrohej festa e të Ndormëve, që quhet Pashkë. 2Dhe krerët e

priftërinjve e skribët kërkoninmënyrën se si ta vrisnin, sepse kishin frikë nga
populli. 3 Atëherë Satani hyri në Judën, i mbiquajtur Iskariot, që ishte një
nga të dymbëdhjetët. 4Kështu ai shkoi të merret veshme krerët e priftërinjve
e dheme krerët e rojës përmënyrën se si do ta tradhtonte. 5Ata u gëzuan dhe
i premtuan t’i japin para. 6Dhe ai pranoi dhe kërkonte rastin e volitshëm për
t’ua dorëzuar pa qenë e pranishme turma. 7 Tani erdhi dita e të Ndormëve,
kurduhet therurflijimi i Pashkës. 8Dhe Jezusi dërgoiPjetrindheGjoninduke
u thënë: “Shkoni enabënigati Pashkën,qëne tahamë”. 9Dheatae thanë: “Ku
dëshiron ta përgatisim?”. 10Atëherë ai tha atyre: “Ja, kur të hyni në qytet, do
t’ju dalë përpara një njeri që mban një brokë uji; ndiqeni në shtëpinë ku ai
do të hyjë. 11 I thoni të zotit të shtëpisë: “Mësuesi të çon fjalë: Ku është salla,
në të cilënmund të ha Pashkën bashkë me dishepujt e mi?”. 12Atëherë ai do
t’ju tregojë një sallë të madhe të shtruar; aty do të bëni përgatitjet”. 13 Ata
shkuan, pra, dhe gjetën ashtu siç u tha dhe përgatitën Pashkën. 14Dhe, kur
erdhi ora, ai u ul në tryezë dhe bashkëmetë dymbëdhjetë apostujt. 15Atëherë
ai u tha atyre: “Kam pasur dëshirë tëmadhe ta ha këtë Pashkë bashkëme ju,
para se të vuaj, 16 sepse po ju them se nuk do të ha më të tillë derisa ajo të
plotësohet në mbretërinë e Perëndisë”. 17 Pastaj mori kupën, falenderoi, dhe
tha: “Merrniekëtëdhendaniemidis jush, 18sepseunëpo ju themsenukdo të
pimë nga fryti i hardhisë derisa të vijëmbretëria e Perëndisë”. 19Pastaj mori
bukën, falënderoi, e theu dhe ua dha atyre duke thënë: “Ky është trupi im,
që është dhënë për ju; bëni këtë në përkujtimin tim”. 20 Po kështu, pas darkës,
mori kupënduke thënë: “Kjokupëështëbesëlidhja e renë gjakun tim, që është
derdhur për ju. 21Por ja, dora e atij qëmë tradhton ështëmemuambi tryezë.
22 Sigurisht Biri i njeriut shkon, siç është caktuar, por mjerë ai njeri me anë
të cilit është tradhëtuar!”. 23Atëherë ata filluan ta pyesin njëri-tjetrin se kush
nga ata do ta bënte këtë gjë. 24Dhemidis tyre lindi edhenjë grindje se cili nga
ata duhej të konsiderohej më i madhi. 25Por Jezusi u tha atyre: “Mbretërit e
kombeve i sundojnë ato, dhe ata qëushtrojnëpushtetmbi to quhenbamirës.
26Porme jumos qoftë kështu;madjemë imadhi ndër ju le të jetë simë i vogli
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dhe ai që drejton si ai që shërben. 27Në fakt kush ështëmë imadh: ai që është
në tryezë apo ai që shërben? Vallë, a s’është ai që rri në tryezë? Epra, unë jam
midis jush porsi ai që shërben. 28 Ju jeni ata që qëndruatme mua në sprovat
e mia. 29Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka caktuar mua Ati im,
30që ju të hani e të pini në tryezën time, nëmbretërinë time, dhe të ulenimbi
frone për të gjykuar të dymbëdhjetë fiset e Izraelit. 31Edhe Zoti tha: “Simon,
Simon, ja, Satani ka kërkuar t’ju shoshë ashtu siç shoshet gruri. 32 Por unë
jam lutur për ty, që besimi yt të mos mpaket; dhe ti, kur të jesh kthyer, forco
vëllezërit e tu”. 33Por ai tha: “Zot, unë jam gati të shkoj bashkëme ty edhe në
burg edhe në vdekje”. 34 Por Jezusi tha: “Pjetër, unë të them se sot gjeli nuk
do të këndojë, para se ti të kesh mohuar tri herë se më njeh”. 35 Pastaj u tha
atyre: “Kur ju dërgova pa trasta, pa thes dhe pa sandale, vallë a ju mungoi
gjë?”. Dhe ata thanë: “Asgjë”. 36U tha, pra, atyre: “Po tani, kush ka një trastë
le tamarrëme vete, dhe po kështu thesin; dhe kush nuk ka shpatë, le të shesë
rrobënevet e tablejënjë. 37Sepseunëpo ju themseçfarëështë shkruarduhet
të plotësohet ende në mua: “Dhe ai është radhitur ndër keqbërësit”. Sepse
ato gjëra që janë shkruar përmua do të kenë kryerjen e tyre”. 38Atëherë ata
thanë: “Zot, ja këtudy shpata”. Por ai u tha atyre “Mjaft!”. 39Pastaj Jezusi doli
dhe shkoi si zakonisht nëmalin eUllinjve, dhe edhe dishepujt e tij e ndiqnin.
40Kur arriti në vend, u tha atyre: “Lutuni që të mos hyni në tundim”. 41Dhe
u largua prej tyre, aq sa mund të hidhet një gur, dhe ra në gjunj dhe lutej,
42 duke thënë: “O Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë! Megjithatë
mos u bëftë vullneti im, por yti”. 43 Atëherë iu shfaq një engjëll nga qie-lli
për t’i dhënë forcë. 44 Dhe ai, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort; dhe
djersa e tij po i bëhej si gjak i mpiksur që bie për tokë. 45 Si u çua pastaj nga
lutja, erdhi te dishepujt e vet dhe i gjeti që flinin nga trishtimi, 46 dhe u tha
atyre: “Pse po flini? Çohuni dhe lutuni që të mos hyni në tundim”. 47Ndërsa
ai ende po fliste, ja një turmë; dhe ai që quhej Judë, një nga të dymbëdhjetët,
i printe dhe iu afrua Jezusit për ta puthur. 48Dhe Jezusi i tha: “Judë, ti po e
tradhton Birin e njeriut me një puthje?”. 49 Atëherë ata që ishin përreth tij,
duke parë çfarë do të ndodhte, i thanë: “Zot, a t’u biem me shpatë?”. 50Dhe
një nga ata i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe ia preu veshin e djathtë. 51 Por
Jezusi, duke u përgjigjur, tha: “Lëreni, mjaft kështu”. Dhe si e preku veshin
e atij njeriu, e shëroi. 52 Pastaj Jezusi u tha krerëve të priftërinjve, krerëve të
rojeve të tempullit dhepleqveqëkishinardhurkundër tij: “Kenidalëkundër
meje me shpata dhe me shkopinj si kundër një kusari? 53 Kur unë çdo ditë
ishame ju në tempull, ju nuk vutë dorë kurrëmbimua; por kjo është ora juaj
dhe pushteti i errësirës”. 54Mbasi e kapën, e çuan dhe e shtinë në shtëpinë e
kryepriftit. Dhe Pjetri e ndiqte nga larg. 55Kur ata ndezënnjë zjarr nëmes të
oborrit dhe u ulën rreth tij, Pjetri u ul midis tyre. 56Një shërbëtore e pa ulur
pranë zjarrit, e shikoi me vëmendje dhe tha: “Edhe ky ishte me të”. 57 Por
ai e mohoi duke thënë: “O grua, nuk e njoh”. 58 Pak më vonë e pa një tjetër
dhe tha: “Edhe ti je nga ata”. Por Pjetri tha: “O njeri, nuk jam”. 59Mbasi
kaloi rreth një orë, një tjetër pohoime këmbëngulje duke thënë: “Në të vërtetë
edhe ky ishte bashkë me të, sepse është Galileas”. 60 Por Pjetri tha: “O njeri,
s’di ç’po thua”. Dhe menjëherë, ndërsa ai ende po fliste, këndoi gjeli. 61Dhe
Zoti u kthye, dhe e shikoi Pjetrin. Dhe Pjetrit iu kujtua fjala që i kishte thënë
Zoti: “Para se të këndojë gjeli, ti do të më mohosh tri herë”. 62Atëherë Pjetri
doli përjashta dhe qau me hidhërim. 63Ndërkaq njerëzit që e mbanin Jezusin
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e përqeshnin dhe e rrihnin. 64Dhe, mbasi ia mbuluan sytë, i binin në fytyrë
dhe e pyetnin duke thënë: “Profetizo, kush është ai që të ra?”. 65 Dhe duke
blasfemuar thoshin shumë gjëra të tjera kundër tij. 66Dhe, kur u bë ditë, u
mblodhën pleqtë e popullit, kreret e prifterinjve dhe skribët dhe e çuan në
sinedrin e tyre, duke thënë: 67 “Në se ti je Krishti, na e thuaj”. Por ai u tha
atyre: “Edhe sikur t’jua thoja, nuk do ta besonit. 68Edhe sikur t’ju pyesja, ju
nuk do të më përgjigjeshit dhe as nuk do të më linit të shkoja. 69 Por tash e
tutje Biri i njeriut do të ulet në të djathtën e fuqisë së Perëndisë”. 70Atëherë
të gjithë thanë: “Je ti, pra, Biri i Perëndisë?”. Dhe ai u tha atyre: “Ju thoni se
unë jam”. 71Atëherë ata thanë: “Ç’nevojë kemi akome për dëshmi? Ne vetë e
dëgjuam nga goja e tij”.

23
1 Atëherë u ngrit gjithë asambleja dhe e çuan te Pilati. 2 Dhe filluan ta

paditinduke thënë: “Këtëneegjetëmqëpërmbystekombin tonëdhendalonte
t’i jepeshin taksa Cezarit, duke u vetëquajtur një mbret, Krishti”. 3 Atëherë
Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti mbreti i Judenjve?”. Dhe Jezusi iu përgjigj
dhe tha: “Ti po thua”. 4Pilati u tha atëherë krerëve të priftërinjvedhepopullit:
“Unë nuk po gjej asnjë faj te ky njeri”. 5 Por ata ngulnin këmbë, duke thënë:
“Ai po ngre popullin në kryengritje duke mësuar në mbarë Judenë, që nga
Galilea e deri këtu”. 6Atëherë Pilati, kur dëgjoi se u fol për Galilenë, pyeti në
se ai njeri ishte Galileas. 7Dhe kur mori vesh se ai i takonte juridiksionit të
Herodit, e dërgoi teHerodi, i cili, ndër ato ditë,ndodhej edhe ai në Jeruzalem.
8KurHerodi pa Jezusin, u gëzua shumë; prej shumëkohësh ai donte ta shihte,
sepse kishte dëgjuar shumë për të dhe shpresonte të shihte ndonjë mrekulli
të kryer prej tij. 9 Ai i drejtoi shumë pyetje, por Jezusi nuk u përgjigj fare.
10Ndërkaq krerët e priftërinjve dhe skribët rrinin aty dhe e paditnin me furi.
11Atëherë Herodi, me ushtarët e vet, mbasi e fyu dhe e talli, e veshi me një
rrobe të shkëlqyeshme dhe ia riktheu Pilatit. 12 Atë ditë Herodi dhe Pilati
u bënë miq me njëri-tjetrin, ndërsa më parë ishin armiq. 13 Atëherë Pilati,
mblodhi krerët e priftërinjve, kryetarët dhe popullin, 14 dhe u tha atyre: “Ju
më prutë këtë njeri si çoroditës të popullit; dhe ja, unë, pasi e hetova para
jush, nuk kam gjetur tek ai asnjë nga fajet për të cilat ju e paditni, 15 dhe
as Herodi, sepse na e ktheu përsëri te ne; në fakt ai s’ka bërë asgjë që të
meritojë vdekjen. 16 Prandaj, pasi ta fshikullojnë, do ta lëshoj”. 17 Tani me
rastin e festës së Pashkës qeveritari duhet të lironte dikë. 18Por ata, të gjithë
njëzeri, bërtitën duke thënë: “Vraje këtë dhe na liro Barabën”. 19 Ky ishte
hedhur në burg për një trazirë të bërë në qytet dhe për vrasje. 20 Prandaj
Pilati, duke dashur të lëshojë Jezusin, u foli përsëri. 21 Por ata bërtitnin duke
thënë: “Kryqëzoje!”. 22 Për të tretën herë ai u tha atyre: “Po ç’të keqe bëri
ky? Unë nuk gjeta në të asnjë faj që të meritojë vdekjen. Prandaj, pasi ta
fshikullojnë, do ta lëshoj”. 23Por ata ngulnin këmbëme britma temëdha duke
kërkuar që ta kryqëzonin; dhe britmat e tyre dhe të krerëve të priftërinjve u
bënëmbisunduese. 24AtëherëPilatvendosiqë tëbëhejçkaatakërkonin. 25Dhe
ua lëshoi atë qëqeburgosur për trazirë dhe vrasje dheqë ata e kishin kërkuar;
dhe Jezusin ia dorëzoi vullnetit të tyre. 26 Ndërsa po e çonin, kapën njëfarë
Simoni nga Kirena, që po kthehej nga fusha, e ngarkuan me kryqin që ta
mbartepas Jezusit. 27Dheendiqtenjë turmëemadhepopulli dhedisa graqë
hidhëroheshin dhe vajtonin për të. 28Por Jezusi u kthye nga ato dhe u tha: “O
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bija të Jeruzalemit,mos qani përmua, por qani për veten tuaj dhe për fëmijët
tuaj. 29 Sepse ja, do të vijnë ditët kur do të thuhet: “Lum gratë shterpe dhe
lumbarqetqënukkanëpjellë dhegjinjtëqënukkanëmëndur!”. 30Atëherëdo
të fillojnë t’u thonë maleve: “Bini përmbi ne!”, dhe kodrave: “Na mbuloni!”.
31 Sepse, në se bëhet kështu me drurin e njomë, ç’do të bëhet me të thatin?”.
32Dhedy të tjerë, që ishin keqbërës, i prunë bashkëme të, për t’i vrarë. 33Dhe
kur arritën në vendin që quhet “Kafka”, aty e kryqëzuan atë dhe keqbërësit,
njërin në të djathtë dhe tjetri në të majtë. 34Dhe Jezusi tha: “O Atë, fali ata
sepse nuk dinë ç’bëjnë”. Pastaj, pasi i ndanë rrobat e tij, hodhën short. 35Dhe
populli rrinte aty për të parë; dhe kryetarët me popullin e përqeshnin, duke
thënë: “Ai i shpëtoi të tjerët, le të shpëtojë veten, po qe se me të vërtetë është
Krishti, i zgjedhuri i Perëndisë”. 36Edheushtarët e tallnin, duke iu afruar dhe
duke i ofruar uthull, 37 dhe duke thënë: “Nëse ti je mbreti i Judenjve, shpëto
veten”. 38 Përveç kësaj përmbi kryet e tij ishte një mbishkrim me shkronja
greke, latine dhe hebraike: “KY ÉSHTÉMBRETI I JUDENJVE”. 39Tani një nga
keqberësit e kryqëzuar e shau duke thënë: “Nëse ti je Krishti, shpëto vetveten
dhe neve”. 40Por ai tjetri duke e përgjigjur e qortoi duke i thënë: “A s’ke frikë
nga Perëndia, që je nën të njëjtin dënim? 41Në realitet, ne me të drejtë jemi
dënuar, sepse pomarrimndëshkimin emerituar për ato që kemi kryer, ndërsa
ky nuk ka bërë asnjë të keqe”. 42 Pastaj i tha Jezusit: “Zot, kujtohu për mua
kur të vish në mbretërinë tënde”. 43Atëherë Jezusi i tha: “Në të vërtetë po të
them: sot do të jesh me mua në parajsë”. 44 Ishte afërsisht ora e gjashtë dhe
errësira embuloi gjithë vendin deri në orën e nëntë. 45Dielli u err dhe perdja
e tempullit undanëmes. 46Dhe Jezusibërtitimezë të lartëdhe tha: “OAtë,në
duart e tua po e dorëzoj frymën tim!”. Dhe, si tha këto, dha fryma. 47Atëherë
centurioni, kur pa ç’ndodhi, përlëvdoi Perëndinë duke thënë: “Me të vërtetë
ky njeri ishte i drejtë!”. 48Dhe gjithë turma, që ishte mbledhur për të parë
ç’po ndodhte, kur e pa këtë, u kthye duke rrahur kraharorin. 49 Të gjithë të
njohurit e tij dhe gratë që e kishin ndjekur që nga Galilea qendronin larg,
duke parë këto gjëra. 50 Tani ishte një burrë me emër Jozef, që ishte anëtar
i sinedrit, njeri i drejtë dhe i mirë; 51 ai nuk kishte miratuar vendimin dhe
veprimin e të tjerëve. Ai ishte nga Arimatea, qytet i Judesë dhe priste edhe
ai mbretërinë e Perëndisë. 52Ai iu paraqit Pilatit dhe kërkoi trupin e Jezusit.
53Dhe, pasi e zbriti poshtë nga kryqi, e mbështolli në një çarçaf dhe e vuri në
një varr të gërmuar në shkëmb, ku ende nuk ishte varrosur asnjeri. 54 Ishte
ditaePërgatitjesdheeshtunapofillonte. 55GratëqëkishinardhurmeJezusin
nga Galilea duke e ndjekur nga afër, e panë varrin dhe mënyrën se si ishte
vënë trupi i Jezusit; 56 pastaj ato u kthyen dhe përgatitën erëra të mira dhe
vajra; dhe gjatë së shtunës pushuan, sipas urdhërimit.

24
1 Tani ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, ato me gra të tjera

shkuan te varri, duke sjellë erërat e mira që kishin përgatitur. 2 Dhe gjetën
që guri ishte rrokullisur nga varri. 3Por, kur hynë, nuk e gjetën trupin e Zotit
Jezus. 4 Dhe, ndërsa ishin shumë të hutuara nga kjo, ja, iu paraqitën atyre
dy burra të veshur me rroba të ndritshme. 5Dhe, mbasi ato, të tmerruara, e
mbanin fytyrën të përkulurpërdhe, ata u thanë: “Pse e kërkoni të gjallinmidis
të vdekurve? 6Ai nuk ështe këtu, por është ringjallur; kujtohuni si ju foli, kur
ishte endenëGalile, 7duke thënë seBiri i njeriut duhej tëdorëzohejnëduar të
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njerëzvemëkatarë,duhejkryqëzuardhedo të ringjallej ditëne tretë”. 8Dheato
kujtonin fjalëte tij. 9kurukthyenngavarri, atoua treguan tëgjithakëtogjëra
tënjëmbëdhjetëvedhegjithë të tjerëve. 10Atoqëu treguanapostujvekëtogjëra
ishinMariaMagdalena, Joana,Maria, nënae Jakobit dhegratë e tjeraqë ishin
me to. 11Por këto fjalë atyrë iu dukën si dokrra; dhe ata nuk u besuan atyre.
12Megjithatë Pjetri u çua, vrapoi te varri, u përkul dhe nuk pa tjetër përveç
çarçafëveqë dergjeshin vetëm; pastaj u largua, imrekulluarmeveten e tij për
sa kishte ndodhur. 13 Po ate ditë, dy nga ata po shkonin drejt një fshati, me
emër Emaus, gjashtëdhjetë stade larg Jeruzalemit. 14 Dhe ata po bisedonin
midis tyre për të gjitha ato që kishin ndodhur. 15Dhe ndodhi që, ndërsa po
flisnin dhe bisedonin bashkë, vetë Jezusi u afrua dhe nisi të ecëme ta. 16Por
sytë e tyre ishin të penguar kështu që të mos e njihnin. 17Dhe ai u tha atyre:
“Ç’janë këto biseda që bënimenjëri-tjetrin udhës? Dhe pse jeni të trishtuar?”.
18Dhenjë nga ata, ime emërKleopa, duke u përgjigjur tha: “Je ti i vetmi i huaj
në Jeruzalem, që nuk i di gjëratqë kanëndodhur këtunë këtoditë?”. 19Dhe ai
u tha atyre: “Cilat?”. Ata i thanë: “Çështjen e Jezusit ngaNazareti, që ishte një
profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë përpara Perëndisë dhe përpara gjithë
popullit. 20Dhe se si krerët e priftërinjve dhe kryetarët tanë e kanë dorëzuar
për ta dënuar me vdekje dhe e kanë kryqëzuar. 21 Por ne kishim shpresë se
ai do të ishte ky që do ta çlironte Izraelin; por, megjithkëtë, sot është e treta
ditë që kur ndodhën këto gjëra. 22 Por edhe disa gra në mes nesh na kanë
çuditur, sepse, kur shkuanherëtnëmëngjes te varri, 23dhenuk e gjetën trupin
e tij, u kthyen duke thënë se kishin parë nië vegim engjëjsh, të cilët thonë se
ai jeton. 24 Dhe disa nga tanët shkuan te varri dhe e gjetën ashtu si kishin
treguar gratë, por atë nuk e panë”. 25Atëherë ai u tha atyre: “Obudallenj dhe
zemërngathëtpër tëbesuargjithçkaqëkanë thënëprofetët! 26Poranukduhej
që Krishti të vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij?”. 27 Dhe,
duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të
gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij. 28Kur iu afruan fshatit për ku ishin
drejtuar, ai bëri sikur do të vazhdonte më tutje. 29 Por ata e detyruan duke
thënë: “Rri me ne, sepse po ngryset dhe dita po mbaron”. Edhe ai hyri që
të rrijë me ta. 30Dhe, siç ishte në tryezë me ta, mori bukën, e bekoi dhe, si e
theu, uandauatyre. 31Atëherëatyre iu çelën sytëdheenjohën,poraiu zhduk
prej syve të tyre. 32Dhe ata i thanë njeri tjetrit: “Po a nuk na digjej zemra
përbrenda, kur ai na fliste udhës dhe na hapte Shkrimet?”. 33Në po atë çast
u ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem, ku e gjetën të njëmbëdhjetët dhe ata që
ishin mbledhur bashkë me ta. 34Ata thoshnin: “Zoti u ringjall me të vërtetë
dhe iu shfaq Simonit”. 35Ata atëherë treguan ç’u kishte ndodhur rrugës dhe
si e kishin njohur në ndarjen e bukës. 36 Dhe, ndërsa ata po bisedonin për
këto gjëra, vetë Jezusi u shfaq në mes tyre dhe u tha atyre: “Paqja me ju!”.
37 Por ata, të tmerruar dhe gjithë frikë, mendonin se po shihnin një frymë.
38 Atëherë ai u tha atyre: “Pse jeni shqetësuar Dhe pse në zemrat tuaja po
lindin dyshime? 39Shikoni duart emia dhe këmbët emia, sepse unë jam. Më
prekni dhe shikoni, sepse një frymënuk kamish e eshtra, si po shihni se unë
kam!”. 40Dhe, si i tha këtë, u tregoj atyre duart dhe këmbët. 41Por, duke qenë
se ende nuk besonin prej gëzimit dhe ishin të çuditur, ai u tha atyre: “A keni
këtu diçka për të ngrënë?”. 42Dhe ata i dhanë një pjesë peshku të pjekur dhe
një huall mjalti. 43Dhe ai i mori dhe hëngri para tyre. 44 Pastaj u tha atyre:
“Këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha endeme ju: se duhet të përmbushen
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të gjitha gjërat që janë shkruar lidhurmemuanë ligjin eMoisiut, në profetët
dhenëpsalmet”. 45Atëherëuahapimendjen, që tëkuptoninShkrimet, 46dhe
u tha atyre: “Kështu është shkruar dhe kështu ishte e nevojshme që Krishti
të vuante dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë, 47 dhe që në emër të tij të
predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar
nga Jeruzalemi. 48Dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave. 49Dhe ja, unë po
dërgojmbi ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit
deri sa të visheni me pushtet nga lart”. 50Pastaj iu priu jashtë deri në Betani
dhe, si i ngriti lart duart, i bekoi. 51Dhe ndodhi që, ndërsa ai po i bekonte, u
nda prej tyre dhe emorën lart në qiell. 52Dhe ata, pasi e adhuruan, u kthyen
në Jeruzalemme gëzim të madh. 53Dhe rrinin vazhdimisht në tempull duke
lavdëruar dhe bekuar Perëndinë. Amen!
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Gjoni
1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte

Perëndi. 2Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë. 3 Të gjitha gjërat u bënë me
anë të tij (fjala), dhepaatënukubëasnjëngaatoqëubënë. 4Nëatë ishte jeta,
dhe jeta ishte drita e njerëzve. 5 Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira
nuk e kuptoi. 6Qe një njeri i dërguar nga Perendia; emri i tij ishte Gjon. 7Ai
erdhi si dëshmitar, për të dëshmuarpërdritën, që të gjithë të besoninnëpërmjet
tij; 8 ai nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën. 9 Ai (fjala)
ishte drita e vërtetë, që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. 10 Ai (fjala) ishte
në botë, dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. 11Ai erdhi në
shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan, 12por të gjithë atyre që e pranuan,
ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,
13 të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti
i burrit, por janë lindur nga Perëndia. 14Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër
ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir
e të vërtetë. 15Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: “Ky është ai, për të
cilin thashë: “Aiqëvjenpasmejemëkaparaprirë, sepse ishtepërparameje””.
16Dhe ne të gjithëmorëm, prej mbushullisë së tij, hir mbi hir. 17Sepse Ligji u
dha nëpërmjetMoisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit.
18 Askush s’e pa Perëndinë kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e t’Et,
është ai që e ka bërë të njohur. 19Dhe kjo është dëshmia e Gjonit, kur Judenjtë
i dërguannga Jeruzalemi priftërinj dhe levitë për ta pyetur: “Kush je ti?”. 20Ai
edhee rrëfeu, edhenukemohoi, dhe rrëfeu: “Unënuk jamKrishti”. 21Atëherë
ata e pyetën: “Kush je, pra? A je Elia?”. Ai tha: “Nuk jam!”. “Je ti profeti?”.
Dhe ai përgjigjej: “Jo!”. 22Atëherë ata i thanë: “Kush je ti, që t’u japim përgjigje
atyre që na dërguan? Ç’thua për veten tënde?”. 23Ai u përgjigj: “Unë jam zëri i
atij që bërtet në shkretëtirë: drejtoni udhën e Zotit, sikurse tha profeti Isaia”.
24Dhe ata që qenë dërguar, ishin nga farisenjtë; 25 ata e pyetën dhe i thanë:
“Atëherë pse ti pagëzon, kur nuk je as Krishti, as Elia, as profeti?”. 26 Gjoni
iu përgjigj atyre, duke thënë: “Unë pagëzoj me ujë, por midis jush është një
që ju nuk e njihni. 27Ai është ai që vjen pas meje e më paraprin, të cilit unë
nuk jam i denjë t’ia zgjidh lidhësen e sandaleve”. 28 Këto gjëra ndodhën në
Betabara, përtej Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte. 29 Të nesërmen, Gjoni e pa
Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e
botës! 30Ky është ai për të cilin unë thashë: “Mbasmeje vjen një burrë qëmë
kaparaprirë, sepse ishtepërparameje!”. 31Unënukenjihja, prandaj erdha të
pagëzojme ujë, që ky t’i zbulohet Izraelit”. 32Dhe Gjoni dëshmoi duke thënë:
“E pashë Frymën duke zbritur nga qielli si një pëllumb dhe ndenji mbi të.
33Unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të pagëzoj në ujë,më tha: “Ai, mbi të
cilin do të shikosh se zbret Fryma dhe qëndronmbi të, është ai që pagëzonme
Frymën e Shenjtë”. 34Dhe unë pashë e dëshmova se ai është Biri i Perëndisë”.
35TënesërmenGjoni rrintepërsëriatjemedyngadishepujt e vet. 36Dhe, duke
i ngulur sytë mbi Jezusin që po kalonte, tha: “Ja Qengji i Perëndisë!”. 37Dhe
të dy dishepujt dëgjuan atë duke folur, dhe e ndoqën Jezusin. 38 Por Jezusi
u kthye dhe, kur pa se po e ndiqnin, u tha atyre: “Ç’kërkoni?”. Ata i thanë:
“Rabbi (që epërkthyerdo të thotë “mësues”), kubanon?”. 39Ai iupërgjigjatyre:
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“Ejani e shikoni”. Ata shkuan dhe e panë ku banonte ai, dhe ndenjën atë ditë
bashkë me të. Ishte rreth orës dhjetë. 40Andrea, vëllai i Simon Pjetrit, ishte
njëngaata tëdyqëekishindëgjuarkëtëngaGjonidhekishinndjekur Jezusin.
41 Ky gjeti më të parin vëllanë e vet, Simonin, dhe i tha: “E gjetëm Mesian
që përkthyer do të thotë: “Krishti””; 42 dhe e çoi te Jezusi. Atëherë Jezusi e
shikoi dhe tha: “Ti je Simoni, bir i Jonas. Ti do të quhesh Kefa, që do të thotë:
“gur””. 43 Të nesërmen, Jezusi donte të dilte në Galile; gjeti Filipin dhe i tha:
“Ndiqmë!”. 44Dhe Filipi ishte nga Betsaida, nga i njejti qytet i Andreas dhe
i Pjetrit. 45 Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha: “E gjetëm atë, për të cilin shkroi
Moisiu në ligj dhe profetët: Jezusin nga Nazareti, të birin e Jozefit!”. 46Dhe
Natanaeli i tha: “A mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti?”. Filipi i tha:
“Eja e shih!”. 47 Jezusi pa se Natanaeli po vinte drejt tij dhe tha për të: “Ja një
Izraelit i vërtetë, tek i cili s’kamashtrim”. 48Natanaeli i tha: “Ngamë njeh?”.
Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Të pashë kur ishe nën fik, para se të të thërriste
Filipi”. 49Natanaeli duke iu përgjigjur tha: “Mësues, ti je Biri i Perëndisë, ti je
mbreti i Izraelit!”. 50 Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Sepse të thashë se të pashë
nënfik, ti beson; do të shohësh gjëramë tëmëdha se këto!”. 51Pastaj i tha: “Në
të vërtetë,në të vërtetëpo ju themse tash e tutje judo të shihni qiellin ehapur
dhe engjëjt e Perëndisë duke u ngjitur dhe duke zbritur mbi Birin e njeriut”.

2
1Tri ditëmëvonëpobëhejnjëdasmënëKanë tëGalilesë,dhenëna e Jezusit

ishte atje. 2Edhe Jezusi me dishepujt e vet ishte ftuar në dasmë. 3Duke qenë
sembaroi vera, nëna e Jezusit i tha: “Nuk kanëmë verë!”. 4 Jezusi i tha: “Ç’ke
memua, o grua? Ora ime s’ka ardhur akoma!”. 5Nëna e tij u tha shërbëtorëve:
“Bëni gjithçkaqëai t’ju thotë!”. 6Aty ishin gjashtë enëprej guri, që përdoreshin
për pastrimin e Judenjve, dhe secila nxënte dy ose tri masa. 7 Jezusi u tha:
“Mbushni enët me ujë!”. Dhe ata i mbushën deri në grykë. 8 Pastaj u tha:
“Nxirreni tani dhe çojani të parit të festës”. Dhe ata ia çuan. 9Dhe,mbasi i pari
i festës e provoi ujin e shndërruar në verë (ai nuk e dinte nga vinte kjo verë,
por e dinin mirë shërbëtorët që e kishin nxjerrë ujin), i pari i festës e thirri
dhëndrin, 10 dhe i tha: “Çdo njeri nxjerr në fillim verën më të mirë dhe, kur
të ftuarit kanë pirë shumë, verën e keqe; ti, përkundrazi, e ke ruajtur verën
e mirë deri tani!”. 11 Jezusi bëri këtë fillim të shenjave në Kanë të Galilesë
dhe e shfaqi lavdinë e tij, dhe dishepujt e tij besuan në të. 12 Pas kësaj, ai
zbriti në Kapernaummenënën e tij, vëllezërit e tij dheme dishepujt e tij; dhe
ata qëndruan aty pak ditë. 13 Pra, Pashka e Judenjve ishte afër dhe Jezusi u
ngjit në Jeruzalem. 14Dhe në tempull gjeti ata që shisnin qe, dele e pëllumba
dhe këmbyesmonedhash duke ndenjur; 15dhe si bëri një kamxhik me litarë,
i dëboi të gjithë nga tempulli bashkë me qetë dhe delet, dhe ua hallakati
paratë këmbyesve të monedhave dhe ua përmbysi tavolinat, 16 dhe shitësve
të pëllumbave u tha: “Hiqni këto gjëra që këtej; mos e bëni shtëpinë e Atit tim
shtëpi tregtie!”. 17Kështu dishepujve të tij i kujtohej se ishte shkruar: “Zelli
i shtëpisë sate më ka përpirë!”. 18 Atëherë Judenjtë u përgjigjën dhe i thanë:
“Ç’shenjë na tregon se i bën këto gjëra?”. 19 Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre:
“Shkatërroni këtë tempull dhe unë për tri ditë do ta ngre përsëri!”. 20Atëherë
Judenjtë thanë: “Udeshëndyzet e gjashtë vjet që të ndërtohet ky tempull, dhe
ti do tangreshpër tri ditë?”. 21Por ai fliste për tempullin e trupit të vet. 22Kur,
më pas, ai ishte ringjallur prej së vdekuri, dishepujt e vet u kujtuan se ai këtë
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ua kishtë thënë dhe u besuan Shkrimin dhe fjalëve që kishte thënë Jezusi.
23Dhekurqenë Jeruzalempër festënePashkës, shumëvetëbesuannëemrin
e tij duke parë shenjat që bënte, 24 por Jezusit nuk u zinte besë atyre, sepse
i njihte të gjithë, 25 dhe sepse nuk kishte nevojë që ndokush të jepte dëshmi
për njeriun, sepse ai e dinte ç’kishte përbrenda njeriut.

3
1Midis farisenjve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krer i Judenjve.

2 Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: “Mësues, ne e dimë se ti je një mësues i
ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, në
qoftë se Perëndia nuk është me të”. 3 Jezusi iu përgjigj dhe tha: “Në të vërtetë,
në të vërtete po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë
mbretërinë e Perëndisë”. 4Nikodemi i tha: “Po si mund të lindë njeriu kur
është plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të
lindë?”. 5 Jezusi u përgjigj: “Në të vërtetë, në të vërtetë po të them se kush nuk
ka lindurngauji dhengaFryma, nukmund tëhyjënëmbretërinëePerëndisë.
6 Ç’ka lindur nga mishi është mish; por ç’ka lindur nga Fryma është frymë.
7Mos u mrrekullo që të thashë: “Duhet të lindni përsëri”. 8 Era fryn ku të
dojë dhe ti ia dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon; kështu
është edhe çdo njëri që ka lindur nga Fryma”. 9Nikodemi, duke u përgjigjur,
i tha: “Si mund të ndodhin këto gjëra?”. 10 Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Ti je
mësuesi i Izraelit dhe nuk i ditke këto gjëra? 11Në të vërtetë, në të vërtetë po
të them se ne flasim atë që dimë dhe dëshmojmë atë që pamë, por ju nuk e
pranoni dëshminë tonë. 12Në qoftë se ju fola për gjërat tokësore dhe ju nuk
besoni, si do të më besoni nëse ju flas për gjërat qiellore? 13 Askush nuk u
ngjit në qiell, përveç atij që zbriti nga qielli, pra, Birit të njeriut që është në
qiell. 14Dhe ashtu si Moisiu e ngriti lart gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet
të ngrihet lart Biri i njeriut, 15 që kushdo që beson në të të mos humbasë,
por të ketë jetë të përjetshme. 16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin
e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të
ketë jetë të përjetshme. 17 Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që
ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij. 18 Ai që beson në të nuk
dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në
emrin e Birit të vetëmlindur të Perëndisë. 19Tani gjykimi është ky: Drita erdhi
në botë dhe njerëzit deshën errësirënmë tepër se dritën, sepse veprat e tyre
ishin tëmbrapshta. 20Sepse kushdo që bën gjëra tëmbrapshta e urren dritën
dhe nuk vjen te drita, që të mos zbulohen veprat e tij; 21 por kush bën të
vërtetën vjen te drita, që veprat e tij të zbulohen, sepse u bënë në Perëndinë”.
22 Pas këtyre gjërave, Jezusi erdhi me dishepujt e vet në tokën e Judesë dhe
qëndroi aty bashkëme ta dhe pagëzonte. 23Por edheGjoni pagëzontenëEnon,
afër Salimit, sepse aty kishte shumë ujë; dhe njerëzit vinin dhe pagëzoheshin,
24 sepse Gjoni s’ishte hedhur akoma në burg. 25 Atëherë lindi një diskutim
ndërmjet dishepujve të Gjonit me Judenjtë rreth pastrimit. 26Kështu erdhën
te Gjoni dhe i thanë: “Mësues, ai që ishte me ty përtej Jordanit, për të cilin
ti bëre dëshmi, ja, ai pagëzon dhe të gjithë shkojnë tek ai”. 27Gjoni u përgjigj
dhe tha: “Njeriu nukmund të marrë asgjë, nëse nuk i është dhënë nga qielli.
28 Ju vetëmë jeni dëshmitarë se thashë: “Unënuk jamKrishti, por jamdërguar
përpara tij”. 29Ai që e ka nusen është dhëndri, por miku i dhëndrit, që është i
pranishëmdhe edëgjon, gëzohet shumëpër zërin e dhëndrit; prandaj ky gëzimi
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im është i plotësuar! 30Ai duhet të rritet dhe unë të zvogëlohem. 31Ai që vjen
nga lart është përmbi të gjithë; ai që vjen nga dheu është nga dheu dhe flet për
dheun; ai që vjen nga qielli është përmbi të gjithë. 32Dhe ai dëshmon çfarë ka
parë dhe dëgjuar, por askush nuk e pranon dëshminë e tij. 33 Ai që e pranoi
dëshminë e tij e vulosi se Perëndia është i vërtetë. 34 Sepse ai që Perëndia ka
dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia nuk e jep Frymën e tij memasë.
35Ati e do Birin dhe i ka dhënë në dorë çdo gjë. 36Kush beson në Birin ka jetë
të përjetshme, kurse kushnuk i bindet Birit nukdo të shohë jetë,por zemërimi
i Perëndisë qëndronmbi të”.

4
1 Pra, kur Zoti mori vesh se farisenjtë kishin dëgjuar se Jezusi po bënte

më shumë dishepuj dhe po pagëzonte më shumë se Gjoni 2 (ndonëse nuk
pagëzonte Jezusi vetë, por dishepujt e tij), 3 e la Judenë dhe shkoi përsëri në
Galile. 4 Por duhej të kalonte nëpër Samari. 5 Arriti, pra, në një qytet të
Samarisë që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit, birit të
vet. 6Por aty ishte pusi i Jakobit. Dhe Jezusi, i lodhurngaudhëtimi,uul pranë
pusit; ishte rreth orës së gjashtë. 7 Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë
ujë. Dhe Jezusi i tha: “Më jep të pi”, 8 sepse dishepujt e vet kishin shkuar në
qytet për të blerë ushqime. 9 Por gruaja samaritane i tha: “Po qysh, ti që je
Jude kërkon të pish prej meje, që jam një grua samaritane?” (Sepse Judenjtë
nuk shoqërohenme Samaritanët). 10 Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Po ta njihje ti
dhuratën e Perëndisë dhe kush është ai që të thotë: “Më jep të pi!”, ti vetë do
të kërkoje nga ai dhe ai do të të jepte ujë të gjallë”. 11Gruaja i tha: “Zot, ti nuk
ke as kovë për të nxjerrë dhe pusi është i thellë; nga e ke, pra, atë ujë të gjallë?
12Vallë je më i madh se Jakobi, ati ynë, qe na dha këtë pus dhe piu prej tij ai
vetë, bijtë e tij dhe bagëtitë e tij?”. 13 Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Kushdo që pi
nga ky ujë, do të ketë përsëri etje, 14por kush pi nga uji që do t’i jap unë nuk
do të ketë më kurrë etje përjetë; por uji që unë do t’i jap do të bëhet në të një
burim uji që gufon në jetë të përjetshme”. 15 Gruaja i tha: “Zot, më jep këtë
ujë, që unë të mos kem më etje dhe të mos vij këtu të nxjerr ujë!”. 16 Jezusi
i tha: “Shko thirre burrin tënd dhe eja këtu”. 17 Gruaja u përgjigj dhe i tha:
“Unë nuk kam burrë”. Jezusi i tha: “Mirë the: “Nuk kam burrë”, 18 sepse
ti kishe pesë burra dhe ky që ke tani nuk është burri yt; për këtë ke thënë
të vërtetën!”. 19 Gruaja i tha: “Zot, po shoh se ti je një profet. 20 Etërit tanë
adhuronin mbi këtë mal, dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet
të adhurojmë”. 21 Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që as mbi këtëmal
as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin. 22 Ju adhuroni atë që s’e njihni;
ne adhurojmë atë që njohim; sepse shpëtimi vjen nga Judenjtë. 23 Por vjen
ora,madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë ta adhurojnë Atin në frymë
dhe në të vërtetën, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. 24 Perëndia
është Frymë, dhe ata që e adhurojnë duhet t’a adhurojnë në frymë dhe në të
vërtetën”. 25 Gruaja i tha: “Unë e di se do të vijë Mesia, që e quajnë Krisht;
kur të ketë ardhur, ai do të na kumtojë çdo gjë”. 26 Jezusi i tha: “Unë jam, ai
që po të flet!”. 27Në këtë moment erdhën dishepujt e tij dhe u mrekulluan
që po fliste me një grua; por asnjë nuk i tha: “Çfarë do?” ose: “Pse po flet me
të?”. 28Atëherë gruaja e la kovën e saj dhe u kthye në qytet dhe u tha njerëzve:
29“Ejani të shikoni një njeri qëmëka thënë gjithçkakambërë; vallëmos është
ky Krishti?”. 30Dolën, pra, nga qyteti dhe erdhën tek ai. 31Ndërkaq dishepujt
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e vet po i luteshin duke thënë: “Mësues, ha”. 32 Por ai u tha atyre: “Unë kam
një ushqim për të ngrënë të cilin ju s’e njihni”. 33Prandaj dishepujt i thonin
njëri-tjetrit: “Mos i solli vallë dikush për të ngrënë?”. 34 Jezusi u tha atyre:
“Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e
tij. 35 A nuk thoni ju se ka edhe katër muaj dhe vjen korrja? Ja, unë po ju
them: Ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat që tashmë zbardhojnë për korrjen.
36 Korrësi e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që
mbjellësi dhe korrësi të gëzohen sëbashku. 37 Sepse në këtë vërtetohet e thëna:
“Një mbjell e tjetri korr”. 38 Unë ju dërgova të korrni atë për të cilin ju nuk
u munduat; të tjerët u munduan dhe ju hytë në mundimin e tyre”. 39 Dhe
shumë Samaritanë nga ai qytet besuan në të, për shkak të fjalës së gruas që
dëshmoi: “Aimë tregoi gjithçka kambërë”. 40Por kur Samaritanët erdhën tek
ai, e lutën të qëndrojëme ta; dhe ai ndenji aty dy ditë. 41Dhe shumëmë tepër
njerëz besuan për shkak të fjalës së tij. 42Dhe ata i thoshnin gruas: “S’është
më vetëm për shkak të fjalëve të tua që besojmë, por sepse ne vetë e kemi
dëgjuardhedimëseai ështëme tëvërtetëKrishti, Shpëtimtari i botës”. 43Pra, si
kaluan ato dy ditë, ai u nis prej andej dhe shkoi në Galile, 44 sepse vetë Jezusi
dëshmoi se një profet nuk nderohet në vendlindjen e vet. 45 Pra, kur arriti
në Galile, Galileasit e pritën, sepse kishin parë të gjitha ato që kishte bërë
në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin shkuar për festë. 46 Jezusi
erdhi, pra, përsëri në Kanë të Galilesë, ku e kishte bërë ujin verë. Dhe aty
ishte një nëpunës i mbretit, djali i të cilit ishte i sëmurë në Kapernaum. 47Ky,
kur dëgjoi se Jezusi kishte ardhur nga Judeja në Galile, shkoi tek ai dhe iu lut
që të zbriste e ta shëronte birin e tij, që ishte gati për vdekje. 48Atëherë Jezusi
i tha: “Po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk besoni”. 49Nëpunësi i
mbretit i tha: “Zot, zbrit para se djali im të vdesë”. 50 Jezusi i tha: “Shko, djali
yt jeton!”. Dhe ai njeri i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi. 51Pikërisht kur
ai po zbriste, i dolën përpara shërbëtorët e vet dhe e informuan duke thënë:
“Djali yt jeton!”. 52Dhe ai i pyeti ata në cilën orë u bë më mirë; ata i thanë:
“Dje në orën e shtatë e lanë ethet”. 53Atëherë i ati e kuptoi se ishte pikërisht
në atë orë në të cilën Jezusi i kishte thënë: “Djali yt jeton”; dhe besoi ai dhe
gjithë shtëpia e tij. 54 Jezusi bëri edhe këtë shenjë të dytë, kur u kthye nga
Judeja në Galile.

5
1 Pas këtyre ngjarjeve ishte një festë e Judenjve dhe Jezusi u ngjit në

Jeruzalem. 2 Në Jeruzalem, afër portës së dhenve, është një pellg që në
hebraisht quhetBetesda, dhekapesëportikë. 3Nën to dergjeshinnjënumër i
madh të lënguarish: të verbër, të çalë dhe të paralizuar, të cilët prisnin lëvizjen
e ujit. 4 Sepse një engjëll, kohë pas kohe, zbriste në pellg dhe e lëvizte ujin;
dhe i pari që hynte, mbasi uji ishte lëvizur, shërohej nga çfarëdo sëmundje që
të kishte. 5Aty ishte një njeri i lënguar prej tridhjetë e tetë vjetësh. 6 Jezusi,
duke e parë shtrirë dhe duke ditur se prej shumë kohe ishte në atë gjendje, i
tha: “A dëshiron të shërohesh?”. 7 I lënguari u përgjigj: “Zot, unë s’kam njeri që,
kur lëvizuji, tëmë fusënëpellg; dhe, ndërsaunëposhkoj, një tjetër zbretpara
meje”. 8 Jezusi i tha: “Çohu,merr vigun tënddhe ec!”. 9Njeriu u shëruanë çast,
mori vigun e tij dhe eci. Atë ditë ishte e shtunë. 10 Prandaj Judenjtë i thanë
atij që u shërua: “Éshtë e shtunë; nuk është e ligjshme për ty të ngresh vigun
tënd!”. 11Ai iu përgjigj atyre: “Ai që më shëroimë tha: “Merre vigun tënd dhe
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ec!””. 12Atëherë ata e pyetën: “Kush është ai njeri që të tha: “Merre vigun tënd
dhe ec”?”. 13Por ai që ishte shëruar nuk e dinte kush ishte, sepse Jezusi ishte
larguar për shkak të turmës që ishte në atë vend. 14Më vonë Jezusi e gjeti në
tempull dhe i tha: “Ja, ti u shërove; mos mëkato më që të mos të të bëhet një
gjë më e keqe”. 15Ai njeri shkoi dhe u tregoi Judenjve se Jezusi ishte ai që e
shëroi. 16Për këtë Judenjtë e përndiqnin Jezusin dhe kërkonin ta vrisnin, sepse
bëntekëto gjëra të shtunave. 17Por Jezusi upërgjigjatyre: “ImAtëvepronderi
më tash, e edhe unë veproj”. 18 Për këtë Judenjtë kërkonin edhe më tepër ta
vrisnin, sepse jo vetëm se shkelte të shtunën, por edhe se thoshte se Perëndia
ishte ati i vet, duke e barazuar vetenme Perëndinë. 19Atëherë Jezusi u përgjgj
dhe u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se Biri nuk mund të
bëjë asgjë prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën Ati; gjërat në fakt që bën
Ati, i bën po ashtu dhe Biri. 20Sepse Ati e do Birin dhe i dëfton gjithçka që bën
vetë; dhe do t’i dëftojë vepra më të mëdha se këto, që të mrekulloheni. 21Në
fakt ashtu si ati ringjall të vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe Biri
i jep jetën kujtdo që do. 22 Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ia
dha Birit, 23që të gjithë ta nderojnë Birin ashtu siç nderojnë Atin; kush nuk
e nderon Birin, nuk nderon Atin që e ka dërguar. 24Në të vërtetë, në të vërtetë
po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka
jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.
25Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Po vjen ora, madje ka ardhur, kur
të vdekurit do të dëgjojnë zërin e Birit të Perëndisë, dhe ata që e kanë dëgjuar
do të jetojnë. 26 Sepse, sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ia ka dhënë dhe
Birit të ketë jetë në vetvete; 27dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë,
sepse është Bir i njeriut. 28Mos umrrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur
të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij 29 dhe do të dalin prej
tyre; ata që kanë bërë të mira, në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë bërë të
liga, në ringjalljen e dënimit. 30Unë s’mund të bëj asgjë nga vetja ime; gjykoj
sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim,
por vullnetin e Atit që më ka dërguar. 31 Nëse unë dëshmoj për veten time,
dëshmia ime nuk është e vërtetë. 32 Éshtë një tjetër që dëshmon për mua, dhe
unë e di se dëshmiaqë ai jep përmuaështë e vërtetë. 33 Ju keni dërguar te Gjoni
dhe ai i ka dhënë dëshmi të vërtetës. 34 Tani unë nuk e marr dëshminë nga
asnjë njeri, por i them këto gjëra që ju të shpëtoheni. 35Ai ishte një kandil që
digjet e ndriçon; dhe ju deshët të gëzoheni për pak kohë në dritën e tij. 36Por
dëshmia që kam unë është më e madhe nga ajo e Gjonit; sepse veprat që Ati
më ka dhënë të kryej, ato vepra që bëj unë, dëshmojnë përmua, se Ati më ka
dërguar. 37Dhe Ati, që më dërgoi, ai vetë ka dëshmuar përmua; ju nuk e keni
dëgjuar kurrë zërin e tij dhe as nuk e keni parë fytyrën e tij, 38dhe nuk e keni
fjalën e tij që të banojë në ju, sepse nuk besoni në atë që ai ka dërguar. 39 Ju
hetoni Shkrimet sepsemendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme; dhe
ato janë këto që dëshmojnë për mua. 40 Por ju nuk doni të vini tek unë që të
keni jetën. 41Unë nukmarr lavdi nga njerëzit. 42Por unë ju njoh, që nuk keni
dashurinë e Perëndisë në ju. 43 Unë kam ardhur në emër të Atit tim dhe ju
nuk më pranoni; po të vinte ndonjë tjetër në emër të vet, ju do ta pranonit.
44 Si mund të besoni ju, ju që ia merrni lavdinë njëri-tjetrit dhe nuk kërkoni
lavdinë që vjen vetëm nga Perëndia? 45Mosmendoni se unë ju padis tek Ati;
ka kush t’ju padisë: Moisiu, në të cilin ju kishit varur shpresën tuaj; 46 sepse
nëqoftëse ju do t’i kishit besuar Moisiut, do të më besonit edhemua, sepse ai
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ka shkruar për mua. 47 Por nëqoftëse ju nuk u besoni shkrimeve të tij, si do
t’u besoni fjalëve të mia?”.

6
1 Pas këtyre gjërave, Jezusi kaloi përtej detit të Galilesë, domethënë të

Tiberiadës. 2Dhe një turmë e madhe e ndiqte, sepse shikonte shenjat që ai
bëntembi të lënguarit. 3Por Jezusi ungjitmbimalindheatjeuulmedishepujt
e tij. 4Dhe Pashka, festa e Judenjve ishte afër. 5 Jezusi, pra, i ngriti sytë dhe,
duke parë se një turmë emadhe po vinte tek ai, i tha Filipit: “Ku do të blejmë
bukë që këta të mund të hanë?”. 6Por ai e thoshte këtë për ta vënë në provë,
sepse ai e dinte ç’do të bënte. 7 Filipi iu përgjigj: “Dyqind denarë bukë nuk
do të mjaftojnë për ata, që secili prej tyre mund të ketë një copë”. 8Andrea,
i vëllai i Simon Pjetrit, një nga dishepujt e tij, i tha: 9 “Këtu është një djalosh
që ka pesë bukë elbi dhe dy peshq të vegjël; por ç’janë këto për aq njerëz?”.
10 Dhe Jezusi tha: “Bëjini njerëzit të ulen!”. Por në atë vend kishte shumë
bar. Njerëzit, pra, u ulën dhe ishin në numër rreth pesë mijë. 11Pastaj Jezusi
mori bukët dhe, pasi falenderoi, ua ndau dishepujve dhe dishepujt njerëzve
të ulur; të njëjtën gjë bënë edheme peshqit, aq sa deshën. 12Dhembasi ata u
ngopën, Jezusi u thadishepujve të vet: “Mblidhni copatqë tepruan, që tëmos
shkojë dëm asgjë”. 13 I mblodhën, pra, dhe mbushën dymbëdhjetë shporta
me copa nga ato pesë bukë prej elbi që u tepruan atyre që kishin ngrënë.
14 Atëherë njerëzit, kur panë shenjën që bëri Jezusi, thanë: Me të vërtetë ky
është profeti, që duhet të vijë në botë”. 15 Por Jezusi, duke ditur se po vinin
ta kapnin për ta bërë mbret, u tërhoq përsëri mbi malin, fill i vetëm. 16 Kur
u ngrys, dishepujt e tij zbritën drejt detit. 17 Hipën në barkë dhe shkuan
përtejdetit, drejtKapernaumit; tashmë ishteerrëtdhe Jezusi endenukkishte
ardhur tek ata. 18Deti ishte i trazuar, sepse frynte një erë e fortë. 19Dhe pasi
kishin vozitur rreth njëzet e pesë ose tridhjetë stade, panë Jezusin që po ecte
mbi det dhe po i afrohej barkës dhe patën frikë. 20 Por ai u tha atyre: “Jam
unë,mos druani!”. 21Ata, pra, deshnin ta merrnin në barkë, dhe menjëherë
barka u bregëzua në atë vend ku ishin drejtuar. 22 Të nesërmen turma, që
kishte mbetur në bregun tjetër të detit, pa se atje nuk kishte tjetër përveç
një barke të vogël, në të cilën kishin hipur dishepujt e Jezusit, dhe që ai nuk
kishte hipurme ta, dhe që dishepujt e tij ishin nisur vetëm; 23ndërkaq kishin
ardhur barka të tjera nga Tiberiada, afër vendit ku kishin ngrënë bukë, pasi
Zoti kishte falënderuar. 24 Turma, kur pa se Jezusi nuk ishte më atje dhe as
dishepujt e tij, hipi edhe ajo nëpër barka dhe erdhi në Kapernaum, duke
kërkuar Jezusin. 25Kur e gjetën përtej detit i thanë: “Mësues, kur erdhe këtu?”
26 Jezusi u përgjigj dhe tha: “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se ju më
kërkoni jo pse patë shenja, por sepse keni ngrënë nga bukët dhe keni qenë
të ngopur. 27 Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që
mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t’jua japë Biri i njëriut, sepse mbi të
Ati, domethënë Perëndia, vuri vulën e tij.” 28 Atëherë e pyetën: “Çfarë duhet
të bëjmë për të kryer veprat e Perëndisë?”. 29 Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre:
“Kjo është vepra e Perëndisë: të besoni në atë që ai ka dërguar.” 30Atëherë ata
i thanë: “Çfarë shenjë bën ti, pra, që ne ta shohim e ta besoj-më? Ç’vepër po
kryen? 31 Etërit tanë hëngrën manën në shkretëtirë, siç është shkruar: “Ai u
dha të hanë bukë nga qielli””. 32Atëherë Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në
të vërtetë po ju them se jo Moisiu jua ka dhënë bukët nga qielli, por Ati im
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ju jep bukën e vërtetë nga qielli. 33 Sepse buka e Perëndisë është ai që zbret
nga qielli dhe i jep jetë botës”. 34Atëhere ata i thanë: “Zot, na jep gjithmonë
atë bukë”. 35Dhe Jezusi u tha atyre: “Unë jam buka e jetës; kush vjen tek unë
nuk do të ketëmë kurrë uri dhe kush beson nëmua, nuk do të ketëmë kurrë
etje. 36Por unë jua thashë: jumë keni parë, por nuk besoni. 37Gjithçka qëmë
jep Ati do të vijë tek unë; dhe atë që vjen tek unë, unë nuk do ta nxjerr jashtë
kurrë, 38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por
vullnetin e atij që më ka dërguar. 39Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar:
qëunë tëmoshumbasasgjënga të gjithaatoqëaimëkadhënë,por t’i ringjall
nëditëne fundit. 40Ky, pra, ështëvullneti i atij qëmëkadërguar: qëkushdoqë
shehBirindhebesonnë të, të ketë jetë të përjetshme,dheunëdo ta ringjall atë
në ditën e fundit”. 41 Judenjtë, pra, murmurisnin për të, sepse kishte thënë:
“Unë jam buka që zbriti nga qielli”, 42 dhe thoshnin: “Vallë, a nuk është ky
Jezusi, biri i Jozefit, të cilit ia njohim babanë dhe nënën? Si thotë, pra, ky:
“Unë zbrita nga qielli”?”. 43 Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: “Mos
murmurisni midis jush. 44Askush nuk mund të vijë tek unë, po qe se Ati që
më ka dërguar nuk e tërheq dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. 45Në
profetëtështë shkruar: “Tëgjithëdo të jenë tëmësuarngaPerëndia”. Çdonjeri,
pra, që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, vjen tek unë. 46 Jo s’e ka parë ndonjë
Atin, përveç atij që është nga Perëndia; ky e ka parë Atin. 47Në të vërtetë, në
të vërtetë po ju them: Kush beson në mua ka jetë të përjetshme. 48Unë jam
bukae jetës. 49Etërit tuaj hëngrënmanënnë shkretirë dhevdiqën. 50Kjo është
buka që zbret nga qielli, që njëmund të hajë e tëmos vdesë. 51Unë jambuka
e gjallë që zbriti nga qielli; nëse një ha nga kjo bukë do të jetojë përjetë; buka
që unë do të jap ështëmishi im, që unë do ta jap për jetën e botës”. 52Atëherë
Judenjtë filluan të diskutojnë njeri me tjetrin duke thënë: “Si mundet ky të
na japë të hamë mishin e tij?”. 53 Prandaj Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë,
në të vërtetë po ju them se, po të mos hani mishin e Birit të njeriut dhe të
mos pini gjakun e tij, nuk keni jetën në veten tuaj. 54 Kush ha mishin tim
dhe pi gjakun tim, ka jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e
fundit. 55 Sepse mishi im është me të vërtetë ushqim dhe gjaku im është me
të vërtetë pije. 56Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet në mua dhe
unë në të. 57 Sikurse Ati i gjallë më ka dërguar dhe unë jetoj për shkak të Atit,
ashtu edhe ai qëmë hamua do të jetojë edhe ai për shkakun tim. 58Kjo është
buka që zbriti nga qielli; nuk është simana që hëngrën etërit tuaj dhe vdiqën;
kush ha këtë bukë do të jetojë përjetë”. 59Këto gjëra tha Jezusi në sinagogë,
duke mësuar në Kapernaum. 60 Kur i dëgjuan këto, shumë nga dishepujt e
tij thanë: “Kjo e folur është e rëndë, kush mund ta kuptojë?”. 61 Por Jezusi,
duke e ditur në vetvete se dishepujt e vet po murmurisnin për këtë, u tha
atyre: “Kjo ju skandalizon? 62Ç’do të ishte po ta shihnit, pra, Birin e njeriut
duke u ngjitur atje ku ishte më parë? 63 Éshtë Fryma që jep jetë; mishi nuk
vlen asgjë; fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë. 64 Por janë disa midis
jush që nuk besojnë”; në fakt Jezusi e dinte që në fillim kush ishin ata që
nuk besonin, dhe kush ishte ai që do ta tradhtonte; 65dhe thoshte: “Për këtë
arsye ju thashë se askush nuk mund të vijë tek unë, nëse nuk i është dhënë
nga Ati im”. 66Që nga ai moment shumë nga dishepujt e vet u tërhoqën dhe
nuk shkuanmëme të. 67Atëherë Jezusi u tha të dymbëdhjetëve: “A doni edhe
ju të largoheni?”. 68Dhe Simon Pjetri iu përgjigj: “Zot, te kush të shkojmë? Ti
ke fjalë jete të përjetshme. 69Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti,
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Biri i Perëndisë të gjallë”. 70 Jezusi u përgjigj atyre: “A nuk ju kam zgjedhur
unë ju të dymbëdhjetët? Enjë prej jush është një djall”. 71Por ai fliste për Judë
Iskariotin, birin e Simonit, sepse ky kishte për ta tradhtuar, ndonëse ishte një
nga të dymbëdhjetët.

7
1 Pas këtyre gjërave, Jezusi përshkoi Galilenë, sepse nuk donte të endej

nëpër Jude, nga që Judenjtë kërkonin ta vrisnin. 2 Por festa e Judenjve, ajo
e Tabernakujve ishte afër. 3 Prandaj vëllezërit e tij i thanë: “Nisu prej këndej
dhe shko në Jude, që edhe dishepujt e tu t’i shohin veprat që ti bën. 4Askush
në fakt nuk bën asgjë në fshehtësi kur kërkon të nijhet botërisht; kur ti do të
bësh gjëra të tilla, tregohu botës!”. 5Në fakt as vëllezërit e tij nuk besonin në
të. 6 Atëherë Jezusi u tha aytre: “Koha ime nuk ka ardhur ende; por koha
juaj është gjithmonë gati. 7 Bota nuk mund t’ju urrejë juve, por më urren
mua sepse unë dëshmoj për të se veprat e saj janë të mbrapshta. 8Ngjituni
ju në këtë festë; unë nuk po ngjitem ende në këtë festë, sepse koha ime ende
nuk është plotësuar”. 9Dhe si u tha atyre këto gjëra,mbeti në Galile. 10Mbasi
vëllezërit e tij u ngjitën në festë, atëherë edhe ai u ngjit atje, jo haptas, por
si fshehurazi. 11 Judenjtë, pra, e kërkonin gjatë festës dhe thoshnin: “Ku është
ai?”. 12Në turmëpëshpëritej shumëpër të;disa thoshnin: “Ai është imirë!”. Të
tjerë thoshnin: “Jo, madje ai e mashtron popullin”. 13 Por askush nuk fliste
haptas për të, nga druajtja e Judenjve. 14 Por, aty nga mesi i festës, Jezusi u
ngjit në tempull dhe mësonte. 15Dhe Judenjtë mrrekulloheshin duke thënë:
“Si i ditka ky shkronjat, pa pasur studiuar?”. 16 Jezusi atëherë iu përgjigj atyre
dhe tha: “Doktrina ime nuk është imja, por e atij që më ka dërguar. 17 Në
qoftë se dikush don të bëjë vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen
nga Perëndia apo që unë flas nga vetja ime. 18Kush flet nga vetja e tij kërkon
lavdinë e vet, kurse ai që kërkon lavdinë e atij që e ka dërguar është i vërtetë,
dhe në të nuk ka padrejtësi. 19 A nuk jua ka dhënë Moisiu ligjin? E pra,
asnjë nga ju nuk e vë në praktikë ligjin. Pse kërkoni të më vritni?”. 20Turma
u përgjigj dhe tha: “Ti ke një demon; kush kërkon të të vrasë?”. 21 Jezusi u
përgjigj dhe u tha: “Unë bëra një vepër dhe ju të gjithë jeni të mreku-lluar.
22 Prandaj Moisiu iu dha rrethprerjen (ajo nuk është prej Moisiut, por prej
etërve); dhe ju e rrethpritni një njeri të shtunën. 23 Në qoftë se një njeri
merr rrethprerjen të shtunën, që tëmos shkelet ligji i Moisiut, ju zemëroheni
kundër meje sepse shërova tërësishtë një njeri të shtunën? 24 Mos gjykoni
sipas pamjes së jashtme, por gjykoni sipas drejtësisë!” 25 Atëherë disa nga
Jeruzalemi thanë: “A nuk është ky ai që kërkojnë ta vrasin? 26 E megjithatë
ja, ai po flet lirisht dhe nuk i thonë asgjë; mos kanë njohur krerët me të
vërtetë se ai është Krishti? 27Por ne e dimë se nga është ai; ndërsa kur të vijë
Krishti, askush nuk do ta dijë se nga është”. 28 Atëherë Jezusi, duke mësuar
në tempull, thirri dhe tha: “Ju më njihni dhe e dini se nga jam, megjithatë
unë s’kam ardhur nga vetja, por ai që më ka dërguar është i vërtetë dhe ju
nuk e njihni. 29 Por unë atë e njoh, sepse jam nga ai dhe ai më dërgoi”.
30Prandaj ata kërkonin ta kapnin, por askush nuk vuri dorëmbi të, sepse ora
e tij s’kishte ardhur akoma. 31 Por shumë veta nga turma besuan në të dhe
thoshnin: “Kur të vijëKrishti, a do të bëjëmë shumë shenja se këtoqëkabërë
ky?”. 32Farisenjtë dëgjuan turmën duke pëshpëritur këto gjëra për të; prandaj
farisenjtë dhe krerët e priftërinjve dërguan roje për ta kapur. 33Atëherë Jezusi
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u tha atyre: “Unë jam edhe për pak kohë me ju, pastaj do të shkoj tek ai që
më ka dërguar. 34 Do të më kërkoni e nuk do të më gjeni; dhe atje ku do të
jem unë, ju nuk do të mund të vini”. 35Prandaj Judenjtë thonin nëmes tyre:
“Ku do të shkojë ky që ne nuk do ta gjejmë? Mos do të shkojë tek ata që janë
shpërndarëmidis Grekëve, dhe tëmësojë Grekët? 36Çfarë deshi të thoshte kur
tha: “Ju do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni”; dhe: “Atje ku do të jem
unë, ju nuk mund të vini”?”. 37 Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës,
Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të vijë
tek unë e të pijë. 38Ai që beson nëmua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e
tij do të burojnë lumenj uji të gjallë”. 39Por këtë ai e tha për Frymën, që do të
merrnin ata që do të besonin në të; sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte
dhënë ende, sepse Jezusi endenuk ishtepërlëvduar. 40Shumëvetanga turma,
kur i dëgjuan këto fjalë, thoshnin: “Ky ështëme të vërtetë Profeti!”. 41Të tjerë
thoshnin: “Ky është Krishti”. Kurse të tjerë thoshnin: “Vallë nga Galilea vjen
Krishti? 42A nuk thotë Shkrimi se Krishti vjen nga pasardhja e Davidit dhe
nga Bethlehemi, fshati ku jetonte Davidi?”. 43Kështu pati përçarje në turmë
për shkak të tij. 44Dhe disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vuri
dorëmbi të. 45Atëherë rojet u kthyen te krerët e priftërinjve dhe te farisenjtë,
dhe këta u thanë atyre: “Pse nuk e sollët?”. 46Rojet u përgjigjen: “Asnjeri nuk
ka folur kurrë si ai njeri”. 47 Prandaj farisenjtë iu përgjigjën atyre: “Mos u
gënjyet edhe ju? 48Mos vallë ndonjë nga krerët ose nga farisenjtë besoi në të?
49Por kjo turmë, që nuk e njeh ligjin, është emallkuar”. 50Nikodemi, një prej
tyre, i cili natën kishte shkuar te Jezusi, u tha atyre: 51 “Ligji ynë dënon vallë
një njeri para se ta ketë dëgjuar dhe ta dijë ç’ka bërë ai?”. 52Ata u përgjigjën
dhe i thanë: “Mos jeedhe tingaGalilea? HulumtoShkrimetdhedo të shohësh
se nga Galilea s’ka dalë kurrë profet”. 53Dhe secili u kthye në shtëpinë e vet.

8
1Dhe Jezusi shkoi nëmalin e Ullinjve. 2Por, si zbardhi dita, u kthye përsëri

në tempull dhe gjithë populli erdhi tek ai; dhe ai u ul dhe imësonte. 3Atëherë
farisenjtë dhe skribët i prunë një grua që ishte kapur duke shkelur kurorën
dhe, mbasi e vunë në mes, 4 i thanë Jezusit: “Mësues, kjo grua është kapur
në flagrancë, duke shkelur kurorën. 5 Por në ligj Moisiu na ka urdhëruar të
vritenmegurë gra të tilla, por ti ç’thua?”. 6Flisninkështupër ta vënënëprovë
dhe për të pasur diçka për ta paditur. Por Jezusi, duke u shtënë se nuk dëgjoi,
upërkuldhe shkruanteme gisht në dhe. 7Dhe, kur ata vazhdonin ta pyesnin,
ai u drejtua dhe u tha atyre: “Kush nga ju është pa mëkat, le ta hedhë i pari
gurin kundër saj!”. 8 Pastaj u përkul përsëri dhe shkruante në dhe. 9Atëherë
ata, e dëgjuan këtë dhe të bindur nga ndërgjegjja, u larguan një nga një, duke
filluar nga më të vjetrit e deri te të fundit; kështu Jezusi mbeti vetëmme atë
grua, që qëndronte atje në mes. 10 Jezusi atëherë u ngrit dhe, duke mos parë
tjetër përveç gruas, i tha: “O grua, ku janë ata që të paditnin? Askush nuk
të dënoi?”. 11Dhe ajo u përgjigj: “Askush, Zot”. Atëherë Jezusi i tha: “As unë
nuk të dënoj; shko dhemosmëkatomë”. 12Dhe Jezusi u foli atyre përsëriduke
thënë: “Unë jamdrita e botës; kushmëndjek nuk do të ecë në errësirë, por do
të ketë dritën e jetës”. 13Atëherë farisenjtë i thanë: “Ti dëshmon për vetveten;
dëshmimi yt nuk është i vërtetë”. 14 Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: “Edhe
pse dëshmoj për vetvete, dëshmimi im është i vërtetë, sepse unë e di nga kam
ardhur e ku po shkoj; ju, përkundrazi, nuk e dini as nga vij dhe as ku po shkoj.
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15 Ju gjykoni sipas mishit, unë nuk gjykoj asnjeri. 16 Por, edhe kur gjykoj,
gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por jam unë dhe Ati që
mëdërgoi. 17Edhenë ligjin tuaj është shkruar se dëshmimi i dy njerëzve është i
vërtetë. 18Unë jamaiqëdëshmojpërvetvetedheAti qëmëkadërguardëshmon
përmua”. 19Atëherë i thanë: “Ku është Ati yt?”. Jezusi u përgjigj: “Ju nuk më
njihni asmua, as Atin tim; po tëmë njihnitmua, do të njihnit edhe Atin tim”.
20 Jezusi i shprehu këto fjalë në vendin e thesarit, duke mësuar në tempull
dhe askush nuk e kapi, sepse nuk i kishte ardhur akoma ora. 21 Jezusi, pra,
u tha atyre përsëri: “Unë po shkoj dhe ju do të më kërkoni, dhe do të vdisni
nëmëkatin tuaj. Atje ku shkoj unë, ju nukmund të vini”. 22Prandaj Judenjtë
thoshnin: “Mos don të vrasë veten, sepse thotë: “Ku shkoj unë, ju nukmund
të vini”?”. 23Dhe ai u tha atyre: “Ju jeni nga këtu poshtë, kurse unë jam nga
atje lart; ju jeni prej kësaj bote, unë nuk jam prej kësaj bote. 24 Prandaj ju
thashë se ju do të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni se unë
jam, ju do të vdisni në mëkatet tuaja”. 25 Atëherë ata i thanë: “Kush je ti?”.
Dhe Jezusi u tha atyre: “Pikërisht atë që ju thashë. 26 Shumë gjëra kam për të
thënë e për të gjykuar lidhurme ju; por ai qëmëka dërguar është i vërtetë dhe
gjërat që kam dëgjuar nga ai, ia them botës”. 27Ata nuk e kuptuan se ai po u
fliste atyre përAtin. 28Atëherë Jezusi u tha atyre: “Kur ta keni lartuar Birin e
njeriut, atëherëdo tënjihni seunë jam, dhe senukbëjasgjë prej vetvetes, por
i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar. 29Dhe ai që më ka dërguar është
me mua; Ati s’më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë”.
30Ndërsa ai thoshte këto gjëra, shumë veta besuan në të. 31Atëherë Jezusi u
tha Judenjve që besuan në të: “Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të
vërtetë dishepujt e mi; 32 do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të
lirë”. 33Ata iu përgjigjën: “Ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe s’kemi qenë
kurrë sk-llevër të askujt; simund të thuash ti: “Do tëbëheni të lirë”?”. 34 Jezusi
u përgjigj atyre: Në të vërtetë,në të vërtetë po ju them: Kushbënmëkatin është
skllav i mëkatit. 35 Por skllavi nuk rri përgjithmonë në shtëpi; ndërsa biri rri
përgjithmonë. 36 Pra, nëse Biri do t’ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të
lirë”. 37 “Unë e di se jeni pasardhësit e Abrahamit, por ju kërkoni tëmë vrisni,
sepse fjala imenuk gjen vendnë ju. 38Unëflas për ç’kamparë tekAti im, dhe
ju bëni gjërat që keni parë tek ati juaj”. 39Ata, duke u përgjigjur, i thanë: “Ati
ynë është Abrahami”. Jezusi u tha atyre: “Po të ishit bij të Abrahamit, do të
bënit veprat e Abrahamit; 40 por ju tani kërkoni të më vrisni mua, që ju kam
folur të vërtetën që kamdëgjuar nga Perëndia;Abrahami këtë nuk e bëri. 41 Ju
bëni veprat e atit tuaj”. Prandaj ata i thanë: “Ne nuk lindëm nga kurvërimi;
ne kemi një Atë të vetëm: Perëndinë”. 42 Atëherë Jezusi u tha atyre: “Po të
ishte PerëndiaAti juaj, ju do tëmëdonit, sepse kamdalë dhe kamardhur nga
Perëndia; nuk kam ardhur, pra, nga vetja ime, por ai më ka dërguar. 43 Përse
nuk e kuptoni thënien time? Sepse nukmund të dëgjoni fjalën time. 44 Ju jeni
nga djalli, që është ati juaj, dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj; ai ishte vrasës
që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë.
Kur thotë të rrema, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati i rrenës.
45Kurse mua, duke qenë se ju them të vërtetën, nukmë besoni. 46Cili nga ju
më bind përmëkat? Nëse flas të vërtetën, përse nukmë besoni? 47Kush është
prej Perëndisë, i dëgjon fjalët e Perëndisë; prandaj ju nuk dëgjoni, se nuk jeni
prej Perëndisë”. 48Atëherë Judenjtë iupërgjigjëndhe i thanë: “Anuk themime
të drejtë se ti je Samaritan dhe se ke një demon?”. 49 Jezusi u përgjigj: “Unë
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s’kamnjë demon, por nderoj Atin tim; ju përkundrazimë çnderoni. 50Tani unë
nuk kërkoj lavdinë time, ka kush e kërkon dhe gjykon. 51Në të vërtetë, në të
vërtetë po ju them se ai që zbaton fjalën time, nuk do ta shohë kurrë vdekjen,
përjetë”. 52Pra Judenjtë i thanë: “Tani njohim se ti ke një demon. Abrahami
dhe profetët kanë vdekur, kurse ti thua: “Kurnjëri zbaton fjalën time, nukdo
ta shijojë kurrë vdekjen, përjetë”. 53Ti qenkemë imadh se ati ynë Abraham,
i cili ka vdekur? Edheprofetëtkanë vdekur; kushpretendon se je?”. 54 Jezusi
upërgjigj: “Nëqoftë seunëepërlëvdojveten, lavdia ime s’ështëasgjë. ÉshtëAti
imai qëmëpërlëvdon,për të cilin ju thoni se ështëPerëndia juaj. 55Por ju ende
s’e keni njohur, kurse unë e njoh dhe, po të thoja se nuk e njoh, do të isha një
gënjeshtar si ju; por unë e njoh dhe e zbatoj fjalën e tij. 56Abrahami, ati juaj,
ngazëllohejnë shpresën që të shihte ditën time; e pa dhe u gëzua”. 57 Judenjtë,
pra, i thanë: “Ti ende nuk je pesëdhjetë vjeç dhe e paske parë Abrahamin?”.
58 Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të
kishte lindur Abrahami, unë jam”. 59Atëherë ata morën gurë, që t’i hidhnin
kundër tij; por Jezusi u fsheh dhe doli nga tempulli, duke kaluar midis tyre;
dhe kështu u largua.

9
1Kurpokalonte, panjënjeri që ishte i verbërqënga lindja. 2Dhedishepujt

e tij e pyetënduke thënë: “Mësues,kushkamëkatuar, ai apoprindërit e tij, që ai
ka lindur i verbër?”. 3 Jezusiupërgjigj: “Asai, asprindërite tij s’kanëmëkatuar,
por kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë. 4Unë duhet t’i kryej
veprat e atij që më ka dërguar sa është ditë; vjen nata kur askush nuk mund
të veprojë. 5Derisa jam në botë, unë jam drita e botës”. 6 Pasi kishte thënë
këto gjëra, pështyu përdhe, bëri baltëme pështymë dhe leu sytë e të verbrit me
të. 7Pastaj i tha: “Shko, lahu në pellgun e Siloamit” (që do të thotë: dërguar);
dhe ai shkoi atje, u la dhe u kthye duke parë. 8Atëherë fqinjtë dhe ata që më
parë e kishin parë të verbër, thanë: “A s’është ky ai që rrinte ulur dhe lypte?”.
9Disa thoshnin: “Ai është”. Të tjerë: “I përngjan atij”. Dhe ai thoshte: “Unë
jam”. 10 I thanë pra: “Si të janë hapur sytë?”. 11 Ai u përgjigj dhe tha: “Një
njeri, që quhet Jezus, ka bërë baltë,m’i leu sytë dhemë tha: “Shko te pellgu i
Siloamit dhe lahu”. Dhe unë shkova atje, u lava dhem’u kthye drita e syve”.
12Dhe ata i thanë: “Ku është ai?”. Ai u përgjigj: “Nuk e di”. 13Atëherë ata e çuan
te farisenjtë atë që më parë kishte qenë i verbër. 14Dhe ishte e shtunë kur
Jezusi bëri baltën dhe ia hapi sytë. 15 Edhe farisenjtë, pra, e pyesnin përsëri
si e fitoi dritën e syve. Dhe ai u tha atyre: “Më vuri baltë mbi sy, u lava dhe
shoh”. 16Atëherë disa farisenj thanë: “Ky njeri nuk është nga Perëndia, sepse
nuk e respekton të shtunën!”. Të tjerë thoshnin: “Si mund të kryejë shenja
të tilla një njeri mëkatar?”. Dhe kishte përçarje midis tyre. 17 E pyetën, pra,
përsëri tëverbrin: “Po ti, ç’thuapëratëpër faktinqë t’i kahapur sytë?”. Ai tha:
“Éshtë një profet”. 18Por Judenjtë nuk besuan se ai kishte qenë i verbër dhe
se kishte fituar dritën e syve, derisa thirrën prindërit e atij që kishte fituar
dritën e syve. 19Dhe i pyetën ata: “A është ky djali juaj, për të cilin ju thoni
se ka lindur i verbër? Vallë si sheh tani?”. 20 Prindërit e tij, duke u përgjigjur
atyre, thanë: “E dimë se ky është djali ynë dhe se ka lindur i verbër, 21por ne
nukdimëse si sheh taniose sekush iakahapur sytë;pyeteni atë; aimoshëka,
do t’ju flasë për veten e vet”. 22Këto thanë prindërit e tij, sepse kishin frikë
nga Judenjtë; sepse Judenjtë kishin vendosur që, nëse dikush do ta rrëfente
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Jezusin si Krishti, do të përjashtohej nga sinagoga. 23 Prandaj prindërit e tij
thanë: “Moshë ka, pyeteni atë”. 24 Atëherë ata e thirrën përsëri njeriun që
kishte qenë i verbër dhe i thanë: “Jepi lavdi Perëndisë; ne e dimë se ai njeri
është mëkatar”. 25 Ai atëherë u përgjigj dhe tha: “Në është mëkatar, nuk e di,
por di një gjë, që isha i verbër dhe tani shoh”. 26E pyetën përsëri: “Ç’të bëri?
Si t’i ka hapur sytë?”. 27Ai u përgjigj atyre: “Unë tashmë ua kam thënë dhe
ju nuk keni dëgjuar; pse doni ta dëgjoni përsëri? Doni ndoshta të bëheni edhe
ju dishepuj të tij?”. 28 Por ata e fyen dhe thanë: “Ti je dishepull i tij, por ne
jemi dishepuj të Moisiut! 29Ne e dimë se Perëndia i foli Moisiut; sa për atë,
nuk e dimë se nga është”. 30Ai njeri u përgjigj dhe u tha atyre: “E pra, është e
çuditshme që ju tëmos dini nga është ai; megjithatë aim’i hapi sytë! 31Dhe ne
e dimë se Perëndia nuk i dëgjonmëkatarët, por nëse dikush është i druajtshëm
ndaj Perëndisë dhe bën vullnetin e tij, ai atë e dëgjon! 32 Që prej fillimit të
botës nuk është dëgjuar që dikush t’ia ketë hapur sytë një të linduri të verbër.
33 Po të mos ishte ky nga Perëndia, nuk do të mund të bënte asgjë”. 34Ata u
përgjigjën dhe i thanë: “Ti ke lindur i tëri nëmëkate e don të namësosh?”. Dhe
e nxorën jashtë. 35 Jezusi emori vesh se e nxorën jashtë dhe, kur e gjeti, i tha:
“A beson ti në Birin e Perëndisë?”. 36Ai u përgjigj dhe tha: “Kush është, Zot, që
unë të besoj në të?”. 37Dhe Jezusi i tha: “Ti e ke parë; është pikërisht ai që po të
flet”. 38Atëherë ai tha: “Unë besoj, o Zot”; dhe e adhuroi. 39Pastaj Jezusi tha:
“Unë kam ardhur në këtë botë për të bërë një gjyq, që ata që nuk shohin të
shohin dhe ata që shohin të verbohen”. 40Disa nga farisenjtë që ishin me të
i dëgjuan këto gjëra dhe i thanë: “Jemi të verbër edhe ne?”. 41 Jezusi u përgjigj
atyre: “Po të ishit të verbër, nuk do të kishit asnjë mëkat; por tani thoni: “Ne
shohim”, prandaj mëkati juaj mbetet”.

10
1 “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: Ai që nuk hyn nëpër derë të

vathës së deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar;
2kurse kush hyn nëpër derë është bariu i deleve. 3Atij ia hap portieri; delet e
dëgjojnë zërin e tij, dhe ai i thërret delet e tij me emër dhe i prin jashtë. 4Dhe,
pasi i ka nxjerrë delet e tij, shkon para tyre; dhe delet e ndjekin, sepse njohin
zërin e tij. 5Por nuk ndjekin asnjë të huaj, por do të ikin larg tij, sepse nuk e
njohin zërin e të huajve”. 6 Jezusi u tha atyre këtë shëmbëlltyrë, por ata nuk
morën vesh për çfarë po u fliste. 7 Prandaj Jezusi u tha atyre përsëri: “Në të
vërtetë, në të vërtetë po ju them: unë jam dera e deleve. 8 Të gjithë ata që
erdhën para meje janë vjedhës e kusarë; por delet nuk i kanë dëgjuar. 9Unë
jam dera; nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet; do të hyjë, do të
dalë dhe do të gjejë kullotë. 10Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të
vrarë e për të shkatërruar; por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me
bollëk. 11Unë jam bariu i mirë; bariu i mirë jep jetën e vet për delet. 12Kurse
rrogëtari,qënukështëbari, dhedeletnuk janë tëvetat, shehujkunqëpovjen,
i braktis delet dhe ikën; dhe ujku i rrëmben dhe i shpërndan delet. 13Rrogëtari
ikën, sepse është rrogëtar dhe nuk do t’ia dijë për delet. 14 Unë jam bariu i
mirë, dhe i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua, 15 ashtu siç më njeh
Ati mua dhe unë e njoh Atin dhe lë jetën time për delet. 16 Unë kam edhe
dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe; duhet t’i mbledh edhe ato, dhe ato
do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.
17 Prandaj Ati më do, sepse unë e lë jetën time që ta marr përsëri. 18Askush
nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja; unë kam pushtet ta lë e pushtet
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ta marr përsëri; ky është urdhri që kam marrë nga Ati im”. 19 Atëherë lindi
përsëri një përçarjemidis Judenjve për shkak të këtyre fjalëve. 20Dhe shumë
nga ata thoshnin: “Ai ka një demon dhe nuk është në vete; përse e dëgjoni?”.
21 Të tjerë thoshnin: “Këto nuk janë fjalë të një të demonizuari; a mundet
një demon t’ua hap sytë të verbërve?”. 22 U kremtua festa e Kushtimit në
Jeruzalem, dhe ishte dimër. 23Dhe Jezusi po ecte në tempull, nën portikun e
Salomonit. 24E rrethuan, pra, Judenjtë dhe i thanë: “Deri kur do të nambash
pezull? Nëse je Krishti, na e thuaj haptas”. 25 Jezusi u përgjigj atyre: “Unë
jua kam thënë, por ju nuk besoni; veprat që bëj në emër të Atit tim, janë ato
që dëshmojnë përmua. 26 Por ju nuk besoni, sepse nuk jeni nga delet e mia,
siç jua kam thënë. 27Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë i njoh dhe ato më
ndjekin; 28 dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin
kurrë, e askush nuk do t’i rrëmbejë nga dora ime. 29Ati im, që m’i dha, është
më imadh se të gjithë; dhe askush nukmund t’i rrëmbejë nga dora e Atit tim.
30Unë dhe Ati jemi një”. 31Prandaj Judenjtë morën përsëri gurë për ta vrarë
me gurë. 32 Jezusi u përgjigj atyre: “Ju tregova shumë vepra të mira nga Ati
im; për cilënngakëtomëvrisnimegurë?”. 33 Judenjtëupërgjigjënduke thënë:
“Nenuk tëvrasimmegurëpërasnjëvepër tëmirë,popërblasfemi, dhe sepse
ti, duke qenë njeri, e bën veten Perëndi”. 34 Jezusi u përgjigj atyre: “A nuk
është shkruar në ligjin tuaj: “Unë thashë: Ju jeni perëndi”? 35Nëse ai i quan
perëndi ata, të cilëve u qe drejtuar fjala e Perëndisë (dhe Shkrimi nuk mund
të bjerë poshtë), 36 ju thoni se ai, që Ati e ka shenjtëruar dhe e ka dërguar në
botë, blasfemon, sepse ka thënë: “Unë jam Biri i Perëndisë”? 37Nëse unë nuk
bëj veprat e Atit tim, mos më besoni, 38 por nëse i bëj, edhe po të mos më
besoni mua, u besoni të paktën veprave, që të njihni e të besoni se Ati është
në mua dhe unë në atë”. 39Për këtë arsye ata kërkonin përsëri ta kapnin, por
ai ikte nga duart e tyre. 40Dhe shkoi përsëri përtej Jordanit, në vendin kumë
parë Gjoni pagëzonte; dhe ndaloi aty. 41 Dhe shumë veta erdhën tek ai dhe
thoshnin: “Gjoni vërtet nuk bëri asnjë shenjë, por gjithçka që Gjoni tha për
këtë ishte e vërtetë”. 42Dhe atje shumë veta besuan në të.

11
1 Ishte atëherë i sëmurë një farë Llazari nga Betania, fshati i Marisë dhe i

Martës,motrës së saj. 2Maria ishte ajo që e vajosime vaj erëkëndëshëm Zotin
dhe ia fshiu këmbët me flokët e saj; dhe vëllai i saj, Llazari, ishte i sëmurë.
3 Prandaj motrat i dërguan fjalë Jezusit: “Zot, ja, ai që ti e do shumë është i
sëmurë”. 4Dhe Jezusi si dëgjoi këto tha: “Kjo sëmundjenuk është për vdekje, po
për lavdinë e Perëndisë, që nëpërmjet saj të përlëvdohet Biri i Perëndisë”. 5Por
Jezusi e donteMartën,motrën e saj dhe Llazarin. 6Kur dëgjoi se Llazari ishte
i sëmurë, qëndroi edhe dy ditë në vendin ku ishte. 7 Pastaj u tha dishepujve:
“Të kthehemi përsëri në Jude”. 8 Dishepujt i thanë: “Mësues, pak më parë
Judenjtë kërkonin të të vrisninme gurë dhe ti po shkon përsëri atje?”. 9 Jezusi
u përgjigj: “Nuk janë vallë dymbëdhjetë, orët e ditës? Kur dikush ecën ditën,
nuk pengohet, sepse sheh dritën e kësaj bote, 10 por nëse dikush ecën natën,
pengohet, sepse drita nuk është në të”. 11Mbasi i tha këto gjëra, shtoi: “Mikun
tonë,Llazarin eka zënë gjumi, porunëpo shkoj ta zgjoj”. 12Atëherëdishepujt
e tij thanë: “Zot, po të flejë, do të shpëtojë”. 13 Por Jezusi u kishte folur
për vdekjen e tij, kurse ata pandehnin se kishte folur për fjetjen e gjumit.
14Atëherë Jezusi u tha atyre haptas: “Llazari ka vdekur. 15Edhe unë gëzohem
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për ju që nuk isha atje, që të besoni; por le të shkojmë tek ai”. 16 Atëherë
Thomai, i quajtur Binjaku, u tha bashkëdishepujve: “Të shkojmë edhe ne,
që të vdesim me të”. 17 Kur arriti Jezusi, pra, gjeti që Llazari ishte që prej
katër ditësh në varr. 18 Por Betania ishte rreth pesëmbëdhjetë stade larg
Jeruzalemit. 19Dhe shumë Judenj kishin ardhur teMarta dhe teMaria për t’i
ngushëlluar për vëllanë e tyre. 20Marta, pra, si e mori vesh se po vinte Jezusi,
i doli përpara; kurseMaria ishte ulur në shtëpi. 21Marta i tha Jezusit: “Zot, po
të ishe këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur, 22por edhe tani e di se të gjitha
ato që ti i kërkon Perëndisë, Perëndia do të t’i japë”. 23 Jezusi i tha: “Yt vëlla
do të ringjallet”. 24Marta i tha: “E di se do të ringjallet, në ringjallje, ditën e
fundit”. 25 Jezusi i tha: “Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson nëmua, edhe
sikur të duhej të vdesë do të jetojë. 26Dhe ai që jeton e beson nëmua, nuk do
të vdesë kurrë përjetë. Aebeson këtë?”. 27Ajo i tha: “Po, Zot, unë besoj se ti je
Krishti, Biri i Perëndisë, që duhet të vinte në botë” 28Dhe, si tha kështu, shkoi
të thërrasë fshehtasMarinë,motrën e saj, duke thënë: “Mësuesi është këtu dhe
po të thërret”. 29 Posa e dëgjoi, ajo u çua me nxitim dhe erdhi tek ai. 30 Por
Jezusi ende nuk kishte arritur në fshat, por ndodhej në vendin ku Marta e
kishte takuar. 31Prandaj Judenjtë që ishinme të në shtëpi për ta ngushëlluar,
kur panë se Maria u çua me nxitim dhe doli, e ndoqën, duke thënë: “Ajo po
shkon tevarri për tëqarëaty”. 32SapoMariaarriti te vendi kundodhej Jezusi
dhe e pa atë, i ra ndër këmbë duke i thënë: “Zot, po të ishe ti këtu, im vëlla nuk
do të kishte vdekur”. 33Atëherë Jezusi, kur pa se ajo dhe Judenjtë që kishin
ardhurme të po qanin, u psherëtiu në frymë dhe u trondit, 34dhe tha: “Ku e
keni vënë?”. Ata i thanë: “Zot, eja e shih!”. 35 Jezusi qau. 36Atëherë Judenjtë
thanë: “Shih, sa e donte!”. 37 Por disa nga ata thanë: “Ky, që i hapi sytë të
verbërit, s’mund të bënte që ky të mos vdiste?”. 38 Prandaj Jezusi, përsëri i
tronditur përbrenda, erdhi te varri; por ky ishte një guvë dhe kishte përpara
një gur. 39 Jezusi tha: “Hiqni gurin!”. Marta, motra e të vdekurit, i tha: “Zot,
ai tashmë qelbet, sepse ka vdekur prej katër ditësh”. 40 Jezusi i tha: “A nuk
të thashë se po të besosh, do të shohësh lavdinë e Perëndisë?”. 41Atëherë ata
e hoqën gurin prej vendit ku ishte shtrirë i vdekuri. Dhe Jezusi i ngriti sytë
lart dhe tha: “O Atë, të falënderoj që më ke dëgjuar. 42 Unë e dija mirë se ti
gjithnjë më dëgjon, por i kam thënë këto për turmën që është përreth, që të
besojnë se ti më ke dërguar”. 43 Dhe, mbasi tha këto, thirri me zë të lartë:
“Llazar, eja jashtë!”. 44Atëherë i vdekuri doli, me duart e këmbët të lidhura
me rripa pëlhure dheme fytyrën tëmbështjellë në një rizë. Jezusi u tha atyre:
“Zgjidheni dhe lëreni të shkojë!”. 45 Atëherë shumë nga Judenjtë, që kishin
ardhur te Maria dhe kishin parë gjithçka kishte bërë Jezusi, besuan në të.
46 Por disa nga ata shkuan te farisenjtë dhe u treguan atyre ç’kishte bërë
Jezusi. 47Atëherë krerët e priftërinjve dhe farisenjtë mblodhën sinedrin dhe
thanë: “Ç’të bëjmë? Ky njeri po bën shumë shenja. 48 Po ta lëmë të vazhdojë
kështu, të gjithëdo tëbesojnënë të,do tëvijnëRomakëtdhedo të shkatërrojnë
vendin dhe kombin tonë”. 49Por një nga ata, Kajafa, që ishte kryeprifti i atij
viti, u tha atyre: “Ju nuk kuptoni asgjë; 50 dhe as nuk e konceptoni se është
e leverdishme për ne që të vdesë vetëm një njeri për popullin, dhe të mos
humbasë gjithë kombi”. 51 Por këtë ai nuk e tha nga vetja; por, duke qenë
kryeprift i atij viti, profetizoi se Jezusi duhej të vdiste për kombin, 52 dhe jo
vetëmpër kombin, por edhepër t’imbledhurnënjë, bijtë e Perëndisë që ishin
të shpërndarë. 53Qënga ajo ditë, pra, ata vendosën ta vrasin. 54Për këtë arsye
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Jezusi nuk ecte më haptasi midis Judenjve, por u tërhoq në një krahinë afër
shkretëtirës, në një qytet që quhej Efraim dhe aty rrinte me dishepujt e tij.
55Dhe Pashka e Judenjve ishte afër dhe shumë veta nga ajo krahinë u ngjitën
në Jeruzalempërpara Pashkës për t’u pastruar. 56E kërkonin, pra, Jezusin dhe,
duke qëndruar në tempull, thoshnin në mes tyre: “Si ju duket juve? A do të
vijë ai për festë?”. 57Krerët e priftërinjve dhe farisenjtë kishin dhënë urdhër
që, po ta dinte ndokush se ku ishte ai, të sinjalizonte që ta kapnin.

12
1 Jezusi, pra, gjashtë ditë përpara Pashkës, erdhii në Betani, ku banonte

Llazari, ai që kishte vdekur dhe Jezusi e kishte ringjallur prej së vdekurish.
2Dhe aty i shtruan një darkë: Marta shërbente dhe Llazari ishte një nga ata
që rrinin në tryezë me të. 3 Atëherë Maria mori një liber vaj erëkëndshëm
prej nardi të pastër shumë të kushtueshëm, vajosi me të këmbët e Jezusit
dhe i fshiu këmbët e tij me flokët e saj; dhe shtëpia u mbush me erën e këtij
vaji. 4 Atëherë një nga dishepujt e tij, Juda Iskarioti, bir i Simonit, ai që do
ta tradhtonte, tha: 5 “Pse nuk u shit ky vaj për treqind denarë dhe t’u jepej
fitimi të varfërve?”. 6Por ai e tha këtë, jo se kujdesej për të varfrit, por sepse
ishte vjedhës dhe, duke qenë se ai e mbante qesen, mbante ç’shtinin atje
brenda. 7 Jezusi, pra, tha: “Lëre! Ajo e ka ruajtur për ditën e varrimit tim.
8Të varfrit në fakt, i keni gjithmonëme ju, pormua nukmë keni gjithmonë”.
9Ndërkaq një turmë emadhe Judenjshmori vesh se ai ishte atje dhe erdhi jo
vetëm për shkak të Jezusit, por edhe për të parë Llazarin, te cilin ai e kishte
ngjallur prej së vdekurish. 10Atëherë krerët e priftërinjve vendosën ta vrasin
edhe Llazarin, 11 sepse për shkak të tij, shumë veta braktisnin Judenjtë dhe
besonin në Jezusin. 12 Të nesërmen, një turmë e madhe që kishte ardhur në
festë, kur dëgjoi se Jezusi po vinte në Jeruzalem, 13mori degë palmash dhe i
doli para, duke thirrur: “Hosana! Bekuar ai që vjen në emër të Zotit, mbreti
i Izraelit!”. 14 Dhe Jezusi gjeti një kërriç dhe hipi në të, siç është shkruar:
15 “Mos druaj, o bijë e Sionit; ja, mbreti yt po vjen duke kalëruar mbi një
kërriç gomareje!”. 16Dishepujt e tij nuk i kuptuan për momentin këto gjëra,
po, kur Jezusi ishte përlëvduar, atëherë u kujtuan se këto gjëra ishin shkruar
për të, dhe që i kishin bërë këto gjëra për të. 17Kështu turma, që ishte me të
kur ai e kishte thirrur jashtë Llazarin nga varri dhe e kishte ringjallur prej
së vdekuri, jepte dëshmi për të. 18 Prandaj turma i doli përpara, sepse kishte
dëgjuar se ai kishte bërë këtë shenjë. 19Atëherë farisenjtë thanë midis tyre:
“A e shihni se s’po bëni asgjë; ja, bota shkon pas tij”. 20 Dhe midis atyre që
ishin ngjitur për të adhuruar gjatë festës ishin edhe disa Grekë. 21Ata, pra,
iu afruan Filipit, që ishte nga Betsaida e Galilesë, dhe iu lutën duke thënë:
“Zot, duam të shohim Jezusin”. 22 Filipi shkoi e ia tha Andreas; dhe përsëri
Andrea dhe Filipi ia thanë Jezusit. 23 Por Jezusi u përgjigj atyre duke thënë:
“Ora ka ardhur, në të cilën Biri i njeriut duhet të përlëvdohet, 24Në të vërtetë,
në të vërtetë po ju them: Nëse kokrra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, ajo
mbetet e vetme; por, po të vdesë, jep shumë fryt! 25 Kush e do jetën e vet
do ta humbasë; dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruajë për
jetën e përjetshme. 26 Në qoftë se dikush më shërben, të më ndjekë; dhe ku
jam unë, atje do të jetë dhe shërbëtori im; në qoftë se dikush më shërben, Ati
im do ta nderojë. 27 Tani shpirti im është i tronditur dhe çfarë të them: O
Atë, më shpëto nga kjo orë? Por për këtë unë kam ardhur në këtë orë. 28O
Atë, përlëvdo emrin tënd!” Atëherë një zë erdhi nga qielli: “E kam përlëvduar
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dhe do ta përlëvdoj akoma!”. 29Turma, pra, që ishte e pranishme dhe e dëgjoi
zërin, thoshte se qe një bubullimë. Të tjerë thoshnin: “Një engjëll i ka folur!”.
30 Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha: “Ky zë nuk ka ardhur për mua, por për
ju. 31 Tani është gjykimi i kësaj bote; tani do të hidhet jashtë princi i kësaj
bote! 32Dhe unë, kur të jem ngritur lart nga toka, do t’i tërheq të gjithë tek
unë”. 33 Por ai i thoshte këto për të treguar nga ç’lloj vdekje duhet të vdiste.
34Turma iu përgjigj: “Ne kemi dëgjuar nga ligji se Krishti mbetet përjetë; tani
si mund të thuash ti se Biri i njeriut duhet të ngrihet lart? Kush është ky Bir i
njeriut?”. 35Atëherë Jezusi u tha atyre: “Drita ështëme ju edhe për pak kohë;
ecni gjersa keni dritë, që të mos ju zërë errësira; kush ecën në errësirë nuk di
se ku shkon”. 36 “Gjersa keni dritë, besoni në dritë, që të bëheni bij të dritës”.
Këto gjëra tha Jezusi; pastaj u largua dhe u fsheh prej tyre. 37Ndonëse kishte
bërë shumë shenja para tyre, ata nukbesoninnë të, 38që të përmbushej fjala e
profetit Isaiaqë tha: “Zot, kush ikabesuarpredikimit tonë? Dhekujt iu shfaq
krahu i Zotit?”. 39 Prandaj ata nuk mund të besonin, sepse Isaia gjithashtu
tha: 40 “Ai i ka verbuar sytë e tyre dhe i ka ngurtësuar zemrat e tyre, që të
mos shohin me sy dhe të mos kuptojnë me zemër, të mos kthehen dhe unë
të mos i shëroj”. 41 Këto gjëra tha Isaia, kur e pa lavdinë e tij dhe foli për
të. 42 Megjithatë, edhe midis krerëve, shumë besuan në të; por, për shkak
të farisenjve, nuk e rrëfenin, për të mos qenë të përjashtuar nga sinagoga,
43 sepse donin lavdinë e njerëzve më tepër, se lavdinë e Perëndisë. 44 Pastaj
Jezusi thirri dhe tha: “Kush beson nëmua, nuk beson nëmua, por në atë që
më ka dërguar. 45Dhe kush më sheh mua, sheh atë që më ka dërguar. 46Unë
kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të mos mbetet
në errësirë. 47 Dhe nëse ndokush i dëgjon fjalët e mia dhe nuk beson, unë
nuk e gjykoj; sepse unë nuk kamardhur ta gjykoj botën, por ta shpëtoj botën.
48Kushmëhedh poshtë dhe nuk i pranon fjalët emia, ka kush e gjykon; fjala
që kam shpallur do të jetë ajo që do ta gjykojë në ditën e fundit. 49Sepse unë
nuk kam folur nga vetja ime, por Ati vetëmë ka dërguar dhemë ka urdhëruar
ç’duhet të them e të shpall. 50 Dhe unë e di se urdhërimi i tij është jetë e
përjetshme; gjërat, pra, që them unë, i them ashtu siç m’i ka thënë Ati”.

13
1 Por përpara festës së Pashkës, Jezusi, duke e ditur se kishte ardhur ora

e tij të kalojë nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, i
deshi deri në fund. 2Dhe, kur mbaroi darka, mbasi djalli i kishte shtënë në
zemër Judë Iskariotit, birit të Simonit, ta tradhtonte, 3 Jezusi, duke ditur se
Ati i kishte dhënë gjithçka në duar, dhe se ai kishte dalë nga Perëndia dhe
te Perëndia po kthehej, 4 u ngrit nga darka dhe hoqi rrobat e tij, mori një
peshqir dhe u ngjesh. 5Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e
dishepujve dhe t’ua fshijntemepeshqirin,me të cilin ishte ngjeshur. 6Erdhi,
pra, te Simon Pjetri. Dhe ai i tha: “Zot, ti të m’i lash këmbëtmua?”. 7 Jezusi u
përgjigj dhe i tha: “Atë që po bëj unë, ti tani nuk e kupton, por do ta kuptosh
mbas kësaj”. 8 Pjetri i tha: “Ti kurrë nuk do të m’i lash këmbët”. Jezusi iu
përgjigi: “Po nuk të lava, ti nuk do të kesh pjesë me mua”. 9 Simon Pjetri i
tha: “Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart dhe kokën”. 10 Jezusi i tha: “Ai që
është i larë, s’ka nevojë veçse të lajë këmbët dhe është krejt i pastër; edhe ju
jeni të pastër, por jo të gjithë”. 11 Sepse ai e dinte se kush do ta tradhtonte,
prandaj tha: “Nuk jeni të gjithë të pastër”. 12 Kështu, mbasi ua lau këmbët,
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mori përsëri rrobat e tij, zuri vend rishtas në tryezë dhe u tha atyre: “A e
kuptoni këtë që ju kam bërë? 13 Ju më quani Mësues dhe Zot, dhemirë thoni,
sepse jam. 14Në qoftë se unë, Zoti dhe Mësuesi, ju kam larë këmbët, edhe ju
duhet t’i lani këmbët njëri-tjetrit. 15Unë, në fakt, ju kam dhënë shëmbullin që
ashtu siç kambërë unë, bëni edhe ju. 16Në të vërtetë,në të vërtetë po ju them:
Shërbëtori nuk është më i madh se padroni i tij, as i dërguari më i madh se
ai që e ka dërguar. 17 Po t’i dini këto gjëra, të lumur jeni ju nëse do t’i bëni.
18Nuk po flas për ju të gjithë; unë i njoh ata që kam zgjedhur, por duhet të
përmbushetky Shkrim: “Aiqëhabukënmemua, kangritur thembrënkundër
meje”. 19 Po ju them që tani, para se të ndodhë, që, kur të ketë ndodhur, të
besoni se unë jam Krishti. 20 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Kush
pranonatëqëdërgojunë,mëpranonmua; dhekushmëpranonmua, pranon
atë qëmë ka dërguar”. 21Mbasi i tha këto fjalë, Jezusi, u trondit në frymë, dhe
dëshmoi e tha: “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se një nga ju do të më
tradhtojë”. 22 Atëherë dishepujt u panë njëri me tjetrin, por nuk arrinin të
kuptonin për kë po fliste. 23Por një nga dishepujt e tij, të cilin Jezusi e donte,
ishtembështetur te kraharori i Jezusit. 24Atëherë Simon Pjetri i bëri shenjë të
pyeste kush ishte ai për të cilin foli. 25Dhe ai dishepull, duke u përkulurmbi
kraharorin e Jezusit, e pyeti: “Zot, kush është?”. 26 Jezusi u përgjigj: “Éshtë ai
të cilit do t’i jap kafshatën, pasi ta kem ngjyer”. Dhe e ngjeu kafshatën e ia
dha Judë Iskariotit, birit të Simonit. 27Dhe pas kafshatës, Satani hyri në të.
Atëherë Jezusi i tha: “Ç’ke për të bërë, bëje shpejt!”. 28 Por asnjë nga ata që
ishin në tryezë nuk e mori vesh pse ai e tha këtë. 29Disa në fakt mendonin
se, duke qenë se Juda e mbante qesen, Jezusi i kishte thënë: “Bli gjërat që na
duhen për festën”; ose që t’u jepte diçka të varfërve. 30Ai, pra,mori kafshatën
dhe doli menjëherë. Ishte natë. 31Kur doli ai, Jezusi tha: “Tani Biri i njeriut
është përlëvduar dhe Perëndia është përlëvduar në të. 32Në qoftë se Perëndia
është përlëvduar në të, Perëndia do ta përlëvdojë edhe në vetvete dhe do ta
përlëvdojë menjëherë. 33 Djema, edhe për pak kohë jam me ju; ju do të më
kërkoni, por ashtu siç u kam thënë Judenjve: “Atje ku po shkoj unë ju nuk
mund të vini”. Kështu tani po ju them edhe juve. 34Po ju jap një urdhërim të
ri: ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kamdashur, ashtu edhe ju ta doni njëri-
tjetrin. 35 Prej kësaj do t’ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni
dashuri për njëri-tjetrin”. 36 Simon Pjetri i tha: “Zot, ku po shkon?”. Jezusi iu
përgjigj: “Atje ku po shkoj unë, ti nukmund tëmë ndjekësh tani; pormë vonë
do tëmë ndjekësh”. 37Pjetri i tha: “Zot, pse nuk të ndiqkam dot tani? Unë do
të jap jetën time për ty!”. 38 Jezusi iu përgjigj: “Ti do ta japësh jetën tënde për
mua? Në të vërtetë, në të vërtetë po të them: gjeli nuk do të këndojë, para se ti
të më keshmohuar tri herë!”.

14
1 “Zemra juaj mos u trondittë; besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua!

2 Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa; përndryshe do t’ju thoja. Unë po
shkoj t’ju përgatis një vend. 3 Dhe kur të shkoj e t’ju përgatis vendin, do të
kthehem dhe do t’jumarr pranëmeje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. 4 Ju
e dini se ku po shkoj dhe e njihni edhe udhën”. 5Thomai i tha: “Zot, ne nuk e
dimë se ku po shkon; pra, simund ta njohimudhën?” 6 Jezusi i tha: “Unë jam
udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tekAti përveçsenëpërmjetmeje. 7Po
tëmëkishit njohur, do të kishit njohur edheAtin tim; qysh tani e njihni dhe e
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keni parë”. 8Filipi i tha: “Zot, na e trego Atin, dhe namjafton”. 9 Jezusi i tha:
“Ka kaq kohë që unë jamme ju dhe ti nukmëkenjohur akoma, o Filip? Kush
më ka parë mua, ka parë Atin; Si vallë po thua: “Na e trego Atin?”. 10A nuk
beson se unë jamnë Atin dhe se Ati është nëmua? Fjalët që po ju them, nuk i
them nga vetja. Ati që qëndron nëmua, është ai që i bën veprat. 11Më besoni
se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua; në mos, më besoni për shkak të
vet veprave. 12Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson nëmua do
të bëjë edhe ai veprat që bëj unë;madje do të bëjë edhemë të mëdha se këto,
sepse unë po shkoj tekAti. 13Dhe çfarëdo të kërkoninë emrin tim, do ta bëj, që
Ati të përlëvdohetnëBirin. 14Nëqoftë se do të kërkonidiçkanë emrin tim, unë
do ta bëj”. 15 “Nësemëdoni, zbatoni urdhërimet emia. 16Dhe unë do t’i lutem
Atit dheai do t’ju japënjëNgushëllues tjetër,qëdo tëqëndrojëpërgjithmonëme
ju, 17Frymën e së Vërtetës, që bota nukmund tamarrë, sepse nuk e sheh dhe
nuk e njeh; por ju e njihni, sepse qëndronme ju dhe do të jetë në ju. 18Nuk do
t’ju lë bonjakë, do të kthehem te ju. 19Edhe pak kohë dhe bota nuk do të më
shohë më, por ju do të më shihni; sepse unë jetoj, edhe ju do të jetoni. 20Atë
ditë do tëmësoni se unë jamnë Atin tim, dhe se ju jeni nëmua dhe unë në ju.
21Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do; dhe kushmë do
mua, Ati im do ta dojë; dhe unë do ta dua dhe do t’i dëftehem atij”. 22 Juda, jo
Iskarioti, i tha: “Zot, si vallë do të na dëftehesh neve dhe jo botës?”. 23 Jezusi
u përgjigj dhe i tha: “Nëse ndokush më do, do ta zbatojë fjalën time; edhe Ati
imdo ta dojë dhe ne do të vijmë tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai. 24Kush
nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia; dhe fjala që po dëgjoni nuk është imja,
por e Atit që më ka dërguar. 25 Ju kam thënë këto gjëra, ndërkaq jam me ju;
26porNgushëlluesi, Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, do t’ju
mësojë çdo gjë dhe do t’ju kujtojë të gjitha këto që ju thashë. 27Unë po ju lë
paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj
mos u trondittë dhe mos u frikësoftë. 28 Ju keni dëgjuar që ju thashë: “Unë
po shkoj dhe do të kthehem te ju”. Po të më donit, do të gëzoheshit sepse unë
thashë: “Po shkoj tek Ati”; sepse Ati është më i madh se unë. 29Dhe jua kam
thënë tani, para se të ndodhë, që, kur të ndodhë, të besoni. 30Nuk do të flas
më gjatë me ju, sepse po vjen princi i kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë në mua;
31 por kjo ndodh që bota ta njohë se unë e dua Atin dhe se bëj ashtu siç Ati
më ka urdhëruar. Çohuni, ikim prej këndej!”.

15
1 “Unë jam hardhia e vërtetë dhe Ati im është vreshtari. 2Çdo shermend që

nuk jep fryt nëmua, ai e heq; kurse çdo shermend që jep fryt, ai e krasit që të
japë edhe më shumë fryt. 3 Ju tashmë jeni të pastër, për shkak të fjalës që ju
kumtova. 4Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju; sikurse shermendi
nuk mund të japë fryt nga vetja, po qe se nuk qëndron në hardhi, ashtu as
ju, nëse nuk qëndroni në mua. 5Unë jam hardhia, ju jeni shermendet; kush
qëndronnëmuadheunënë të, jep shumëfryt, sepsepamuanukmundtëbëni
asgjë. 6Në qoftë se ndokush nuk qëndronnëmua, hidhet jashtë si shermendi
dhe thahet; pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen. 7 Në qoftë se
qëndroni nëmua dhe fjalët emia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do
t’ju bëhet. 8Në këtë është përlëvduarAti im, që të jepni shumë fryt, dhe kështu
do të jeni dishepujt e mi. 9 Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë
ju kam dashur juve; qëndroni në dashurinë time. 10Po të zbatoni urdhërimet
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e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikurse unë i zbatova urdhërimet e
Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. 11Këto gjëra jua kam thënë që gëzimi
im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë. 12 Ky është urdhërimi im:
ta doni njëri-tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve. 13Askush s’ka dashuri
më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet përmiqtë e tij. 14 Ju jeni miqtë e mi,
nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj. 15Unë nuk ju quaj më shërbëtorë, sepse
shërbëtori nuk e di ç’bën i zoti; por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të
njihni të gjitha gjëra që kam dëgjuar nga Ati im. 16Nuk më keni zgjedhur ju
mua, por unë ju kam zgjedhur juve; dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni
fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm, që, çfarëdo gjë që t’i kërkoni Atit në
emrin tim, ai t’jua japë. 17Këtë ju urdhëroj: ta doni njëri-tjetrin. 18Nëse bota
juurren, tadini semëkaurryermuapara jush. 19Po të ishit ngabota, botado
të donte të vetët; por sepse nuk jeni nga bota, por unë ju kam zgjedhur nga
bota, prandaj bota ju urren. 20 Kujtoni fjalën që ju thashë: “Shërbëtori nuk
është më i madh se i zoti”. Nëse më kanë përndjekur mua, do t’ju përndjekin
edhe ju; nësekanë zbatuar fjalën time, do të zbatojnë edhe tuajën. 21Të gjitha
këto gjëra do t’jua bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë qëmë
ka dërguar. 22Po të mos kisha ardhur dhe të mos u kisha folur atyre, nuk do
të kishin faj; por tani ata nuk kanë asnjë shfajësim përmëkatin e tyre. 23Kush
më urren mua, urren edhe Atin tim. 24 Po të mos kisha bërë në mes tyre
vepra që askush tjetër nuk ka bërë, nuk do të kishin faj; por tani, përkundrazi,
e kanë parë, dhe më kanë urryer mua dhe Atin tim. 25 Por kjo ndodhi që të
përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre: “Më kanë urryer pa shkak”. 26Por
kur të vijë Ngushëlluesi, që do t’ju dërgoj prej Atit, Fryma e së vërtetës, që del
nga Ati im, ai do të dëshmojë përmua. 27Edhe ju, gjithashtu, do të dëshmoni,
sepse ishit memua që nga fillimi”.

16
1 “Jua kam thënë këto gjëra, që tëmos skandalizoheni. 2Do t’ju përjashtojnë

nga sinagogat; madje po vjen ora kur, kushdo që t’ju vrasë, do të mendojë
se i ka kryer një shërbim Perëndisë. 3Dhe do t’ju bëjnë këto gjëra, sepse nuk
kanë njohur as Atin, as mua. 4 Por unë jua kam thënë këto gjëra që, kur të
vijë momenti, të kujtoheni se unë jua kisha thënë; por nga fillimi këto fjalë
nuk jua pata thënë, sepse isha me ju. 5Por tani unë po shkoj tek ai që më ka
dërguar, dhe askush nga ju s’po më pyet: “Ku po shkon?”. 6Madje, për shkak
se ju thashë këto gjëra, trishtimi e kambushur zemrën tuaj. 7Megjithatë unë
ju them të vërtetën: është mirë për ju që unë të shkoj, sepse, po nuk shkova,
nuk do të vijë te ju Ngushëlluesi; por, po shkova, unë do t’jua dërgoj. 8Dhe kur
të ketë ardhur, ai do ta bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim.
9Përmëkat, sepse nuk besojnë nëmua; 10për drejtësi, sepse unë po shkoj tek
Ati dhe nuk do të më shihni më; 11për gjykim, sepse princi i kësaj bote është
gjykuar. 12Kam edhe shumë gjëra të tjera për t’ju thënë, por ato ende ju nuk
mund t’i mbani. 13 Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t’ju prijë në
çdo të vërtetë, sepse ai nukdo të flasë nga vetja, por do të thotë gjitha ato gjëra
që ka dëgjuar dhe do t’ju kumtojë gjërat që do vijnë. 14Ai do të më përlëvdojë,
sepse do të marrë prej meje dhe do t’jua kumtojë. 15 Të gjitha gjërat që ka
Ati janë të miat; për këtë ju thashë se ai do të marrë prej simes dhe do t’jua
kumtojë. 16Pas paknukdo tëmë shihnimë; e përsërinjë kohë e shkurtër e do
të më shihni, sepse unë po shkoj tek Ati”. 17Atëherë disa nga dishepujt e tij
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thoshninmidis tyre: “Ç’është kjo qëpona thotë: “Paspaknukdo tëmë shihni
më”, dhe: “e përsëri një kohë e shkurtër e do të më shihni” dhe: “Sepse unë
po shkoj te Ati”?”. 18Thoshnin pra: “Ç’është kjo “Pas pak”, për të cilënflet? Ne
s’dimë ç’don të thotë”. 19 Jezusi, pra, e kuptoi se ata donin ta pyesnin dhe u
tha atyre: “Ju po pyesni njeri tjetrin pse thashë: “Pas paknukdo tëmë shihni
më”, dhe: “Epërsërinjëkohëe shkurtër edo tëmë shihni”? 20Në tëvërtetë,në
të vërtetë po ju them: ju do të qani dhe do tëmbani zi dhe bota do të gëzohet.
Ju do të pikëlloheni, por pikëllimi juaj do të kthehet në gëzim. 21Gruaja, kur
lind, ka dhembje, sepse i erdhi ora; por, sapo e ka lindur fëmijën, nuk kujton
më ankthin prej gëzimit që lindi një qenie njerëzore në botë. 22Kështu edhe
ju tani jeni në dhembje, por unë do t’ju shoh përsëri dhe zemra juaj do të
gëzohet, dhe askush nuk do t’ua heqë gëzimin tuaj. 23Atë ditë ju nuk do tëmë
bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se çdo gjë që t’i
kërkoni Atit në emrin tim, ai do t’jua japë. 24Deri tani ju s’keni kërkuar asgjë
në emrin tim; kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plotë. 25 Jua
kam thënë këto gjëra në shëmbëlltyra, por po vjen ora kur nuk do t’ju flas më
me shëmbëlltyra, por do t’ju flas haptas përAtin. 26Në atë ditë ju do të kërkoni
në emrin tim; dhe nuk po them se unë do t’i lutem Atit për ju; 27Ati vetë në
fakt ju do, sepse jumë deshëtmua dhe keni besuar se unë dola nga Perëndia.
28Unë dola nga Ati dhe erdha në botë; përsëri po e lë botën dhe kthehem tek
Ati”. 29Dishepujt e tij i thanë: “Ja, ti tani po flet haptas dhe s’po përdor asnjë
shëmbëlltyrë. 30 Tani ne njohim se ti di gjithçka dhe s’ke nevojë që ndokush
të të pyesë; prandaj ne besojmë se ke dalë nga Perëndia”. 31 Jezusi u përgjigj
atyre: “A besoni tani? 32 Ja, po vjen ora, madje tashmë ka ardhur, në të cilën
ju do të shpërndaheni, secili për punë të vet, dhe do të më lini vetëm; por unë
nuk jamvetëm, sepseAti ështëmemua. 33 Jua kam thënë këto gjëra,që ta keni
paqen nëmua; në botë do të kenimundime, pormerrni zemër, unë emunda
botën!”.

17
1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “OAtë, ora ka

ardhur, përlëvdoBirin tënd,qëedheBiri yt të të përlëvdojë, 2sepse ti i kedhënë
pushtet mbi çdo mish, që t’u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ia ke
dhënë. 3Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të
vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. 4Unë të kam përlëvduarmbi tokë;
unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. 5 Tani, pra, më përlëvdo, o
Atë, pranë teje, me lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota.
6Unë ia kam dëftuar emrin tënd njerëzve që ti m’i ke dhënë nga bota; ishin të
tutë dhe ti m’i ke dhënë; dhe ata e kanë zbatuar fjalën tënde. 7Tani ata kanë
njohur se të gjitha gjërat që ti më ke dhënë vijnë prej teje, 8 sepse ua kam
dhënë atyre fjalët që ti më ke dhënë mua; dhe ata i kanë pranuar dhe kanë
njohur se me të vërtetë unë dola nga ti, dhe kanë besuar se ti më ke dërguar.
9Unë lutempër ta, nuk lutempërbotën,popër ata qëmëkedhënë, sepse janë
të tutë. 10Dhe të gjitha gjërat e mia janë të tuat, dhe gjërat e tua janë të miat;
dhe unë jam përlëvduar në to. 11 Tani unë nuk jam më në botë, por ata janë
në botë, dhe unë po vij te ti. O Atë i shenjtë, i ruaj ata në emrin tënd, ata që
më ke dhënë, që të jenë një sikurse ne! 12Kur ishame ata në botë, unë i kam
ruajtur në emrin tënd; unë i kam ruajtur ata që ti më ke dhënë dhe askush
nga ata nuk ka humbur, përveç birit të humbjes, që të përmbushej Shkrimi.
13Por tani unë po vij te ti dhe i them këto gjëra në botë, që gëzimi im të bëhet i
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plotë në ta. 14Unë u kam dhënë atyre fjalën tënde dhe bota i ka urryer, sepse
nuk janë prej botës, ashtu si edhe unë nuk jam prej botës. 15Unë nuk kërkoj
që ti t’i heqësh nga bota, por që ti t’i mbrosh nga i ligu. 16Ata nuk janë nga
bota, sikurse unë nuk jam nga bota. 17 Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala
jote është e vërteta. 18 Sikurse ti më ke dërguar mua në botë, po ashtu unë i
kamdërguar ata në botë. 19Dheunë për ta po shenjtëroj vetveten, që edhe ata
të jenë të shenjtëruar në të vërtetë. 20 Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por
edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre, 21 që të gjithë
të jenë një, ashtu si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty; edhe ata të jenë një në
ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar. 22Dhe unë u kam dhënë lavdinë që
më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. 23Unë jamnë ta dhe ti në
mua, që të jenë të përsosur në unitet dhe që bota të njohë që ti më ke dërguar
dhe që i ke dashur, ashtu si më ke dashur mua. 24O Atë, unë dua që atje ku
jam unë, të jenëmemua edhe ata qëmë ke dhënë, që ta shohin lavdinë time
që ti më ke dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit të botës. 25O atë i
drejtë, bota nuk të ka njohur, por unë të kam njohur; dhe këta e kanë njohur
se ti më ke dërguar. 26Dhe unë i kam bërë të njohin emrin tënd dhe do të bëj
ta njohin akoma, që dashuria, me të cilën ti më ke dashur mua, të jetë në ta
dhe unë në ta”.

18
1 Mbasi i tha këto gjëra, Jezusi doli me dishepujt e vet dhe shkoi përtej

përroit të Kedronit, ku ishte një kopsht, në të cilin hyri ai me dishepujt e tij.
2Dhe Juda, i cili po e tradhtonte, e njihte edhe ai atë vend, sepse shpesh herë
Jezusi tërhiqej atje me dishepujt e tij. 3Atëherë Juda mori një grup ushtarësh
dhe rojat e dërguara nga krerët e priftërinjve dhe nga farisenjtë, erdhi atje
me fenerë, pishtarë dhe me armë. 4 Atëherë Jezusi, duke ditur gjithçka që
do t’i ndodhte, doli dhe i pyeti: “Kë kërkoni?”. 5 Ata iu përgjigjën: “Jezusin
Nazareas”. Jezusi u tha atyre: “Unë jam!”. Por Juda, që po e tradhtonte,
ishte edhe ai me ta. 6 Sapo ai u tha atyre: “Unë jam”, ata u zmbrapsën
dhe ranë për dhe. 7 Atëherë Jezusi i pyeti përsëri: “Kë kërkoni?”. Ata thanë:
“Jezusin Nazareas”. 8 Jezusi u përgjigj: “Ju kam thënë se unë jam; prandaj
nësemë kërkonimua, i lini këta të shkojnë”; 9që të përmbushej fjala që kishte
thënë: “Nuk kam humbur asnjë nga ata që më ke dhënë”. 10Atëherë Simon
Pjetri, që kishte një shpatë, e nxori, i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe ia preu
veshin e djathtë; dhe ai shërbëtor quhej Malk. 11 Por Jezusi i tha Pjetrit:
“Fute shpatën tënde në mill; a nuk do ta pi unë kupën që më ka dhënë Ati?”.
12 Atëherë grupi i ushtarëve, kapiteni dhe rojet e Judenjve e kapën Jezusin
dhe e lidhën. 13 E çuanmë parë te Ana, sepse ishte vjehrri i Kajafës, që ishte
kryeprifti i atij viti. 14Kajafa ishte ai që i kishte këshilluar Judenjtë se ishte e
leverdishme që një njeri të vdiste për popullin. 15 Por Simon Pjetri dhe një
dishepull tjetër ndiqnin Jezusit. Dhe ky dishepull ishte i njohur i kryepriftit;
dhe hyri me Jezusin në oborrin e kryepriftit. 16 Por Pjetri mbeti përjashta te
dera. Atëherë dishepulli tjetër, që ishte i njohur i kryepriftit, doli dhe i foli
portieres dhe bëri të hyjë Pjetri. 17Dhe shërbëtorja portiere i tha Pjetrit: “Mos
je edhe ti nga dishepujt e atij njeriu?”. Ai u përgjigj: “Nuk jam”. 18Ndërkaq
shërbëtorët dhe rojat ndezën një zjarr me qymyr dhe qëndronin në këmbë e
ngroheshin, sepse bënte ftohtë; edhe Pjetri qëndronte në këmbë me ta dhe
ngrohej. 19Por kryeprifti e pyeti Jezusin për dishepujt e tij dhe për doktrinën
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e tij. 20 Jezusi iupërgjigj: “Unë ikamfolurhaptasbotës; gjithmonëkammësuar
në sinagogë e në tempull, ku mblidhen të gjithë Judenjtë, dhe s’kam thënë
asgjë në fshehtësi. 21 Përse më pyet mua? Pyet ata që kanë dëgjuar ç’u kam
thënë atyre; ja, ata i dinë gjërat që kam thënë”. 22Posa i tha këto fjalë, një nga
rojat që i rrinin afër, i ra Jezusitme shuplakë, duke thënë: “Kështu i përgjigjesh
kryepriftit?”. 23 Jezusi i tha: “Po të kem folur keq, trego ku është e keqja; por,
po të kem folur mirë, përse po më bie?”. 24Atëherë Ana e dërgoi të lidhur te
Kajafa, kryeprifti. 25Ndërkaq Simon Pjetri qëndronte aty e ngrohej. I thanë,
pra: “Mos je dhe ti ngadishepujt e tij?”. Ai emohoi dhe tha: “Nuk jam”. 26Por
një nga shërbëtorët e kryepriftit, farefisi i atij, të cilit Pjetri ia kishte prerë
veshin, tha: “A s’të pashë në kopsht me të?”. 27 Dhe Pjetri e mohoi sërish,
dhemenjëherë këndoi gjeli. 28Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium;
ishte mëngjes herët. Por ata nuk hynë në pretorium, që të mos bëheshin të
papastër, por të mund të hanin Pashkën. 29Dhe kështu Pilati doli jashtë drejt
tyre dhe tha: “Ç’padi sillni kundër këtij njeriu?”. 30 Ata u përgjigjën dhe i
thanë: “Nëse ai të mos ishte keqbërës, nuk do ta kishim dorëzuar”. 31Atëherë
Pilati u tha atyre: “Merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj” Por Judenjtë i
thanë: “Neve nuk na lejohet të vrasim njeri”. 32Kjo ndodhi që të përmbushej
fjala që kishte thënë Jezusi, kur kishte thënë se me ç’vdekje duhej të vdiste.
33 Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thirri Jezusin dhe i tha: “A je
ti mbreti i Judenjve?”. 34 Jezusi iu përgjigj: “E thua ti nga vetja, apo ta kanë
thënë të tjerë për mua?”. 35 Pilati iu përgjigj: “Jam unë vallë Jude? Kombi yt
dhekrerëtepriftërinjve tëdorëzuan tekunë; çfarëkebërë?”. 36 Jezusiupërgjigj:
“Mbretëria ime nuk është e kësaj bote; po të ishte mbretëria ime e kësaj bote,
shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha Judenjve; porse tani
mbretëria ime nuk është prej këtej”. 37 Atëherë Pilati i tha: “Ti, pra, qenke
mbret?”. Jezusi upërgjigj: “Ti thua seunë jammbret; përkëtëunëkam lindur
dhe për këtë kamardhur në botë; që të dëshmoj për të vërtetën; kush është për
të vërtetën, e dëgjon zërin tim”. 38Pilati e pyeti: “Ç’është e vërteta?”. Dhe, si foli
këtë, doli përsëri para Judenjve dhe u tha atyre: “Unë nuk po gjej në të asnjë
faj! 39 Por ndër ju është zakon që unë t’ju liroj dikë për Pashkë; a doni, pra,
që t’ju liroj mbretin e Judenjve?”. 40 Atëherë të gjithë bërtitën përsëri, duke
thënë: “Jo këtë, por Barabanë!”. Por Baraba ishte një kusar.

19
1AtëherëPilatimori Jezusindhedhaurdhër ta fshikullonin. 2Dheushtarët

thurrën një kurorë me gjemba, ia vunë mbi krye dhe i veshën siper një
mantel të purpurt, 3 dhe thoshnin: “Tungjatjeta, o mbret i Judenjve”; dhe
i binin me shuplaka. 4 Pastaj Pilati doli përsëri dhe u tha atyre: “Ja, po jua
nxjerr jashtë, që ta dini se nuk gjej në të asnjë faj”. 5 Jezusi, pra, doli, duke
mbajtur kurorën prej gjembash dhe mantelin e purpurit. Dhe Pilati u tha
atyre: “Ja njeriu!”. 6 Kur e panë krerët e priftërinjve dhe rojet, filluan të
bërtasin, duke thënë: “Kryqëzoje, kryqëzoje!”. Pilati u tha atyre: “Merreni ju
dhe kryqëzojeni, sepse unë nuk gjej në të asnjë faj”. 7 Judenjtë iu përgjigjën:
“Ne kemi një ligj dhe sipas ligjit tonë ai duhet të vdesë, sepse e bëri veten Bir
të Perëndisë”. 8 Kur Pilati i dëgjoi këto fjalë, kishte akoma më shumë frikë;
9 dhe, si u kthye në pretorium, i tha Jezusit: “Nga je ti?”. Por Jezusi nuk i
dha kurrfarë përgjigje. 10Për këtë arsye Pilati i tha: “S’po më flet? ti s’e di që
unë kam pushtet të të kryqëzoj dhe pushtet të të liroj?”. 11 Jezusi u përgjigj:
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“Ti nuk do të kishe asnjë pushtet përmbimua, po të mos të qe dhënë prej së
larti; prandaj ai qëmë dorëzoi tek ti ka fajmë tëmadh”. 12Që nga aimoment
Pilati kërkoi ta lironte; por Judenjtë bërtisnin, duke thënë: “Po e lirove këtë,
nuk je mik i Cezarit; kush e bën vetenmbret, i kundërvihet Cezarit”. 13Pilati,
pra, kur i dëgjoi këto fjalë, e çoi jashtë Jezusin dhe u ul në selinë e gjykatës,
në vendin e quajtur “Kalldrëm”, e në hebraisht “Gabatha”; 14 tani ishte dita
e përgatitjes së Pashkës, dhe ishte afërsisht ora e gjashtë; dhe u tha Judenjve:
“Ja mbreti juaj”. 15 Por ata bërtitën: “Largoje! Largoje! Kryqëzoje!”. Pilati u
tha atyre: “Ta kryqëzojmbretin tuaj?”. Krerët e priftërinjve u përgjigjën: “Ne
s’kemimbret tjetër përveç Cezarit!”. 16Atëherë ai ua dorëzoi që të kryqëzohej.
Dhe ata e morën Jezusin dhe e çuan tutje. 17 Dhe ai, duke mbartur kryqin
e tij, u nis drejt vendit që quhej “Kafka”, që në hebraisht quhet “Golgota”,
18 ku e kryqëzuan, dhe me të dy të tjerë, njërin në një anë e tjetrin në anën
tjetër, dhe Jezusi në mes. 19Dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri
në kryq; dhe atje ishte shkruar: “JEZUSI NAZAREAS, MBRETI I JUDENJVE”.
20 Kështu këtë mbishkrim e lexuan shumë nga Judenjtë, sepse vendi ku u
kryqëzua Jezusi ishte afër qytetit; dhe mbishkrimi ishte shkruar hebraisht,
greqisht dhe latinisht. 21 Prandaj krerët e priftërinjve të Judenjve i thanë
Pilatit: “Mos shkruaj: “Mbreti i Judenjve”, por se ai ka thënë: “Unë jam
mbreti i Judenjve””. 22Pilati u përgjigj: “Atëqëkamshkruar, e kamshkruar!”.
23Dheushtarët,mbasi e kishinkryqëzuar Jezusin,morën rrobat e tij dhebënë
katër pjesë, një pjesë për çdo ushtar, dhe tunikën. Por tunika ishte pa tegel,
e endur një copë nga maja e deri në fund. 24 Prandaj ata i thanë njëri-tjetrit:
“Nuk e grisim, por hedhim short kujt t’i bjerë”; që të përmbushej Shkrimi, që
thotë: “I ndanëmidis tyre rrobat emia, dhe hodhën short për tunikën time”.
Ushtarët, pra, i bënë këto gjëra. 25Por afër kryqit të Jezusit, qendronin nëna e
tij dhemotra e nënës së tij, Maria e Kleopas dheMariaMagdalenë. 26Atëherë
Jezusi, kur pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që donte, i tha nënës së
tij: “O grua, ja biri yt!”. 27 Pastaj i tha dishepullit: “Ja nëna jote!”. Dhe që
në atë moment ai e mori në shtëpinë e vet. 28Pas kësaj, Jezusi, duke ditur që
tashmë çdo gjë ishte kryer, që të përmbushej Shkrimi, tha: “Kam etje!”. 29Por
aty ishte një enë plotme uthull. Pasi shtinë një sfungjer në uthull dhe e vunë
në majë të një dege hisopi, ia afruan te goja. 30 Kur Jezusi e mori uthullën,
tha: “U krye!”. Dhe duke ulur kryet, dha frymën. 31Duke qenë se ishte dita e
Përgatitjes,meqëllim që trupat tëmos qëndronin në kryq të shtunën, sepse ajo
e shtunë ishtenjë ditëme rëndësi të veçantë, Judenjtë i kërkuanPilatit që atyre
t’u thyheshin kërcinjtë dhe të hiqeshin që andej. 32Ushtarët, pra, erdhën dhe
ia thyen kërcinjtë të parit dhe pastaj edhe tjetrit që ishte kryqëzuar me të;
33 por, kur erdhën te Jezusi, dhe si panë se ai tashmë kishte vdekur, nuk ia
thyen kërcinjtë, 34 por njëri nga ushtarët ia tejshpoi brinjën me një heshtë,
dhe menjëherë i doli gjak e ujë. 35 Dhe ai që ka parë, ka dëshmuar për këtë,
dhe dëshmia e tij është e vërtetë; dhe ai e di se thotë të vërtetën, që ju të besoni.
36 Këto gjëra në fakt ndodhën që të përmbushet Shkrimi: “Nuk do t’i thyhet
asnjë eshtër”. 37Dhe akomanjë Shkrim tjetër thotë: “Do të vështrojnë atë që e
kanë tejshpuar”. 38Pas këtyre gjërave, Jozefi nga Arimatea, që ishte dishepull
i Jezusit, por fshehtas nga druajtja e Judenjve, i kërkoi Pilatit që mund ta
merrte trupin e Jezusit; dhe Pilati i dha leje. Atëherë ai erdhi dhe e mori
trupin e Jezusit. 39Por erdhi dhe Nikodemi, i cili më përpara kishte vajtur te
Jezusi natën, duke sjellë një përzierje prej mirre dhe aloe, prej rreth njëqind
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librash. 40Ata, pra, e morën trupin e Jezusit dhe embështollën në pëlhura liri
me erëra të këndëshme, sipas zakonit të varrimit që ndiqnin Judenjtë. 41 Por
në atë vend ku ai u kryqëzua ishte një kopsht, dhe në kopsht një varr i ri,
në të cilën ende nuk ishte vënë askush. 42Aty, pra, për shkak të Përgatitjes së
Judenjve, e vunë Jezusin, sepse varri ishte afër.

20
1 Por ditën e parë pas së shtunës, në mëngjes, kur ishte ende errët, Maria

Magdalena shkoi tevarri dhepa seguri ishtehequrngavarri. 2Atëherë rendi
te Simon Pjetri dhe te dishepulli tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre:
“E kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dimë ku e vunë”. 3 Atëherë Pjetri
dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe u nisën për te varri. 4 Rendnin të dy
bashkë,pordishepulli tjetër rendi përpara,mëshpejt se Pjetri dhe arriti i pari
te varri. 5Dhe, si u përkul, pa pëlhurat prej liri që ishin në varr, por nuk hyri
aty. 6 Arriti edhe Simon Pjetri që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat
prej liri që ishin përtokë, 7dhe rizën, që qe vënë mbi kokën e Jezusit; ajo nuk
ishte bashkëme pëlhurat, por ishte e palosur në një vend, veç. 8Atëherë hyri
edhe ai dishepull tjetër që kishte arritur i pari te varri, pa dhe besoi. 9Ata në
fakt, nukekishinkuptuarendeShkrimin, sipas të cilit ai duhet të ringjallej së
vdekurish. 10Pastaj dishepujt u kthyen përsëri në shtëpi. 11Por Maria kishte
mbetur jashtë varrit, dhe po qante. Dhe, duke qarë, u përkul brenda varrit,
12dhepady engjëj, të veshurme të bardha, ndenjurnjëri te kryet dhe tjetri te
këmbët evendit, kuqe trupi i Jezusit. 13Ata i thanë: “Ogrua, psepoqan?”. Ajo
u përgjigj atyre: “Sepse e kanë hequr Zotin tim, dhe nuk e di ku e kanë vënë”.
14Si tha këtë, ajo u suall prapa dhe pa Jezusin, që qëndrontenë këmbë; por ajo
nuk e dinte se ishte Jezusi. 15 Jezusi i tha: “O grua, pse po qan? Kë kërkon?”.
Ajo, dukemenduar se ishte kopshtari, i tha: “Zot, po e pate hequr ti,më trego
ku e vure dhe unë do ta marr”. 16 Jezusi i tha: “Mari!”. Dhe ajo atëherë u
kthye dhe i tha: “Rabboni!”, që do të thotë: Mësues. 17 Jezusi i tha: “Mos më
prek, sepse ende nuk u ngjita te Ati im; por shko te vëllezërit emi dhe u thuaj
atyre se unë po ngjitem tek Ati im dhe Ati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia
juaj”. 18 Atëherë Maria Magdalena shkoi t’jua njoftojë dishepujve se kishte
parë Zotin dhe se ai i kishte thënë këto gjëra. 19 Pastaj në mbrëmje të po asaj
dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt
ishin të mbyllura nga frika e Judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua nëmes
tyre dheu tha atyre: “Paqjame ju!”. 20Dhe, si i tha këto,u tregoi atyre duart e
veta dhe brinjën. Dishepujt pra, kur e panë Zotin, u gëzuan. 21Pastaj Jezusi u
tha atyre përsëri: “Paqjame ju! Sikursemë ka dërguarmua Ati, ashtu unë po
ju dërgoj ju”. 22Dhe, si tha këto fjalë, hukati mbi ta dhe tha: “Merrni Frymën
e Shenjtë! 23Kujt do t’ia falni mëkatet, do t’i jenë falur, kujt do t’ia mbani, do
t’i jenë mbajtur”. 24 Por Thomai, i quajtur Binjaku, një nga të dymbëdhjetët,
nuk ishteme ta kur erdhi Jezusi. 25Dishepujt e tjerë, pra, i thanë: “Kemi parë
Zotin”. Por ai u tha atyre: “Po nuk e pashë në duart e tij shenjën e gozhdave,
dhe ponuk e vura gishtin tim te shenja e gozhdëvedhe dorën timenë brinjën
e tij, unë nuk do të besoj”. 26Dhe tetë ditë më vonë, dishepujt ishin përsëri
në shtëpi dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonëse dyert ishin të mby-
llura, dhe u prezantua midis tyre dhe tha: “Paqja me ju!”. 27 Pastaj i tha
Thomait: “Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia; shtrije edhe dorën dhe
vëre në brinjën time; dhemos ji mosbesues, por besues!”. 28Atëherë Thomai
u përgjigj dhe i tha: “Zoti im dhe Perëndia im!”. 29 Jezusi i tha: “Sepse më
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ke parë, Thoma, ti ke besuar; lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar!”.
30 Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera në prezencën e dishepujve të tij, të
cilat nuk janë shkruar në këtë libër. 31 Por këto gjëra janë shkruar që ju të
besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, ta keni
jetën në emër të tij.

21
1 Pas këtyre gjërave, Jezusi iu shfaq përsëri dishepujve pranë Detit të

Tiberiadës; dhe u shfaq në këtë mënyrë: 2 Simon Pjetri, Thomai i quajtur
Binjaku, Natanaeli nga Kana e Galilesë, të bijtë e Zebedeut dhe dy të tjerë
nga dishepujt e tij ishin bashkë. 3 Simon Pjetri u tha atyre: “Po shkoj të
peshkoj”. Ata i thanë: “Po vijmë edhe ne me ty”. Dolën dhe hipënmenjëherë
në barkë; por atë natë nuk zunë asgjë. 4Në mëngjes herët, Jezusi ndenji te
bregu; megjithatë dishepujt nuk e kuptuan se ishte Jezusi. 5Dhe Jezusi u tha
atyre: “O djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë?”. Ata iu përgjigjën: “Jo!”.
6 Dhe ai u tha atyre: “Hidhni rrjetën në anën e djathtë të barkës dhe do të
gjeni”. E hodhën, pra, dhe s’mundënmë ta tërhiqnin nga shumica e peshqve.
7Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i tha Pjetrit: “Éshtë Zoti”. Simon
Pjetri, kur dëgjoi se ishte Zoti, u mbështollme rrobë (sepse ishte i zhveshur)
dhe u hodh në det. 8 Dishepujt e tjerë përkundrazi shkuan me barkë (sepse
nuk ishin shumë larg nga toka, vetëm dyqind kubitë), duke tërhequr rrjetën
plot me peshq. 9 Mbasi dolën në tokë, panë një zjarr me prush dhe mbi
të peshk dhe bukë. 10 Jezusi u tha atyre: “Sillni këtu disa nga peshqit që
zutë tani!”. 11 Simon Pjetri hipi përsëri në barkë dhe nxori në tokë rrjetën,
plot me peshq të mëdhenj, njëqind e pesëdhjetë e tre; dhe, megjithse ishin aq
shumë, rrjeta nuk u shqye. 12 Jezusi u tha atyre: “Ejani të hani mëngjes”. Por
asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste: “Kush je?”, duke ditur se ishte
Zoti. 13 Atëherë Jezusi erdhi, mori bukë dhe ua dha atyre; po kështu edhe
peshkun. 14Kjo ishte e treta herë që Jezusi iu shfaq dishepujve të vet, mbasi
ishte ringjallur së vdekuri. 15Mbasi kishin ngrënë, Jezusi i tha Simon Pjetrit:
“Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta?”. Iu përgjigj: “Po, Zot, ti
e di se unë të dua”. Jezusi i tha: “Kulloti qengjat e mi!”. 16 Përsëri e pyeti për
të dytën herë: “Simon nga Jona, a më do ti mua?”. Iu përgjigj: “Po, Zot, ti e
di se unë të dua”. Jezusi i tha: “Ki kujdes për delet e mia”. 17 E pyeti për të
tretën herë: “Simon nga Jona, a më do ti mua?”. Pjetri u trishtua pse e pyeti
për të tretën herë: “A më do ti mua?”, dhe iu përgjigj: “Zot, ti di çdo gjë, ti di
se unë të dua”. Jezusi i tha: “Kulloti delet e mia. 18Në të vërtetë, në të vërtetë
po të them se, kur ti ishe i ri, e ngjeshje vetveten dhe shkoje ku të doje; po
kur të jesh plak, do t’i shtrish duart dhe dikush tjetër do të të ngjeshë e do
të të çojë atje ku ti nuk do të doje”. 19 I tha këto fjalë për të bërë të ditur se
me ç’vdekje ai do ta përlëvdonte Perëndinë. Dhe, si i tha këto, i tha: “Ndiqmë”.
20DhePjetri u kthyedhepa se po endiqte dishepulli, të cilin Jezusi e donte, ai
që gjatë darkës ishte mbështeturmbi kraharorin e Jezusit dhe kishte pyetur:
“Zot, kush është ai që po të tradhton?”. 21Kur Pjetri e pa, i tha Jezusit: “Zot,
dheme të ç’do të bëhet?”. 22 Jezusi iu përgjigj: “Nëse dua që ai tëmbetet derisa
të vij unë, ç’të duhet? Ti ndiqmë!”. 23Atëherë u hap zërimidis vëllezërve se ai
dishepull nuk do të vdiste; por Jezusi nuk i kishte thënë Pjetrit se ai nuk do
të vdiste, por: “Nëse unë dua që ky të mbetet derisa të vij unë, ç’të duhet?”.
24Ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që ka shkruar këto gjëra;
dhe ne dimë se dëshmia e tij është e vërtetë. 25 Janë edhe shumë gjëra të tjera
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që i bëri Jezusi, të cilat, po të shkruheshin një nga një, unëmendoj se nuk do
të mjaftonte mbarë bota që t’i nxinte librat që do të mund të shkruheshin.
Amen.
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Veprat e Apostujve
1 Tregimin e parë e bëra, o Teofil, mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi të

bëjë dhe të mësojë, 2 deri në ditën në të cilën u muarr në qiell, pasi u
kishte dhënë urdhërime nëpërmjet Frymës së Shenjtë apostujve që ai kishte
zgjedhur. 3 Atyre, pasi pati vuajtur, iu paraqit i ngjallur me shumë prova
bindëse, duke u parë prej tyre për dyzet ditë dhe duke folur për gjërat e
mbretërisë së Perëndisë. 4 Dhe, duke u gjendur bashkë me ta, i urdhëroi
ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit:
“Që, tha ai, e keni dëgjuar nga unë, 5 sepse Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do
të pagëzoheni me Frymën e Shenjtë, mbas jo shumë ditësh”. 6 Kështu ata që
ishin mbledhur bashkë e pyetën, duke thënë: “Zot, a do ta rivendosësh në
këtë kohë mbretërinë e Izraelit?”. 7 Por ai u tha atyre: “Nuk ju takon juve të
dini kohët dhe momentet e përshtatshme, që ka përcaktuar Ati me autoritetin
e vet. 8 Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të
bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari dhe
deri në skajin e dheut”. 9Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, u
ngrit lart; dhe një re e përfshiu dhe ua hoqi prej syve të tyre. 10Dhe, si ata po
i mbanin sytë e ngulitur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja dy burra në rroba
të bardha iu paraqitën atyre, 11 dhe thanë: “Burra Galileas, pse qëndroni e
shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do
të kthehet në të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë të shkojë në qiell”.
12Atëherë ata u kthyen në Jeruzalem, nga mali që quhet i Ullinjve, që është
afër Jeruzalemit sa një ecje e së shtunës. 13Dhe, si u kthyennëqytet, u ngjitën
në sallën e sipërme, ku rrinin Pjetri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi
dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi i Alfeut dhe Simon Zellshmi,
dhe Juda i Jakobit. 14 Të gjithë këta ngulmonin me një mendje të vetme në
lutje dhe përgjërim së bashku me gratë, me Marinë, nënën e Jezusit, dhe me
vëllezërit e tij. 15Në ato ditë Pjetri u çua në mes të dishepujve (dhe numri i
emrave të mbledhur ishte rreth njëqind e njëzet) dhe tha: 16 “Vëllezër, ishte e
nevojshmeqë të përmbushejky Shkrim, të cilin Frymae Shenjtë e parafolime
anë të gojës së Davidit në lidhje me Judën, i cili u bë prijës i atyre që e kapën
Jezusin. 17 Sepse ai ishte i numëruar bashkë me ne dhe kishte pjesë në këtë
shërbesë. 18Ai, pra, fitoi një arë,me shpërblimin e paudhësisë, dhe duke rënë
kokëposhtë, plasi në mes dhe të gjitha të brendshmet e tij iu derdhën. 19Kjo
iu bë e njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit, sa që ajo arë në dialektin
e tyre është quajtur Akeldama, që do të thotë: “Ara e gjakut”. 20Në fakt, në
librin e Psalmeve, është shkruar: “Shtëpia e tij u bëftë e shkretë dhe askush
mos banoftë në të!”, dhe: “Tjetërkush e zëntë detyrën e tij!”. 21Duhet, pra, që
ndërburrat qëkanëqenënë shoqërinë tonë gjithë kohënnë të cilënZoti Jezus
ka hyrë dhe ka dalëmidis nesh, 22duke filluar që nga pagëzimi i Gjonit e deri
në atë ditë kur umuarr në qiell ngamesi ynë, një prej tyre të bëhet dëshmitar
me ne, i ringjalljes së tij”. 23 Dhe u paraqitën dy: Jozefi, i quajtur Barsaba,
që ishte i mbiquajtur Just, dhe Matia. 24Dhe, duke u lutur, thanë: “Ti, o Zot,
që i njeh zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur, 25 për të
marrë shortin e kësaj shërbese dhe apostullimin, nga i cili Juda u largua për
të shkuar në vendin e tij”. 26Atëherë hodhën short, dhe shorti rambiMatian;
dhe ai iu shtua të njëmbëdhjetë apostujve.
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2
1 Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të

vetme, në të njëjtin vend. 2 Dhe befas nga qielli erdhi një ushtimë, si ajo
e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin.
3 Dhe atyre u dukën gjuhë, si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend
mbi secilin prej tyre. 4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë
dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të
shpreheshin. 5Por në Jeruzalembanonin disa Judenj, njerëz të perëndishëm,
nga të gjitha kombet nën qiell. 6Kur u dëgjua ajo ushtimë, turma u mblodh
dhe u hutua, sepse secili nga ata i dëgjonte të flisnin në gjuhën e vet. 7Dhe
të gjithë habiteshin dhe mrekulloheshin dhe i thoshnin njëri-tjetrit: “Ja, a
nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? 8 Si vallë secili nga ne i dëgjon
të flasin në gjuhën e vet amtare? 9Ne Partët, Medët, Elamitët dhe banorët
e Mesopotamisë, të Judesë dhe të Kapadokisë, të Pontit dhe të Azisë, 10 të
Frigjisë e të Pamfilisë, të Egjiptit dhe të pjesëve të Libisë përballë Kirenës,
dhe ne të ardhur nga Roma, Judenj dhe prozelitë, 11 Kretas dhe Arabë, i
dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndisë në gjuhët tona!”. 12Dhe të
gjithë habiteshin dhe ishin hutuar dhe i thonin njëri-tjetrit: “Ç’do të thotë
kjo?”. 13Kurse të tjerë i përqeshnin dhe thonin: “Janë plot me verë të ëmbël!”.
14 Por Pjetri u çua në këmbë bashkë me të njëmbëdhjetët dhe u foli atyre me
zë të lartë: “Judenj dhe ju të gjithë që banoni në Jeruzalem, merrni njoftim
për këtë dhe dëgjoni me vëmendje fjalët e mia. 15Këta nuk janë të dehur, siç
po mendoni ju, sepse është vetëm ora e tretë e ditës. 16 Por kjo është ajo që
ishte thënë nëpërmjet profetit Joel: 17 “Dhe në ditët e fundit do të ndodhë,
thotë Perëndia, që unë do të përhap nga Fryma ime mbi çdo mish; dhe bijtë
tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime dhe
të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra. 18Në ato ditë do të përhap nga Fryma
im mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtoret e mia, dhe do të profetizojnë.
19Dhe do të bëjmrekulli lart në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë: gjak, zjarr
e avull tymi. 20 Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak, para se
të vijë dita e madhe dhe e lavdishme e Zotit. 21 Dhe do të ndodhë që kush
ta ketë thirrur emrin e Zotit, do të shpëtohet”. 22 Burra të Izraelit, dëgjoni
këto fjalë: Jezusi Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia ndër ju me vepra
të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të ti
tij, siç edhe vet e dini, 23 ai, pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur
të Perëndisë, ju dorëzua juve dhe ju e zutë dhe, me duart e të padrejtëve, e
gozhduat në kryq dhe e vratë. 24 Por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi
nga ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante atë.
25Në fakt Davidi thotë për të: “E pata vazhdimisht Zotin para meje, sepse ai
është në të djathtën time, që unë tëmos hiqem. 26Për këtë u gëzua zemra ime
dhengazëlloigjuha ime, dheedhemishi imdo tëqëndrojënëshpresë. 27Sepse
ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk do të lejosh që i Shenjti yt të
shohë kalbjen. 28 Ti më ke bërë të njoh udhët e jetës, ti do të më mbushësh
me gëzim në praninë tënde”. 29 Vëllezër, mund të thuhet haptas për Davidin
patriark që ai vdiq dhe u varros; dhe varri i tij është ndër ne deri ditën e
sotme. 30Ai, pra, duke qenë profet, e dinte se Perëndia i kishte premtuar me
betim se nga fryti i belit të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për t’u ulur
mbi fronin e tij; 31dhe, duke parashikuar këtë, foli për ringjalljen e Krishtit,
duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në Hades dhe semishi i tij nuk do të
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shihte kalbjen. 32Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të gjithë
ne jemi dëshmitarë! 33Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë
dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës së Shenjtë, ka përhapur atë që
ju tani shihni dhe dëgjoni. 34 Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje
ai vetë thotë: “Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu në të djathtën time, 35 derisa
unë t’i vë armiqtë e tu si stol të këmbëve të tua!”. 36 Ta dijë, pra, me siguri,
gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë
Zot e Krisht”. 37Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër dhe pyetën
Pjetrindheapostujt: “Vëllezër, ç’duhet tëbëjmë?”. 38AtëherëPjetriu thaatyre:
“Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për
faljen emëkateve, dhe ju do tëmerrni dhuratën e Frymës së Shenjtë. 39Sepse
premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për
ata që Zoti, Perëndia ynë, do t’i thërrasë”. 40 Dhe me shumë fjalë të tjera u
përbetohej dhe i nxiste, duke thënë: “Shpëtoni veten nga ky brez i çoroditur!”.
41 Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim, u pagëzuan; atë ditë u shtuan
rreth tremijë veta. 42Ata ishin ngulmues në zbatimin emësimit të apostujve,
në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje. 43 Dhe të gjithëve u kishte
hyrë druajtja; dhe shumë shenja e mrekulli bëheshin nga dora e apostujve.
44 Por gjithë ata që besonin rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët.
45Dhe i shisnin pronat e pasuritë dhe ua ndanin të gjithëve, sipas nevojës së
çdonjërit. 46Dhe ngulmoninme njëmendje të vetme çdo ditë në tempull dhe,
duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe
me thjeshtësi zemre, 47duke lavdëruar Perëndinë dhe duke gëzuar simpatinë
e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar.

3
1 Por Pjetri dhe Gjoni po ngjiteshin bashkë për në tempull, rreth orës së

nëntë, në orën e lutjes. 2Dhe aty ishte një njeri i çalë që prej lindjes, të cilin
e sillnin çdo ditë dhe e linin afër derës së tempullit, e t’u quajtur “E bukura”,
për t’u kërkuar lëmoshë atyre që hynin në tempull. 3Ai, kur pa se Pjetri dhe
Gjoni po hynin në tempull, u kërkoi lëmoshë. 4Atëherë Pjetri,meGjonin, duke
i ngulur sytë mbi të, i tha: “Na shiko”. 5Dhe ai po i shikonte me kujdes, duke
shpresuar sedo tëmerrtendonjë gjë prej tyre. 6PorPjetri tha: “Unënukkam
asargjend, as ar, poratëqëkampo ta jap: nëemër të JezuKrishtitNazarenas,
çohu dhe ec!”. 7Dhe, si e kapi nga dora e djathtë, e ngriti në këmbë; dhe në atë
çast iu forcuan këmbët dhe nyjet. 8Dheme një të hovur u ngrit në këmbë dhe
filloi të ecë; dhe hyri me ta në tempull, duke ecur, duke u hedhur dhe duke
lavdëruar Perëndinë. 9Dhe gjithë populli e pa duke ecur dhe duke lavdëruar
Perëndinë, 10 dhe e njohën se ishte ai që rrinte ulur para derës së Bukur të
tempullit për të kërkuar lëmoshë; dhe umbushënmehabi dhe çudi për atë që i
kishte ndodhur atij. 11Atëherë, ndërsa i çali që ishte shëruar rrinte ngjitur pas
Pjetrit dheGjonit, gjithëpopulli, i çuditur, rendidrejt tyre teportiku tëquajtur
i Salomonit. 12DhePjetri, dukeparëkëtëgjë, i foli popullit duke thënë: “Burra
të Izraelit, pse po mrrekulloheni për këtë? Ose pse po na i ngulni sytë sikur
neme fuqinë tonë të vetmeosemeperëndishmëri të kishimbërëqëkynjeri të
ecë? 13Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, Perëndia e etërve tanë e
ka përlëvduar Birin e tij Jezusin, të cilin ju ia dorëzuat Pilatit dhe e mohuat
përpara tij, megjithëse ai kishte vendosur ta lironte. 14 Por ju e mohuat të
Shenjtin, të Drejtin, dhe kërkuat që t’ju jepej një vrasës, 15 dhe vratë princin
e jetës, që Perëndia e ka ringjallur prej së vdekuri dhe për të cilin ne jemi
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dëshmitarë! 16 Dhe për besimin në emër të Jezusit, ky njeri, të cilin ju po e
shihni dhe e njihni, u fortesua nga emri i tij; dhe besimi, që është nëpërmjet
tij, i ka dhënë shërimin e plotë të gjymtyrëve,në praninë e të gjithëve ju. 17Por
tani, o vëllezër, unë e di që e keni bërë nga padija, ashtu siç kanë bërë edhe
krerët tuaj. 18Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që kishte parathënëme
gojën e të gjithë profetëve të vet, se Krishti i tij do të vuante. 19 Pendohuni,
pra, dhe kthehuni, që të shlyhenmëkatet tuaja, dhe që të vijnë kohët e flladit
nga prania e Zotit, 20dhe ai të dërgojë Jezu Krishtin që ju ishte predikuarmë
parë juve, 21 të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtëritjes të të
gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve
të tij të shenjtë, që nga fillimi i botës. 22 Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve:
“Zoti, Perëndia juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve
tuaj; dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t’ju thotë! 23 Dhe do të ndodhë që
kushdo që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të shkatërrohet nëmes të popullit”.
24Gjithashtu të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur qysh nga Samueli
e këtej, i kanë shpallur këto ditë. 25 Ju jeni bij të profetëve dhe të besëlidhjes
që bëri Perëndiame etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: “Dhe në pasardhësit
e tu do të bekohen të gjitha kombet e dheut”. 26 Perëndia më së pari, mbasi
e ringjalli Birin e tij Jezusin, jua ka dërguar juve që t’ju bekojë, duke larguar
secilin nga ju nga paudhësitë e tij”.

4
1Ndërsa ata po i flisnin popullit, priftërinjtë, komandanti i tempullit dhe

saducenjtë u turrën mbi ta, 2 të zemëruar sepse e mësonin popullin dhe
shpallnin në Jezusin ringjalljen e të vdekurve. 3 Dhe i shtinë në dorë dhe
i futën në burg deri të nesërmen, sepse ishte ngrysur. 4 Por shumë nga ata
që ua kishin dëgjuar fjalën besuan; dhe numri i burrave u bë rreth pesë
mijë. 5 Të nesërmen krerët, pleqtë dhe skribët u mblodhën në Jeruzalem,
6 bashkë me kryepriftin Anan dhe me Kajafën, Gjonin, Aleksandrin dhe të
gjithë ata që i përkisnin farefisit të kryepriftërinjve. 7Dhe, si i nxorën aty në
mes, i pyetën: “Me ç’pushtet ose në emër të kujt e keni bërë këtë?”. 8Atëherë
Pjetri, i mbushur me Frymën e Shenjtë, u tha atyre: “Krerë të popullit dhe
pleq të Izraelit! 9Nëse ne sot gjykohemi për një mirësi që iu bë një njeriu të
sëmurë, për të ditur si u shërua ai, 10 le ta njihni të gjithë ju dhembarë populli
i Izraelit se kjo u bë në emër të Jezu Krishtit Nazareas, që ju e kryqëzuat dhe
që Perëndia e ringjalli prej së vdekuri; me anë të tij ky njeri del para jush
i shëruar plotësisht. 11 Ky është guri që ju, ndërtuesit, e hodhët poshtë dhe
që u bë guri i qoshes. 12 Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka
asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit
duhet të shpëtohemi”. 13Ata, kur e panë çiltërsinë e Pjetrit dhe të Gjonit dhe
duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar dhe pa arsim, u mrrekulluan dhe
i njihnin se kishin qenë me Jezusin. 14 Duke parë pastaj në këmbë pranë
tyre, njeriun që u shërua, nukmund të thoshnin asgjë kundër. 15Dhe, mbasi
i urdhëruan të dalin jashtë sinedrit, u konsultuan me njëri tjetrin, 16 duke
thënë: “Ç’t’u bëjmë këtyre njerëzve? Sepse u është njohur të gjithë banorëve të
Jeruzalemit se ështëbërënjëmrekulli e dukshmeprej tyre, dhenenukmund
tamohojmë; 17por, qëkjo tëmospërhapetmëshumënëpopull, t’i shtrëngojmë
me kërcënime të rrepta të mos i flasin më asnjeriu në këtë emër”. 18Dhe, si
i thirrën, u dhanë urdhër atyre të mos flasin fare dhe as të mësojnë në emër
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të Jezusit. 19Por Pjetri dhe Gjoni, duke iu përgjigjur atyre, thanë: “Gjykoni ju,
nëse është e drejtë para Perëndisë t’ju bindemimë shumë juve sesa Perëndisë.
20Sepse ne nukmund tëmos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar”. 21Ata
pasi i kërcënuan përsëri, i lanë të shkojnë duke mos gjetur mënyrë se si t’i
ndëshkojnë për shkak të popullit, sepse të gjithë përlëvdonin Perëndinë për atë
që kishte ndodhur. 22 Sepse njeriu në të cilin kishte ndodhur ajo mrekulli
e shërimit ishte më shumë se dyzet vjeç. 23Kur u liruan, ata u kthyen tek të
vetët dhe u treguan gjithçka që krerët e priftërinjve dhe pleqtë u kishin thënë.
24 Kur i dëgjuan këto, ata unanimisht e ngritën zërin te Perëndia dhe thanë:
“O Zot, ti je Perëndia që ke bërë qiellin, tokën, detin dhe gjithçka që është në
ta, 25dhe qëme anë të Frymës së Shenjtë ke thënë, nëpërmjet gojës së Davidit,
shërbëtorit tënd: “Përseuzemëruankombet, dhepopujt kurdisin gjëra të kota?
26 Mbretërit e dheut ngritën krye dhe princat u mblodhën bashkë kundër
Zotit dhe kundërKrishtit të tij”. 27Sepse pikërishtkundërBirit tënd të shenjtë,
që ti e vajose, u mblodhën Herodi dhe Ponc Pilati me johebrenjtë dhe me
popullin e Izraelit, 28për të bërë të gjitha ato që dora jote dhe këshilli yt kishin
paracaktuar se do të ndodhnin. 29 Dhe tani, Zot, shqyrto kërcënimet e tyre
dhe lejo që shërbëtorët e tu të kumtojnë fjalën tënde me plot çiltërsi, 30 duke
e shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe që të kryhen shenja dhe mrekulli
në emër të Birit tënd të shenjtë Jezusit”. 31 Dhe, mbasi qenë lutur, vendi
ku ishin mbledhur u drodh; dhe të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë,
dhe e shpallnin fjalën e Perëndisë me çiltersi. 32 Dhe numri i madh i atyre
që besuan ishte me një zemër të vetme dhe me një shpirt të vetëm; askush
nuk thoshte se ç’kishte ishte e vet, por të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta.
33Dhe apostujt me fuqi të madhe jepnin dëshmi të ringjalljes së Zotit Jezus;
dhe hir i madh ishte mbi të gjithë ata. 34 Sepse midis tyre nuk kishte asnjë
nevojtar, sepse të gjithë ata që zotëronin ara ose shtëpi i shisnin dhe sillnin
fitimin nga gjërat e shitura, 35dhe i vinin te këmbët e apostujve; pastaj secilit
i jepej, sipas nevojës së tij. 36Kështu Iose, i mbiquajtur nga apostujt Barnaba
(që do të thotë “biri i ngushëllimit”), Levit, me prejardhje nga Qipro, 37kishte
një arë, e shiti dhe solli fitimin dhe i vuri te këmbët e apostujve.

5
1 Kurse një farë burri, me emër Anania, me gruan e vet Safira, shiti një

arë, 2 por mbajti për vete një pjesë të parave, me miratimin e gruas, dhe
e çoi mbetjen te këmbët e apostujve. 3 Por Pjetri i tha: “Anania, pse Satani
ta mbushi zemrën që të gënjesh Frymën e Shenjtë dhe të mbash një pjesë
të çmimit të arës? 4 Po të mbetej e pashitur, a nuk do të ngelte e jotja? Dhe
ato që more nga shitja a nuk ishin vallë në dispozicionin tënd? Pse e shtive
në zemër këtë gjë? Ti nuk ke gënjyer njerëzit, por Perëndinë!”. 5Kur i dëgjoi
këto fjalë, Anania ra përtokë dhe dha shpirt. Dhe një frikë e madhe i zuri të
gjithë ata që i dëgjuan këto gjëra. 6Atëherë u ngritën disa të rinj, embështollën,
e mbartën jashtë dhe e varrosën. 7 Dhe afërsisht tre orë më vonë hyri dhe
gruaja e tij, e cila nuk dinte ç’kishte ndodhur. 8 Dhe Pjetri i drejtoi fjalën,
duke thënë: “Më thuaj, a e shitët arën për kaq?”. Dhe ajo u përgjigj: “Po, për
aq”. 9Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që ta tundoni Frymën e Zotit?
Ja, këmbët e atyre që e varrosën burrin tënd janë në prag të derës dhe do të të
mbartin jashtë edhe ty!”. 10Nëmoment ajo ra te këmbët e tij dhe dha shpirt.
Dhe të rinjtë, si hynë, e gjetën të vdekur, e mbartën jashtë dhe e varrosën
pranë burrit të saj. 11Kështu një frikë emadhe e zuri gjithë kishën dhe gjithë
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ata që i dëgjonin këto gjëra. 12 Dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në
mes të popullit nëpërmjet duarve të apostujve. Të gjithë me një mendje të
vetme mblidheshin nën portikun e Salomonit. 13 Dhe asnjeri nga të tjerët
nuk guxonte të bashkohej me ta; por populli i lartësonte. 14 Kështu Zotit i
shtohej një numër gjithnjë e më i madh besimtarësh, turma burrash dhe
grash, 15 aq sa i binin të sëmurët në sheshe, i vinin në shtretër e në shtroja,
që kur kalonte Pjetri, të paktën hija e tij të mbulonte ndonjë nga ata. 16Edhe
një turmë nga qytetet përreth turrej në Jeruzalem, duke sjellë të sëmurët
dhe ata që mundoheshin nga frymëra të ndyra dhe të gjithë shëroheshin.
17 Atëherë u ngritën kryeprifti dhe të gjithë ata që ishin me të, domethënë
sekti i saducenjve, plot smirë, 18 dhe vunë dorë mbi apostujt dhe i futën në
burgun publik. 19 Por një engjëll i Zotit, natën, i hapi dyert e burgut dhe, si
i nxori jashtë, tha: 20 “Shkoni, paraqituni në tempull dhe i shpallni popullit
të gjitha fjalët e kësaj jete”. 21Dhe ata, si i dëgjuan këto, hynë në tempull kur
zbardhte dita dhemësonin. Por kryeprifti dhe ata që ishinme të, erdhën dhe
thirrën bashkë sinedrin dhe të gjithë pleqtë e bijve të Izraelit; pastaj dërguan
rojet në burg për t’i sjellë apostujt. 22 Por rojet, kur arritën në burg, nuk i
gjetën; dhe kur u kthyen bënë raportimin e tyre, 23duke thënë: “Ne e gjetëm
burgun të mbyllur me kujdes dhe rojet në këmbë përpara dyerve; por kur i
hapëm, nuk gjetëm asnjeri brenda”. 24Por kryeprifti, komandanti i rojeve të
tempullit dhe krerët e priftërinjve, kur i dëgjuan këto gjëra,mbetën të habitur
lidhur me këtë, sepse nuk dinin ç’donte të thoshte gjithë kjo punë. 25 Por
erdhi dikush që u raportoi atyre duke thënë: “Ja, këta njerëz që ju i futët
në burg janë në tempull dhe po mësojnë popullin”. 26 Atëherë komandanti
shkoime rojet dhe i solli, pa dhunë, nga frika semos populli i vristeme gurë.
27Kështu, pra, i sollën dhe i paraqitën përpara sinedrit; dhe kryeprifti i pyeti,
28 duke thënë: “Po a nuk ju kemi ndaluar rreptësisht të mësoni në atë emër?
Dhe ja, ju ekenimbushur Jeruzaleminmedoktrinën tuaj dhedoniqë tëbjerë
mbi ne gjaku i atij njeriu”. 29Por Pjetri dhe apostujt, duke u përgjigjur, thanë:
“Duhet t’i bindemiPerëndisëmëshumësesanjerëzve. 30Perëndiaeetërve tanë
eka ringjallur Jezusin, që ju evratë,dukeevarurnëdru. 31Perëndiae lartësoi
me të djathtën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t’i dhënë Izraelit
pendimin dhe faljen e mëkateve. 32Dhe për këto gjëra ne jemi dëshmitarë të
tij, si edhe Fryma e Shenjtë, që Perëndia ua ka dhënë atyre që i binden atij”.
33 Kur i dëgjuan këto gjëra, ata u tërbuan dhe vendosën t’i vrasin. 34 Por një
farise, me emër Gamaliel, mësues i ligjit dhe i nderuar nga gjithë populli,
u ngrit në këmbë në sinedër dhe urdhëroi të nxirren jashtë apostujt për një
moment. 35Pastaj u tha atyre të sinedrit: “Burra të Izraelit, mendohunimirë
për atë që do t’ubëni këtyrenjerëzve. 36Sepse pak kohëmëparë ungrit Teuda
që thoshte se ishte dikush; rreth tij umblodhën afro katërqindburra; por ai u
vra dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndanë dhe u asgjësuan. 37Pas
tij, në kohën e regjistrimit të popullsisë, u ngrit Juda Galileas që tërhoqi pas
vetes shumë njerëz; edhe ai humbi, dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u
shpërndanë. 38Tani unë po ju them t’u rrini larg këtyre njerëzve dhe t’i lironi,
sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet,
39pornëseështëprejPerëndisë, junukmund taprishni, sepsedo tëgjendeshit
në luftë kundër vetë Perëndisë!”. 40 Dhe ata ia vunë veshin. Dhe, mbasi i
thirrënapostujt, i rrahëndheudhanëurdhër tëmosflasinnë emër të Jezusit;
pastaj i lanë të shkojnë. 41 Kështu ata u larguan nga sinedri, duke u gëzuar



Veprat e Apostujve 5:42 1018 Veprat e Apostujve 7:10

sepse qenë çmuar të denjë të fyhen për emrin e Jezusit. 42 Dhe çdo ditë, në
tempull e nëpër shtëpi, nuk pushonin dukemësuar dhe duke shpallur lajmin
emirë: që Jezusi është Krishti.

6
1Pornë ato ditë,dukeu shumuarnumri i dishepujve, lindi njëmurmuritje

nga ana e Helenistëve kundër Hebrenjve, sepse vejushat e tyre po liheshin
pas dore në shërbimin e përditshëm. 2Atëherë të dymbëdhjetët, pasimblodhën
numrin e madh të dishepujve, thanë: “Nuk është mirë që ne të lëmë fjalën
e Perëndisë për të shërbyer nëpër tryeza. 3 Prandaj, vëllezër, kërkoni midis
jush shtatë burra, me dëshmi të mirë, të mbushur me Frymën e Shenjtë
dhe me urtësi, të cilëve do t’ua besojmë këtë detyrë. 4 Kurse ne do të
vazhdojmë t’i kushtohemi lutjes dhe shërbesës së fjalës”. 5 Ky propozim u
pëlqeu gjithë dishepujve. Dhe zgjodhën Stefanin, njeri plot besim dhe Frymë
të Shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikollën,
një prozelit nga Antiokia. 6 I paraqitën pastaj përpara apostujve, të cilët,
mbasi u lutën, vunë duart mbi ta. 7 Ndërkaq fjala e Perëndisë po përhapej,
dhe numri i dishepujve po shumohej fort në Jeruzalem, edhe një numër i
madh priftërinjsh i bindej besimit. 8Dhe Stefani, plot besim dhe fuqi, bënte
mrekulli dhe shenja tëmëdhanëpërpopull. 9Dhedisanga sinagoga, qëquhej
e Libertinëve, të Kirenarëve, të Aleksandrinëve dhe të atyre të Kilikisë dhe të
Azisë u ngritën që të grindeshinme Stefanin; 10por nukmund t’i bënin ballë
urtësisë dhe frymësme anë të së cilës ai fliste. 11Atëherë nxitën disa njerëz të
thoshnin: “Ne e kemi dëgjuar duke folur fjalë blasfemie kundërMoisiut dhe
kundër Perëndisë”. 12Edhe e ngacmuan popullin, pleqtë dhe skribët; dhe, iu
sulën, ekapëndhee çuan te sinedri. 13Pastaj paraqitëndëshmitarë të rremëqë
thoshnin: “Ky njeri nuk pushon së foluri fjalë blasfemie kundër këtij vendi
të shenjtë dhe kundër ligjit. 14Ekemi dëgjuar,në fakt, duke thënë se ky Jezusi,
Nazareasi, do ta rrënojë këtë vend dhe do të ndryshojë ritet që na ka dhënë
Moisiu”. 15Dhe të gjithë ata që rrinin në sinedër i ngulën sytë në të, dhe panë
fytyrën e tij posi fytyra e një engjëlli.

7
1 Atëherë kryeprifti i tha: “A janë këto gjëra pikërisht kështu?”. 2 Ai tha:

“Vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdisë iu shfaq Abrahamit, atit tonë,
kur ai ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran, 3dhe i tha: “Dil
prej vendit tëndeprej farefisit tënddheshkonëvendinqëunëdo të të tregoj”.
4Atëherë ai doli nga vendi i Kaldeasve dhebanoi nëHaran; prej andej,mbasi
i vdiq i ati, Perëndia e bëri të vijë në këtë vend, ku banoni ju tani. 5Ai nuk i
dha kurrfarë trashëgimie, as edhe vend për të vënë një këmbë. Por i premtoi
t’ia japë për pronë atij dhe pasardhësve të tij, pas tij, kur ai ende s’kishte
asnjë fëmijë. 6Dhe Perëndia foli kështu: “Pasardhësit e tij do të banonin si të
huaj në një vend të huaj, dhe atje do të mbaheshin në skllavëri dhe do të
të keqtrajtoheshin për katërqind vjet. 7 Por Perëndia shtoi: “Unë do ta gjykoj
atë komb të cilit ata do t’i shërbejnë; dhe pas kësaj ata do të dalin dhe do
të më shërbejnë në këtë vend”. 8 Pastaj i dha atij besëlidhjen e rrethprerjes.
Dhe kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe e rrethpreu të tetën ditë; Isakut i
lindi Jakobi, dhe Jakobit dymbëdhjetë patriarkë. 9 Patriarkët, duke pasur
smirë Jozefin, e shitën në Egjipt, por Perëndia ishte me të; 10 dhe e shpëtoi
nga të gjitha mundimet e tij dhe i dha hir e urtësi para Faraonit, mbretit
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të Egjiptit, i cili e caktoi guvernator të Egjiptit dhe të mbarë shtëpisë së tij.
11Por ra një zi buke dhe u bë një shtrëngesë në gjithë vendin e Egjiptit dhe të
Kanaanit, dhe etërit tanënukgjeninushqime. 12Por Jakobi dëgjoi senëEgjipt
kishte grurë, dhe dërgoi atje herën e parë etërit tanë. 13Herën e dytë Jozefi u
tregoi që ta njihnin vëllezërit e tij dhe Faraonit iu njoftua farefisnia e Jozefit.
14 Atëherë Jozefi dërgoi ta thërresin atin e vet Jakobin dhe gjithë farefisin e
vet, gjithsej shtatëdhjetë e pesë veta. 15 Jakobi zbriti në Egjipt, ku vdiq ai
dhe etërit tanë. 16 Ata pastaj i mbartën në Sikem dhe i varrosën në varrin
që Abrahami pati blerë me argjend nga bijtë e Emorit, ati i Sikemit. 17 Por,
ndërsa po afrohej koha e premtimit që Perëndia i ishte betuar Abrahamit,
populli u shtua dhe u shumua në Egjipt, 18 derisa doli në Egjipt një mbret
tjetër që nuk e kishte njohur Jozefin. 19 Ky, duke vepruar me ligësi kundër
skotës sonë, i keqtrajtoi etërit tanë deri sa t’i ekspozojnë foshnjat e tyre, që
të mos mbeteshin gjallë. 20 Në atë kohë lindi Moisiu, dhe ishte i bukur në
sytë e Perëndisë; ai u ushqye për tre muaj në shtëpinë e të atit. 21Dhe kur u
ekspozua, e mori e bija e faraonit dhe e rriti si birin e vet. 22Kështu Moisiu
u arsimua me gjithë diturinë e Egjiptasve dhe ishte i pushtetshëm në fjalë
e në vepra. 23 Po kur arriti në moshën dyzet vjeçare, i erdhi në zemër të
shkojë e të vizitojë vë-llezërit e tij: bijtë e Izraelit. 24 Kur pa se dikujt po i
bëhej një padrejtësi, e mbrojti dhe ia mori hakun të shtypurit, duke vrarë
Egjiptasin. 25 Dhe ai mendonte se vëllezërit e tij do ta kuptonin se Perëndia
do t’u jepte çlirimin me anë të tij, por ata nuk e kuptuan. 26 Të nesërmen ai
u duk në mes tyre, ndërsa po ziheshin dhe i këshilloi për paqe, duke thënë:
“O burra, ju jeni vëllezër, pse ia bënime të padrejtë njëri-tjetrit?”. 27Por ai që
ia bënteme të padrejtë fqinjit të vete shtyu, duke thënë: “Kush të ka vënë ty
të parë dhe gjykatës mbi ne? 28 Don të më vrasësh mua, ashtu si vrare dje
Egjiptasin?”. 29 Për shkak të këtyre fjalëve Moisiu iku dhe banoi si i huaj në
vendin eMadianit, ku i lindën dy bij. 30Si kaluan dyzet vjet, engjëlli i Zotit iu
shfaqnë shkretëtirën emalit Sinai, nëflakën e zjarrit të një ferrishteje. 31Kur
e pa, Moisiumbeti i habitur nga sa shihte; dhe, kur po afrohej për të vërejtur,
dëgjoi zërin e Zotit, 32që thoshte: “Unë jam Perëndia e etërve të tu, Perëndia e
Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit”. Por Moisiu, që dridhej
i tëri, nuk guxonte të shikonte. 33Atëherë Perëndia i tha: “Hiqi sandalet nga
këmbët e tua, sepse vendi ku ti po qëndron është tokë e shenjtë. 34Unë e kam
parë qartë pikëllimin e popullit tim në Egjipt dhe i dëgjova psherëtimat e tyre,
dhe kam zbritur për t’i çliruar; tani, pra, eja, unë do të të dërgoj në Egjipt!”.
35Atë Moisiun që e kishin refuzuar, duke thënë: “Kush të vuri ty të parë dhe
gjykatës?”, po atë u dërgoi Perëndia si kryetar dhe çliruesmeanë të engjëllitqë
i ishte shfaqur në ferrishte. 36Ai i nxori jashtë, duke kryer shenja emrekulli
në vendin e Egjiptit, në Detin e Kuq dhe në shkretirë për dyzet vjet. 37 Ky
është ai Moisi që u tha bijve të Izraelit: “Zoti, Perëndia juaj do të nxjerrë për
ju, ngamesi i vëllezërve tuaj, një profet simua. Dëgjojeni!”. 38Ky është ai që në
kuvend, në shkretëtirë, ishte me engjëllin që i fliste mbi malin Sinai dhe me
etërit tanë; dhe mori fjalët e jetës për të na e përçuar neve. 39Etërit tanë nuk
deshën t’i binden atij; madje e hodhën poshtë dheme zemrat e tyre u kthyen
ngaEgjipti, 40duke i thënëAaronit: “Nabëjdisa perëndiqë të na prijnë, sepse
nuk dimë ç’i ka ndodhur këtijMoisiu që na nxori nga vendi i Egjiptit”. 41Dhe
në ato ditë ata bënë një viç, i ofruan flijim idhullit dhe u gëzuan me veprën
e duarve të tyre. 42Atëherë Perëndia u tërhoq dhe i la t’i shërbejnë ushtrisë së
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qiellit, ashtu siç është shkruar në librin e profetëve: “O shtëpi e Izraelit, a më
keni kushtuar flijime dhe olokauste për dyzet vjet në shkretëtirë? 43Apomë
shumëmbartët çadrën e Molokut dhe yllin e perëndisë suaj Remfan, imaxhe
që i bëtë vetë për t’i adhuruar; për këtë arsye unë do t’ju shpërngul përtej
Babilonisë”. 44 Etërit tuaj në shkretëtirë kishin tabernakullin e dëshmisë,
ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati thënë Moisiut ta bëjë sipas modelit që
kishteparë. 45Dheetërit tanë,pasi emorën, embartënmeJozueunnëvendin
qëekishinpushtuar johebrenjtë, të cilëtPerëndia i dëboiparaetërve tanë;dhe
aty qëndroideri në ditët eDavidit, 46 i cili gjeti hir përparaPerëndisë dhe kërkoi
të mund të gjente një banesë për Perëndinë e Jakobit. 47 Por qe Salomoni ai
që ia ndërtoinjë shtëpi. 48Por Shumë i Larti nuk banonnë tempuj të ndërtuar
ngadoraenjeriut, sikurse thotëprofeti: 49“Qielli është froni imdhe toka stoli
i këmbëve tëmia; çfarë shtëpiedo tëmëndërtonit ju, thotë Zoti, ose cili do të qe
vendi i pushimit tim? 50Anuk i bëri të gjitha këto gjëradora ime?”. 51Onjerëz
qafëfortë dhe me zemër e veshë të parrethprerë, ju gjithnjë e kundërshtoni
Frymën e Shenjtë; ashtu siç bënin etërit tuaj, ashtu bëni edhe ju. 52 Cilin nga
profetët nuk e përndoqën etërit tuaj? Ata vranë edhe ata që paralajmeronin
ardhjen e të Drejtit, për të cilin tani ju jeni bërë tradhtarë dhe vrasës; 53 ju,
që e morët ligjin të shpallur nga engjëjt dhe nuk e keni respektuar!”. 54Kur
i dëgjuan këto fjalë, ata thereshin në zemër të tyre dhe kërcëllonin dhëmbët
kundër tij. 55Por ai, mbushurme Frymë të Shenjtë, i nguli sytë nga qielli, pa
lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin që rrinte në këmbë në të djathtën e Perëndisë,
56dhe tha: “Ja, unëposhohqiejt ehapurdheBirinenjeriutqërrinëkëmbënë
të djathtën e Perëndisë”. 57Por ata, duke lëshuar britma të forta, i zunë veshët
dhe të gjithë tok u sulënmbi të; 58dhe, si e nxorën jashtë qytetit, e vranë me
gurë. Dëshmitarët i vunë rrobat e tyre te këmbët enjë djaloshi, të quajtur Saul.
59Kështu e vranë me gurë Stefanin, që i thërriste Jezusit dhe thoshte: “O Zoti
Jezus, pranoje frymën time!”. 60Atëherë ranë gjunjë dhebërtitimezë të lartë:
“O Zot, mos ua ngarko atyre këtëmëkat!”. Dhe, si tha këtë, fjeti.

8
1Por Sauli e kishte miratuar vrasjen e tij. Në atë kohë u bë një përndjekje e

madhe kundër kishësqë ishte në Jeruzalem; dhe të gjithë u shpërndanë nëpër
krahinat e Judesëdhe të Samarisë,mepërjashtim të apostujve. 2Disanjerëz të
përshpirtshëm e varrosën Stefanin dhe bënë gjëmë tëmadhepër të. 3Por Sauli
po shkatërronte kishën: hynte shtëpimë shtëpi,merrteme vete burra dhe gra
dhe i fuste në burg. 4Ata, pra, që ishin shpërndarë shkonin rreth e përqark,
duke shpallur fjalën. 5Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samarisë dhe u predikoi
atyre Krishtin. 6Dhe turmat, me një mendje të vetme, dëgjoninme vëmendje
gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që ai bënte.
7 Frymëra të ndyra, pra, dilnin nga shumë të idemonizuar, duke bërtiturme
zë të lartë; dhe shumë të paralizuar e të çalë shëroheshin. 8Dhe në atë qytet u
bë gëzim i madh. 9 Prej kohësh në atë qytet ishte një njeri që quhej Simon, i
cili merrej me magji dhe i bënte të çuditeshin njerëzit e Samarisë, gjoja sikur
ishte njeri i madh. 10 Dhe të gjithë, nga më i madhi te më i vogli, ia vinin
veshin, duke thënë: “Ky është fuqia e madhe e Perëndisë”. 11Dhe e dëgjonin,
sepse prej një kohe të gjatë ai i kishte mahnitur me mjeshtrinë e tij prej
magjistari. 12 Por, kur i besuan Filipit, që shpalli lajmin e mirë të gjërave të
mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pagëzuan.
13 Besoi edhe Simoni dhe, mbasi u pagëzua, rrinte vazhdimisht me Filipin;
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dhe, duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë, mbeti i çuditur.
14 Por kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria kishte pranuar fjalën
e Perëndisë, i dërguan atyre Pjetrin dhe Gjonin. 15 Kur këta arritën, u lutën
për ta, që tëmerrnin Frymën e Shenjtë, 16 sepse ende nuk kishte zbriturmbi
asnjë prej tyre, por ata vetëm ishin pagëzuarnë emër të Zotit Jezus. 17Atëherë
vunë duart mbi ta dhe ata morën Frymën e Shenjtë. 18Dhe Simoni, kur pa
seme vënien e duarve të apostujve jepej Fryma e Shenjtë, u ofroi atyre para,
19duke thënë: “Ma jepni edhe mua këtë pushtet, që ai të cilit do t’i vë duart,
të marrë Frymën e Shenjtë”. 20 Por Pjetri i tha: “Le të humbasë paraja jote
dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta blesh me para dhuratën
e Perëndisë. 21 Ti nuk ke as pjesë as short në këtë gjë, sepse zemra jote nuk
është e drejtë përpara Perëndisë. 22 Pendohu, pra, për këtë ligësi që ke dhe
lutju Perëndisë që, po të jetë e mundur, të të falet mendimi i zemrës sate.
23Sepse unë të shoh se je në vrerin e hidhësisë dhe në prangat e paudhësisë”.
24Dhe Simoni, duke u përgjigjur, tha: “Lutjuni ju Zotit përmua, që të mosmë
ndodhë asgjë nga ato që thatë”. 25Ata, pra, pasi dhanë dëshmidhe predikuan
fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem, mbasi ungjillzuan shumë fshatra të
Samaritanëve. 26Dhe një engjëll i Zotit i foli Filipit, duke i thënë: “Çohu dhe
shko drejt jugut, në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza; ajo është e
shkretë”. 27Ai u ngrit dhe u nis; dhe ja, një njeri Etiopas, eunuk, një zyrtar
i lartë i Kandaces, mbretëreshës së Etiopisë, përgjegjës i të gjitha thesareve të
saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar. 28 Tani ai po kthehej
dhe, i ulurnëkarrocën evet, lexonteprofetin Isaia. 29DheFryma i thaFilipit:
“Afrohu dhe arrije atë karrocë!”. 30Filipi iu turr afër dhe, duke dëgjuar se po
lexonte profetin Isaia, i tha: “A e kupton atë që lexon?”. 31Ai tha: “E si do të
mundja, po s’pata një që të më udhëzojë?”. Pastaj iu lut Filipit të hipë dhe të
ulet pranë tij. 32Por pjesa e Shkrimit që ai po lexonte ishte kjo: “Atë e çuan si
delja në thertore; dhe ashtu si qengji është memec përpara qethtarit, kështu
ai nuk e hapi gojën e vet. 33Në përuljen e tij iu mohua çfarëdolloj drejtësie; po
kush do të mund ta përshkruajë brezin e tij? Sepse jeta e tij u hoq nga toka”.
34Dhe eunuku iu kthye Filipit dhe tha: “Të lutem, për kë e thotë profeti këtë?
Përvetenevetapopërndonjë tjetër?”. 35Atëherëemori fjalënFilipidhe, duke
filluar nga ky Shkrim, i shpalli Jezusin. 36Dhe, ndërsa po vazhdonin rrugën,
arritën në një vend me ujë. Dhe eunuku tha: “Ja uji! Çfarë më pengon të
pagëzohem?”. 37DheFilipi tha: “Nëse ti besonmegjithë zemër,mund tabësh”.
Dhe ai u përgjigj duke thënë: “Unë besoj se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë”.
38Urdhëroi atëherë të ndalet karroca, dhe të dy, Filipi dhe eunuku, zbritënnë
ujë dhe ai e pagëzoi. 39Kur dolën nga uji, Fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe
eunuku nuk e pa më; por e vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim. 40Por Filipi u
gjet në Azot; dhe, duke vazhduar, ungjillëzoi të gjitha qytetet, derisa arriti në
Cezare.

9
1 Ndërkaq Sauli, duke shfryrë akoma kërcënime dhe kërdi kundër dishep-

ujve të Zotit, shkoi te kryeprifti, 2 dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e
Damaskut, me qëllim që, po të gjente ndonjë ithtar të Udhës, burra o gra, të
mund t’i sillte të lidhur në Jeruzalem. 3 Por ndodhi që, ndërsa po udhëtonte
dhe po i afrohej Damaskut, befas rreth tij vetëtiu një dritë nga qielli. 4Dhe,
si u rrëzua përtokë, dëgjoi një zë që i thoshte: “Saul, Saul, përsemë përndjek?”.
5Dhe ai tha: “Kush je, Zot?”. Dhe Zoti tha: “Unë jam Jezusi, që ti e përndjek;
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është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave”. 6Atëherë ai,
duke u dridhur i tëri dhe i trembur, tha: “Zot, ç’don ti të bëj unë?”. Dhe
Zoti: “Çohu dhe hyr në qytet, dhe do të të thuhet ç’duhet të bësh”. 7 Dhe
njerëzit që udhëtonin me të ndaluan të habitur, sepse dëgjonin tingullin e
zërit, por nuk shikonin njeri. 8Pastaj Sauli u çua nga toka, por, kur i çeli sytë,
nuk shihte asnjeri; atëherë e morën për dore dhe e çuan në Damask. 9 Dhe
mbeti tri ditë pa të parit, as hëngri as piu. 10Në Damask ishte një dishepull
me emër Anania, të cilit Zoti i tha në vegim: “Anania!”. Dhe ai u përgjigj:
“Ja ku jam, Zot!”. 11 Dhe Zoti i tha: “Çohu dhe shko në rrugën e quajtur E
drejtë, dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emër Saul, i cili
po lutet; 12 ai ka parë në vegim një njeri, me emër Anania, duke hyrë dhe
duke i vënë duart për t’ia kthyer dritën e syve”. 13Atëherë Anania u përgjigj:
“O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa të këqija u ka bërë
shenjtorëve të tu në Jeruzalem. 14Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e
priftërinjve për të burgosur të gjithë ata që thërrasin emrin tënd”. 15 Por Zoti
i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin
tim përpara johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. 16 Sepse unë do t’i
tregoj atij sa shumë i duhet të vuajë për emrin tim”. 17Atëherë Anania shkoi
dhe hyri në atë shtëpi; dhe, duke i vënë duart, tha: “Vëlla Saul, Zoti Jezus, që
të është shfaqur në rrugën nëpër të cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh
përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me Frymën e Shenjtë”. 18Në këtë çast
i ranë nga sytë disa si luspa, dhe ai fitoi përsëri të parit; pastaj u ngrit dhe
u pagëzua. 19 Dhe, mbasi mori ushqim, ai u ripërtëri në forcë. Pastaj Sauli
qëndroi disa ditë me dishepujt që ishin në Damask. 20Dhe filloi menjëherë të
predikojë Krishtin në sinagoga se ai është Biri i Perëndisë. 21Dhe të gjithë ata
që e dëgjonin çuditeshin dhe thoshnin: “Po a nuk është ky ai që në Jeruzalem
përndiqte të gjithë ata që e thërrisnin këtë emër, dhe ka ardhur këtume synim
që t’i çojë si robër te krerët e priftërinjve?”. 22 Por Sauli bëhej gjithnjë e më
i fortë dhe i hutonte Judenjtë që banonin në Damask, duke ua vërtetuar se
Jezusi është Krishti. 23 Pas shumë ditësh, Judenjtë u konsultuan bashkë që
ta vrasin. 24 Por komploti i tyre u mor vesh nga Sauli. Dhe ditë e natë ata
i ruanin portat e qytetit që të mund ta vrisnin; 25 atëherë dishepujt e morën
natëndhe e zbritënposhtë ngamuri, në një shportë. 26Si arriti në Jeruzalem,
Sauli u përpoq të bashkohej me dishepujt, por të gjithë kishin frikë nga ai,
sepse nuk mund të besonin se ai ishte dishepull. 27Atëherë Barnaba e mori
dhe e çoi tek apostujt, dhe u tregoi se si ai, gjatë udhëtimit, e kishte parë Zotin
që i kishte folur, dhe si kishte folur në Damask lirshëm në emër të Jezusit.
28Kështuai qëndroimetanë Jeruzalem, dhe shkonte evinte, dhefliste lirshëm
në emër të Zotit Jezus. 29 Ai u fliste dhe diskutonte me helenistët, por ata
kërkonin ta vrisnin. 30 Por vëllezërit, kur e morën vesh, e çuan në Cezare dhe
që andej e nisën për në Tars. 31 Kështu në mbarë Judenë, në Galile dhe në
Samari kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin. Dhe duke ecur në druajtjen e
Zotit dhe në ngushëllimin e Frymës së Shenjtë, shumoheshin. 32 Por ndodhi
që, ndërsa Pjetri po e përshkonte gjithë vendin, erdhi edhe te shenjtorët që
banonin në Lida. 33 Aty ai gjeti një njeri me emër Enea, i cili tashmë prej
tetë vjetësh dergjej në shtrat, sepse ishte i paralizuar. 34 Pjetri i tha: “Enea,
Jezusi, Krishti, të shëron; çohudhendreqe shtratin”. Dheaiungritmenjëherë.
35 Dhe të gjithë banorët e Lidës dhe të Saronit e panë dhe u kthyen te Zoti.
36 Por në Jopë ishte një dishepull me emër Tabitha, që do të thotë Gazelë;
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ajo bënte shumë vepra të mira dhe jepte shumë lëmoshë. 37 Por në ato ditë
ndodhi që ajo u sëmur dhe vdiq. Pasi e lanë, e vunë në një dhomë në katin
e sipërm. 38 Dhe, duke qenë se Lida është afër Jopës, dishepujt, kur morën
vesh se Pjetri ndodhej atje, i dërguan dy burra që ta lutnin të vijë tek ata pa
vonesë. 39Atëherë Pjetri u ngrit dhe u nis bashkëme ta. Sapo arriti, e çuan në
dhomën lart; të gjitha gratë e veja i dolën atij duke qarë dhe i treguan tunikat
dhe veshjet që kishte punuar Gazela, sa ishte bashkëme to. 40Atëherë Pjetri,
mbasi inxori jashtë tëgjithë,ungjunjëzuadheu lut. Pastaj iukthye trupitdhe
tha: “Tabitha, çohu!”. Dhe ajo i hapi sytë dhe, si pa Pjetrin, u ngrit ndenjur.
41Ai i dha dorën dhe e ndihmoi të ngrihet; dhe, si thirri shenjtorët dhe gratë
e veja, ua tregoi të gjallë. 42Kjo umuar veshnëmbarë Jopën, dhe shumëveta
besuan në Zotin. 43Dhe Pjetri qëndroi disa ditë në Jopë, në shtëpinë e njëfarë
Simoni, regjës lëkurësh.

10
1 Por në Cezare ishte njëfarë njeriu me emër Kornel, centurion i kohortës,

që quhej Italik; 2 ai ishte njeri i perëndishëm dhe që e druante Perëndinë me
gjithë shtëpinë e tij; i jepte shumë lëmoshë popullit dhe vazhdimisht i lutej
Perëndisë. 3Ai pa qartë në një vegim, aty nga ora e nëntë e ditës, një engjëll
të Perëndisë që hyri tek ai dhe i tha: “Kornel!”. 4 dhe ai, duke ia ngulur sytë
dhe shumë i trembur, i tha: “Ç’është, Zot?”. Atëherë engjëlli i tha: “Lutjet e
tua dhe lëmoshat e tua, janë ngjitur para Perëndisë, si një kujtesë; 5 tani, pra,
dërgodisanjerëznë Jopëdhe thirre Simonin, që e thërrasinPjetër. 6Ai gjendet
pranë njëfarë Simoni, regjës lëkurësh, që e ka shtëpinë afër detit; ai do të të
thotë çfarë duhet të bësh”. 7 Sapo u largua engjëlli që i foli, Korneli thirri dy
nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar besnik, nga ata që ishin në shërbimin e tij
personal, 8 u tregoi çdo gjë dhe i nisi për në Jope. 9 Të nesërmen, ndërsa ata
po udhëtonin dhe po i afroheshin qytetit, Pjetri u ngjit në tarracë, rreth orës
së gjashtë për t’u lutur. 10 E mori uria dhe donte të hante; dhe, ndërsa ata të
shtëpisë po i përgatitnin ushqimin, u rrëmbye në ekstazë; 11 dhe pa qiellin e
hapur dhe një send që i përngjante një çarçafi të madh që po zbriste drejt tij;
ishte lidhurnë tëkatër cepatdhekishtezbriturnë tokë, 12dhebrenda tij ishin
të gjitha llojet e katërkëmbësheve, bisha, zvarranikë të tokës dhe shpendë
qielli. 13Dhe një zë i tha: “Pjetër, çohu, ther dhe ha!”. 14 Por Pjetri u përgjigj:
“Kurrsesi, o Zot, sepse unë nuk kam ngrënë kurrë asgjë të papastër ose të
ndotur!”. 15Dhe zëri i tha për të dytën herë: “Gjërat që Perëndia i ka pastruar,
timos i bëj të papastra”. 16Kjo ndodhi tri herë; pastaj ai send ungrit sërishnë
qiell. 17Dhe ndërsa Pjetri pomendohejmemëdyshje ç’kuptimmund të kishte
vegimi që kishte parë, ja që njerëzit e dërguar nga Korneli, mbasi pyetën për
shtëpinë e Simonit, u paraqitën te dera. 18Dhe thirrën e pyetën nëse Simoni,
i mbiquajtur Pjetër, ndodhej aty. 19 Ndërsa Pjetri po mendohej lidhur me
vegimin, Fryma i tha: “Ja, po të kërkojnë tre burra. 20 Çohu, pra, zbrit e shko
me ta pa asnjë ngurrim, sepse unë jamai që t’i kamdërguar”. 21Atëherë Pjetri
zbriti te njerëzit që i ishin dërguar nga Korneli dhe u tha atyre: “Ja, unë jam
ai që kërkoni; cila është arsyeja për të cilën jeni këtu?”. 22 Dhe ata i thanë:
“Centurioni Kornel, njeri i drejtë dhe që e druan Perëndinë, për të cilin gjithë
kombi i Judenjvedëshmon, është lajmëruarnëmënyrëhyjnorenganjë engjëll i
shenjtë të të thërrasë tynë shtëpinë e tij për të dëgjuar fjalëtqëkepër t’i thënë”.
23 Atëherë Pjetri i ftoi të hyjnë dhe i përbujti; pastaj, të nesërmen, shkoi me
ta; dhe disa nga vëllezërit e Jopes e shoqëruan. 24 Një ditë më pas hynë në
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Cezare. Por Korneli po i priste dhe kishte mbledhur farefisin e tij dhe miqtë
e tij të ngushtë. 25Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër këmbë dhe e
adhuroi. 26 Por Pjetri e ngriti duke thënë: “Çohu, edhe unë jam një njeri!”.
27Dhe, duke biseduar me të, hyri dhe gjeti mbledhur shumë njerëz. 28Dhe
ai u tha atyre: “Ju e dini se nuk është e ligjshme që një Jude të shoqërohet
me një të huaj ose të hyjë në shtëpinë e tij; por Perëndia më dëftoi që të mos
e quaj asnjë njeri të papastër a të ndotur. 29 Prandaj, sapo më ftuat të vij,
erdha pa kundërshtuar. Tani po ju pyes: për ç’arsye më keni dërguar ftesë?”.
30 Dhe Korneli u përgjigj: “Para katër ditësh kisha agjëruar deri në këtë orë,
dhe në orën e nëntë po lutesha në shtëpinë time, kur ja, një njeri me rroba të
shndritshmeqëndroiparameje, 31dhe tha: “Kornel, lutja jote t’uplotësuadhe
lëmoshat e tua u kujtuan para Perëndisë. 32Dërgo, pra, ndonjë njeri në Jope
dhe thirre Simonin, të mbiquajtur Pjetër; ai ndodhet në shtëpinë e Simonit,
regjës lëkurësh, pranë detit; dhe, kur të vijë, ai do të të flasë”. 33Kështudërgova
menjëherë të të thërrasin, dhe ti bëremirë që erdhe; tani ne këtu jemi të gjithë
në prani të Perëndisë për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar”.
34 Atëherë Pjetri hapi gojën dhe tha: “Në të vërtetë unë po e marr vesh se
Perëndia nuk tregohet i anshëm; 35 por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej
tij dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai, 36 sipas fjalës që ai u ka
dhënë bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që
është Zoti i të gjithëve. 37 Ju e dini se ç’ka ndodhur në mbarë Judenë, duke
filluar ngaGalilea, pas pagëzimitqëpredikoi Gjoni: 38se si Perëndiavajosime
Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin
duke bërëmirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli,
sepse Perëndia ishte me të. 39Dhe ne jemi dëshmitarë për të gjitha ato që ai
bëri në vendin e Judesë dhe në Jeruzalem; dhe se si ata e vranë, duke e varur
në një dru. 40Por Perëndia e ringjalli të tretën ditë dhe e bëri që ai të dëftohet,
41 jo mbarë popullit, por dëshmitarëve të paracaktuar nga Perëndia, neve, që
hëngrëmdhepimëme të,mbasi ai ungjall së vdekuri. 42Tani ainaurdhëroi t’i
predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar
si gjykatës të të gja-llëve dhe të të vdekurve. 43 Për të bëjnë dëshmi të gjithë
profetët, që kushdo që beson në të merr faljen e mëkateve me anë të emrit
të tij”. 44 Ndërsa Pjetri ende po i thoshte këto fjalë, Fryma e Shenjtë zbriti
mbi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. 45Dhe të gjithë besimtarët që ishin
të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e
Frymës se Shenjtë u shpërnda edhe mbi johebrenjtë, 46 sepse i dëgjonin duke
folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. Atëherë Pjetri filloi të
thotë: 47 “A mund ta ndalojë dikush ujin, që të mos pagëzohen këta që kanë
marrë Frymën e Shenjtë pikërisht si ne?”. 48 Kështu ai urdhëroi që ata të
pagëzoheshin në emër të Zotit Jezus. Ata pastaj iu lutën të qëndronte disa ditë
me ta.

11
1 Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në Jude morën vesh se edhe

johebrenjtë kishin pranuar fjalën e Perëndisë. 2 Dhe, kur Pjetri u ngjit në
Jeruzalem, ata që ishin rrethprerë haheshinme të, 3duke thënë: “Ti hyre në
shtëpi të njerëzve të parrethprerë dhe hëngreme ta!”. 4Por Pjetri, duke nisur
nga fillimi, u shpjegoi atyre me radhë ngjarjet duke thënë: 5 “Unë po lutesha
në qytetin e Jopes, kur u rrëmbeva në ekstazë dhe pashë një vegim: një send,
që i ngjante një çarçafi të madh të kapur në të katër cepat, po zbriste si të
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ulej poshtë prej qiellit dhe arriti deri tek unë. 6Duke shikuar me vëmendje
brenda, dallova dhe pashë katërkëmbësha, bisha, zvarranikë të tokës dhe
shpendë të qiellit. 7Dhe dëgjova një zë që më thoshte: “Pjetër, çohu, ther dhe
ha!”. 8Por unë thashë: “Kurrsesi, o Zot, sepse nuk më ka hyrë kurrë në gojë
asgjë e papastër ose e ndotur”. 9 Por zëri m’u përgjigj për të dytën herë nga
qielli: “Gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i bëj të papastra!”. 10Dhe kjo
ndodhi tri herë; pastaj gjithçka u tërhoq përsëri në qiell. 11Në po atë moment
tre njerëz, që i pata dërguarnë Cezare, u paraqitënnë shtëpinë ku ndodhesha
unë. 12 Dhe Fryma më tha të shkoj me ta, pa pasë kurrfarë ngurrimi. Me
mua erdhën edhe këta gjashtë vëllezër, dhe kështu hymë në shtëpinë e atij
njeriu. 13Ai na tregoi se si kishte parë një engjëll që u paraqit në shtëpinë e
tij dhe i tha: “Dërgo njerëz në Jope dhe thirre Simonin, të mbiquajtur Pjetër.
14 Ai do të të thotë fjalët, me anë të të cilave do të shpëtohesh ti dhe gjithë
shtëpia jote”. 15 Sapo kisha filluar të flas, kur Fryma e Shenjtë zbriti mbi ta,
sikurse kishte zbritur në fillim mbi ne. 16Atëherë m’u kujtua fjala e Zotit që
thoshte: “Gjoni pagëzoimeujë,por ju do të pagëzohenimeFrymën e Shenjtë”.
17Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të njëjtën dhuratë që kemimarrë ne,
që besuam në Zotin Jezu Krisht, kush isha unë që të mund t’i kundërvihesha
Perëndisë?”. 18Si i dëgjuan këto fjalë, ata u qetësuandhe përlëvdonin Perëndinë,
duke thënë: “Perëndia, pra, edhe johebrenjve u dha pendesën për t’u dhënë
jetën!”. 19 Ndërkaq ata që ishin shpërndarë për shkak të përndjekjes që nisi
me Stefanin, arritën deri në Feniki, në Qipro dhe në Antioki, duke mos ia
shpallur fjalën asnjë tjetri, përveç Judenjve. 20Por disa prej tyre me origjinë
nga Qipro dhe nga Kirenea, kur arritën në Antioki, filluan t’u flasin Grekëve,
duke shpallur Zotin Jezus. 21Dhe dora e Zotit ishte me ta; dhe një numër i
madh besoi dhe u kthye te Zoti. 22 Lajmi i kësaj arriti në vesh të kishës që
ishte në Jeruzalem; dhe ata dërguan Barnabën, që të shkonte deri në Antioki.
23Kuraiarriti, shikoihirinePerëndisë,ugëzuadhe inxiti tëgjithë t’i qëndrojnë
besnikë Zotit, me dëshirën e zemrës, 24 sepse ai ishte njeri i mirë, plot me
Frymë të Shenjtë dhebesim. Dhenjë numër imadhpersonash iu shtua Zotit.
25 Pastaj Barnaba u nis për në Tars për të kërkuar Saulin dhe, si e gjeti, e
çoi në Antioki. 26Dhe plot një vit ata u bashkuan me atë kishë dhe mësuan
një numër të madh njerëzish; dhe, për të parën herë në Antioki, dishepujt u
quajtën të Krishterë. 27 Në ato ditë disa profetë zbritën nga Jeruzalemi në
Antioki. 28 Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe nëpërmjet Frymës
parathoshte se do të ndodhte në mbarë botën një zi e madhe buke; dhe kjo
ndodhimëvonënëkohënnënKlaudCezarit. 29Atëherëdishepujt, secili sipas
mundësive të tij, vendosën t’uçojnënjëndihmëvëllezërveqëbanoninnë Jude.
30 Dhe këtë ata e bënë, duke ua dërguar pleqve me anë të Barnabës dhe të
Saulit.

12
1Dhe në atë kohë mbreti Herod filloi të përndjekë disa nga kisha. 2Dhe e

vrau me shpatë Jakobin, vëllain e Gjonit. 3Dhe, duke parë se kjo u pëlqente
Judenjve, urdhëroi të arrestohet edhe Pjetri (ishin ditët e të Ndormëve).
4Mbasi e arrestoi, e futi në burg dhe ua besoi ruajtjen e tij katër skuadrave,
me nga katër ushtarë secila, duke menduar ta nxjerrë para popullit mbas
Pashkës. 5 Por, ndërsa Pjetrin e ruanin në burg, nga ana e kishës bënin lutje
të vazhdueshme te Perëndia për të. 6 Dhe natën, para se ta nxirrte Herodi
përpara popullit, Pjetri po flinte nëmes dy ushtarëve, i lidhurme dy zinxhirë;
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dhe rojet para portës ruanin burgun. 7Dhe ja, një engjëll i Zotit u duk dhe
një dritë e ndriçoi qelinë; dhe ai i ra Pjetrit në ijë, e zgjoi duke thënë: “Çohu
shpejt!”. Dhe zinxhirët i ranë nga duart. 8 Pastaj engjëlli i tha: “Ngjishu dhe
lidhi sandalet!”. Dhe ai bëri kështu. Pastaj i tha: “Mbështillumemantelin dhe
ndiqmë!”. 9Dhe Pjetri, mbasi doli, e ndiqte pa e kuptuar se ç’po i ndodhteme
anë të engjëllit ishte e vërtetë; sepse ai pandehte se kishte një vegim. 10Dhe,
si kaluan vendrojën e parë dhe të dytë, arritën te dera e hekurt që të çonte
në qytet, dhe ajo u hap përpara tyre vetvetiu; dhe, mbasi dolën, përshkuan
një rrugë dhe papritmas engjëlli e la atë. 11 Kur Pjetri erdhi në vete, tha:
“Tani me të vërtetë po e di se Zoti ka dërguar engjëllin e vet dhe më liroi nga
duart e Herodit duke e bërë të kotë gjithë atë që priste populli i Judenjve”.
12Kur e kuptoi situatën, ai u nis për në shtëpinë e Marisë, nënës së Gjonit, të
mbiquajturMark, ku shumëvëllezër ishinmbledhurdhepo luteshin. 13Sapo
Pjetri i ra derës së hyrjes, një shërbëtore që quhej Rode u afruame kujdes për
të dëgjuar. 14Dhe, kur njohu zërin e Pjetrit, nga gëzimi nuk e hapi derën, por
rendi brenda dhe njoftoi se Pjetri ndodhej para derës. 15Por ata i thanë: “Ti
flet përçart”. Por ajo pohonte se ashtu ishte. Dhe ata thoshnin: “Éshtë engjëlli
i tij!”. 16Ndërkaq Pjetri vazhdonte të trokiste. Ata, kur e hapën, e panë atë
dhe u mahnitën. 17 Por ai u bëri shenjë me dorë të heshtnin dhe u tregoi se
si Zoti e kishte nxjerrë nga burgu. Pastaj tha: “Ua tregoni këto Jakobit dhe
vëllezërve!”. Pastaj doli dhe shkoi në një vend tjetër. 18 Kur zbardhi dita,
u bë një pështjellim i madh në mes të ushtarëve, sepse nuk dinin ç’kishte
ndodhurme Pjetrin. 19DheHerodi nisi ta kërkojë, por nuk e gjeti, dhe,mbasi
i mori në pyetje rojet, urdhëroi që të vriten. Pastaj zbriti nga Judeja në
Cezare dhe atje qëndroi për pak kohë. 20 Por Herodi ishte i zemëruar kundër
tirasve dhe sidonasve; por ata, si u morën vesh midis tyre, u paraqitën para
tij dhe, mbasi ia mbushën mendjen Blastit, kamarierit të mbretit, kërkuan
paqe, sepse 21Ditën e caktuar Herodi, i veshur memantelin mbretëror dhe i
ulur mbi fron, u mbajti një fjalim. 22 Populli e brohoriste, duke thënë: “Zë e
Perëndisëdhe jo enjeriut!”. 23Nëatë çastnjë engjëll i Zotit e goditi, sepsenuk i
kishtedhënë lavdiPerëndisë;dhe, i brejturngakrimbat, vdiq. 24Ndërkaq fjala
e Perëndisë rritej dhe përhapej. 25Dhe Barnaba dhe Sauli, mbasi e përfunduan
misionin e tyre, u kthyen nga Jeruzalemi në Antioki duke e marrë me vete
Gjonin, të mbiquajtur Mark.

13
1 Por në kishën e Antiokisë ishin profetë dhe mësues: Barnaba, Simeoni,

i quajtur Niger, Luci nga Kireneas, Manaeni, që ishte rritur bashkë me
Herodin tetrark, dhe Sauli. 2 Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe
po agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: “M’i ndani veç Barnabën dhe Saulin për
veprën për të cilën i kam thirrur”. 3Atëherë, pasi agjëruan dhe u lutën, vunë
duart mbi ta dhe i nisën. 4Ata, pra, të dërguar nga Fryma e Shenjtë, zbritën
në Seleuki dhe që andej lundruan për në Qipro. 5Kur arritën në Salaminë,
shpallën fjalën e Perëndisë në sinagogat e Judenjve; dhe ata kishin me vete
edhe Gjonin si ndihmës. 6 Pastaj, mbasi e përshkuan ishullin deri në Pafo,
gjetën aty një magjistar, një profet të rremë jude, me emër Bar-Jezus, 7 i
cili ishte me prokonsullin Sergj Pal, njeri i zgjuar. Ky thirri pranë vetes
Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndisë, 8 por Elimas,
magjistari (ky në fakt është kuptimi i emrit të tij) u kundërshtoi atyre, duke
kërkuar ta largojë prokonsullin nga besimi. 9 Atëherë Sauli, i quajtur edhe
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Pal, i mbushur me Frymën e Shenjtë, i nguli sytë mbi të dhe tha: 10 “O njeri
plot me çdomashtrim dhe çdo farë ligësie, bir i djallit, armik i çdo drejtësie, a
nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i rrugëvë të drejta të Zotit? 11 Tani,
pra, ja, dora e Zotit është mbi ty, dhe do të verbohesh dhe nuk do ta shohësh
më diellin për një farë kohe”. Menjëherë mbi të ra mjegull dhe terr: dhe ai
shkonte rreth e qark duke kërkuar ndonjë që ta mbante për dore. 12Atëherë
prokonsulli, kur pa çfarë kishte ndodhur, besoi, i mrekulluar nga doktrina e
Zotit. 13Dhe Pali dhe shokët e vet hipën në anije nga Pafo dhe arritën nëpër
det në Pergë të Panfilisë; por Gjoni u nda prej tyre dhe u kthye në Jeruzalem.
14 Por ata, duke vazhduar rrugën nga Perga, arritën në Antioki të Pisidisë;
dhe, mbasi hynë në sinagogë ditën e shtunë, u ulën. 15Mbas leximit të ligjit
dhe të profetëve, krerët e sinagogës dërguan atyre për t’u thënë: “Vëllezër,
në qoftë se keni ndonjë fjalë këshilluese për popullin, ia thoni”. 16 Atëherë
Pali u ngrit dhe, mbasi bëri shenjë me dorë, tha: “Izraelitë dhe ju që druani
Perëndinë, dëgjoni! 17 Perëndia e këtij populli të Izraelit i zgjodhi etërit tanë,
dhe e bëri të madh popullin gjatë qëndrimit në vendin e Egjiptit; pastaj, me
krahë të fuqishëm, e nxori që andej. 18 Dhe për afro dyzet vjet i duroi në
shkretëtirë. 19 Pastaj shkatërroi shtatë kombe në vendin e Kanaanit dhe ua
shpërndau atyre në trashëgimi vendin e tyre. 20Dhe pastaj, për afro katërqind
e pesëdhjetë vjet, u dhaGjyqtarë deri te profeti Samuel. 21Mëpas ata kërkuan
një mbret; dhe Perëndia u dha atyre Saulin, birin e Kisit, një burrë nga fisi
i Beniaminit, për dyzet vjet. 22 Pastaj Perëndia e hoqi dhe u ngjalli atyre si
mbret Davidin, për të cilin dha dëshmi duke thënë: “Kam gjetur Davidin,
birin e Jeseut, njeri sipas zemrës sime, i cili do të zbatojë të gjitha vullnetet e
mia”. 23Prej farës sëkëtijPerëndia, sipaspremtimit tëvet, i kangjallur Izraelit
Shpëtimtarin Jezus. 24Para ardhjes së tij, Gjoni predikoi një pagëzim pendimi
për gjithë popullin e Izraelit. 25Dhe, kur Gjoni po e përfundontemisionin e tij,
tha: “Cili pandehni se jam unë? Unë nuk jam Krishti; por ja, pas meje vjen
një, të cilit unë nuk jam i denjë t’i zgjidh sandalet e këmbëve”. 26Vëllezër, bij
të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata prej jush që druajnë Perëndinë, juve ju
është dërguar fjala e këtij shpëtimi. 27 Sepse banorët e Jeruzalemit dhe krerët
e tyre, duke mos e njohur Këtëjezus, duke e dënuar, kanë përmbushur fjalët e
profetëve që lexohen çdo të shtunë. 28Dhe, ndonëse nuk i gjetën asnjë faj që
të meritonte vdekjen, i kërkuan Pilatit që ai të vritet. 29Dhe mbasi u kryen
të gjitha gjërat që janë shkruar për të, atë e zbritën nga druri dhe e vunë në
varr. 30 Por Perëndia e ringjalli prej të vdekurve; 31 dhe ai u pa për shumë
ditë nga ata që ishin ngjitur me të nga Galilea në Jeruzalem, të cilët tani
janë dëshmitarë të tij para popullit. 32Dhe ne po ju shpallim lajmin e mirë të
premtimit që u qe bërë etërve, 33 duke ju thënë se Perëndia e ka përmbushur
për ne, bij të tyre, duke ringjallur Jezusin, ashtu si dhe është shkruar në
psalmin e dytë: “Ti je Biri im, sot më linde”. 34 Dhe mbasi e ka ringjallur
prej të vdekurve për të mos e kthyer në kalbje, ai ka thënë kështu: “Unë do
t’ju jap premtimet e sigurta të bëra Davidit”. 35 Për këtë ai thotë edhe në një
psalm tjetër: “Ti nuk do të lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbje”. 36 Sepse
Davidi, mbasi zbatoi këshillën e Perëndisë në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua
me etërit e vet dhe pa kalbje, 37 por ai, që e ka ringjallur Perëndia, nuk ka
parë kalbje. 38Le ta dini, pra, o vëllezër, se nëpërmjet tij ju është shpallur falja
e mëkateve, 39 dhe se, me anë të tij, ai që beson është shfajësuar nga të gjitha
gjërat, që nuk mund të shfajsohej me anë të ligjit të Moisiut. 40Kini kujdes,
pra, që tëmos jundodhëajoqëështë thënënëprofetët: 41“Shikoni, opërbuzës,
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mrekullohuni dhe do të treteni, sepse unë po kryej një vepër në ditët tuaja,
një vepër, të cilën ju nuk do ta besonit, po t’jua tregonte dikush””. 42Dhe kur
Judenjtë dolën nga sinagoga, johebrenjtë u lutën që të shtunën e ardhshme
t’u flisnin përsëri për këto gjëra. 43Dhe, mbasi u shpërnda mbledhja, shumë
nga Judenjtë dhe nga prozelitët e perëndishëm i ndiqnin Palin dhe Barnabën,
të cilët, duke u folur atyre, i bindën të ngulmojnë në hir të Perëndisë. 44 Të
shtunën tjetër gati gjithë qyteti u mblodh për të dëgjuar fjalën e Perëndisë.
45Por Judenjtë,dukeparë turmën,umbushënmesmirëdheukundërviheshin
thënieve të Palit, duke kundërshtuar dhe duke blasfemuar. 46Atëherë Pali dhe
Barnaba, duke folur lirisht, thanë: “Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë
t’ju shpallej ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni
veten të denjë për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi johebrenjve.
47 Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë të vura si dritë të johebrenjve,
që ti ta çosh shpëtimin deri në skajin e dheut””. 48 Johebrenjtë, kur dëgjuan,
u gëzuan dhe lëvdonin fjalën e Zotit; dhe të gjithë sa ishin të paracaktuar për
jetën e pasosur besuan. 49Dhe fjala e Zotit përhapejnëmbarë atë vend. 50Por
Judenjtë i nxitën disa gra të perëndishme të shtresës së lartë, si dhe parinë e
qytetit, dhe ngjallën një përndjekje kundër Palit dhe Barnabës dhe i dëbuan
jashtë kufijve të tyre. 51Atëherë ata, mbasi shkundën pluhurin e këmbëve të
tyre kundër tyre, shkuan në Ikon. 52Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim
dheme Frymën e Shenjtë.

14
1 Ndodhi që edhe në Antioki ata hynë në sinagogën Ejudenjve dhe folën

në mënyrë të tillë, sa një turmë e madhe Judenjsh dhe Grekësh besuan,
2 Porjudenjtë që nuk besuan i nxitën dhe i acaruan shpirtrat e johebrenjve
kundër vëllezërve. 3 Ata, pra, qëndruan shumë kohë atje, duke folur lirisht
në Zotin, i cili jepte dëshmi fjalës së hirit të tij, duke lejuar që me anë të
duarve të tyre të bëheshin shenja dhe mrekulli. 4 Por popullsia e qytetit u
nda: disa mbanin anën e Judenjve dhe të tjerë atë të apostujve. 5 Por kur u
bë një orvatje nga ana e johebrenjve dhe e Judenjve me krerët e tyre për t’i
keqtrajtuar apostujt dhe për t’i vrarë me gurë, 6 ata e morën vesh dhe ikën
në qytetet e Likaonisë: në Listra, në Derbë dhe në krahinën përreth, 7 dhe
atje vazhduan të ungjillëzonin. 8 Dhe në Listra ishte një njeri me këmbë të
paralizuara, që rrinte gjithnjëndenjurdhenukkishte ecurkurrë, sepse ishte
sakat qëngabarku i së ëmës. 9Kyedëgjoiduke folur Palin, i cili nguli sytëmbi
të dhe pa se ai kishte besim për t’u shëruar, 10 dhe tha me zë të lartë: “Çohu
në këmbë!”. Dhe ai hovi lart dhe nisi të ecë. 11 Turma, kur pa ç’kishte bërë
Pali, e ngriti zërin duke thënë në gjuhën likaonike: “Perënditë zbritën ndër
ne, në trajtë njeriu”. 12Dhe e quanin Barnabën Jupiter, PalinMërkur, sepse ai
fliste më shumë. 13Atëherë prifti i Jupiterit, që e kishte tempullin në hyrje të
qytetit të tyre, solli demame kurora pranë portave dhe donte të ofronte një
flijim bashkëme turmën. 14Por apostujt Barnaba dhe Pal, kur dëgjuan këtë, i
grisën rrobat e tyre dheu turrënnëmes të turmës,duke thirrur e duke thënë:
15 “Oburra, pse bëni këto gjëra? Edhene jemi njerëzme të njëjtënnatyrë si ju,
dhe po ju shpallim lajmin e mirë, që ju nga këto gjëra të kota të ktheheni te
Perëndia e gjallë që kabërëqiellin, dheun, detin dhe të gjitha gjëratqë janënë
ta. 16Në brezat që shkuan ai la që të gjitha kombet të ndjekin rrugët e tyre;
17pornuke lavetenevet padëshmi,dukebërëmirë,dukenadhënë shiraprej
qiellit dhe stinë të frytshmedheduke imbushur zemrat tonameushqimdhe
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gëzim”. 18Duke thënë këto gjëra,mundën t’i ndalinme vështirësi turmat që të
mosubëjnëflijim. 19Pornëatëkohëerdhëndisa JudenjngaAntiokiadhenga
Ikoni; ata, mbasi ia mbushënmendjen turmës, e gjuajtënme gurë Palin dhe,
duke menduar se kishte vdekur, e tërhoqën zvarrë jashtë qytetit. 20 Por, kur
dishepujt umblodhën rreth tij, ai u ngrit dhehyri në qytet; dhe të nesërmenu
nisme Barnabën për në Derbë. 21Dhe, mbasi ungjillëzuan atë qytet dhe bënë
shumëdishepuj, u kthyennë Listra, në Ikon dhe nëAntioki, 22duke fuqizuar
shpirtërat e dishepujve dhe duke i këshilluar që të ngulmojnë në besim, dhe
duke thënë seme shumë pikëllime duhet të hyjmë nëmbretërinë e Perëndisë.
23Dhe mbasi caktuan për ta pleqtë në çdo kishë, u lutën dhe agjëruan, i lanë
në dorën e Zotit, në të cilin kishin besuar. 24Dhe, mbasi e përshkuan Pisidinë,
ardhën në Panfili. 25Dhe, mbasi e shpallën fjalën në Pergë, zbritën në Atali.
26 Pastaj që andej lundruan për në Antioki, prej nga ishin rekomanduar në
hir të Perëndisë për veprën që posa kishin kryer. 27 Si arritën atje, mblodhën
kishën dhe treguan ç’gjëra të mëdha kishte kryer Perëndia me anë të tyre
dhe si u kishte hapur johebrenjve derën e besimit. 28Dhe qëndruan atje me
dishepujt mjaft kohë.

15
1 Dhe disa, që zbritën nga Judeja, mësonin vëllezërit: “Nëse nuk jeni

rrethprerë sipas ritit të Moisiut, nuk mund të shpëtoheni”. 2 Duke qenë se
u bë një grindje jo e vogël dhe një diskutim nga ana e Palit dhe e Barnabës
me ata, u dha urdhër që Pali, Barnaba dhe disa të tjerë nga ata të ngjiten
në Jeruzalem tek apostujt dhe te pleqtë për këtë çështje. 3 Ata, pra, si u
përcollën nga kisha, kaluan nëpër Feniki dhe Samari, duke treguar kthimin e
johebrenjve dhe duke u sjellë gëzim të madh mbarë vëllezërve. 4Kur arritën
në Jeruzalem, u pritën nga kisha, nga apostujt dhe nga pleqtë dhe treguan
për gjërat e mëdha që Perëndia kishte bërë me anën e tyre. 5 Por u ngritën
disa nga sekti i farisenjve, që kishin besuar dhe thanë: “Duhen rrethprerë
johebrenjtë dhe tëurdhërohen të zbatojnë ligjin eMoisiut”. 6Atëherëapostujt
dhe pleqtë u mblodhën për ta shqyrtuar këtë problem. 7Dhe duke qenë se
lindi një diskutim i madh, Pjetri u çua në këmbë dhe u tha atyre: “Vëllezër, ju
edini seqënëkohët eparaPerëndiamidisneshmëzgjodhimua, qëmeanë të
gojës sime johebrenjtë të dëgjojnë fjalën e ungjillit dhe të besojnë. 8Perëndia,
që i njeh zemrat, u ka dhënë atyre dëshmi, duke u dhënë Frymën e Shenjtë,
sikurse edhe neve; 9 dhe ai nuk bëri asnjë dallim midis nesh dhe atyre,
duke i pastruar zemrat e tyre me anë të besimit. 10 Tani, pra, pse e tundoni
Perëndinë, duke u vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedhë që as etërit tanë
e as ne nuk mund ta mbajmë? 11 Po ne besojmë se do të shpëtohemime anë
të hirit të Zotit Jezu Krishtit, dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata”. 12 Atëherë
e gjithë turma heshti, dhe rrinte e dëgjonte Barnabën dhe Palin, që tregonin
ç’shenja emrekulli kishtebërëPerëndiameanë të tyrendër johebrenj. 13Dhe
si heshtën ata, Jakobi e mori fjalën dhe tha: “Vëllezër, më dëgjoni! 14 Simoni
ka treguar si i ka vizituar përherë të parë Perëndia johebrenjtë, që të zgjedhë
nga ata një popull për emrin e tij. 15Me këtë gjë pajtohen fjalët e profetëve,
sikundër është shkruar: 16 “Pas këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do ta
rindërtoj tabernakullin e Davidit që është rrëzuar, do t’i restauroj gërmadhat
e tij dhe do ta ngre përsëri më këmbë, 17 që mbetja e njerëzve dhe të gjitha
johebrenjtë mbi të cilat thirret emri im, të kërkojnë Zotin, thotë Zoti që i bën
të gjitha këto”. 18Prej kohësh janë të njohura te Perëndia të gjitha veprat e tij.
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19 Prandaj unë gjykoj që të mos i bezdisim ata nga johebrenjtë që kthehen
te Perëndia, 20por t’u shkruhet atyre që të heqin dorë nga ndotjet e idhujve,
nga kurvëria, nga gjërat e mbytura dhe nga gjaku. 21 Sepse Moisiu që nga
kohët e lashta ka njerëz të cilët në çdo qytet e predikojnë atë, duke qënë i
lexuar çdo të shtunë në sinagoga”. 22 Atëherë iu duk e mirë apostujve dhe
pleqve me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki, me Palin dhe Barnabën, disa
njerëz të zgjedhur nga ata: Judën,mbiquajtur Barsaba, dhe Silën, njerëzme
autoritet ndër vëllezërit, 23menjë letër të shkruar nga dora e tyre që thoshte:
“Apostujt, pleqtë dhe vëllezërit, vëllezërvenga johebrenjtë që janë nëAntioki,
Siri dhe Kiliki, përshëndetje. 24Duke qenë se morëm vesh se disa që erdhën
prejnesh, por të cilëvenenukukishimdhënëasnjëporosi, jukanëshqetësuar
me fjalë duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni
dhe të zbatoni ligjin, 25na u duk emirë neve, të mbledhur tokme një zemër,
të zgjedhim disa njerëz dhe t’i dërgojmë bashkëme të dashurit tanë Barnaba
dhe Pal, 26njerëz që kanë përkushtuar jetën e tyre për emrin e Zotit tonë Jezu
Krishtit. 27 Kemi dërguar, pra, Judën dhe Silën; edhe ata do t’ju tregojnë me
gojë të njëjtat gjëra. 28Në fakt na u duk mirë Frymës së Shenjtë dhe neve që
të mos ju ngarkojmë asnjë barrë tjetër përveç këtyre gjërave të nevojshme:
29 që ju të hiqni dorë nga gjërat e flijiuara idhujve, nga gjaku, nga gjërat e
mbytura dhe nga kurvëria; do të bënimirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë”.
30Ata, pra, mbasi u ndanë, zbritën në Antiokia dhe, simblodhën kuvendin, e
dorëzuan letrën. 31Dhe ata, mbasi e lexuan, u gëzuan për ngushëllimin. 32Dhe
Juda e Sila, që ishin edhe ata profetë, me shumë fjalë i nxitën vëllezërit dhe
i forcuan. 33 Mbasi ndenjën atje ca kohë, u dërguan prapë me paqtim nga
vëllezërit tek apostujt. 34 Por Silës iu duk mirë të mbetej aty. 35 Edhe Pali e
Barnaba qëndruan në Antioki, duke mësuar dhe duke shpallur me shumë të
tjerë fjalën e Zotit. 36 Pas disa ditësh Pali i tha Barnabës: “Le të kthehemi
të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet, ku kemi shpallur fjalën e Perëndisë,
për të parë si janë”. 37 Dhe Barnaba donte të merrte me vete Gjonin, të
quajturMark. 38Por Pali mendonte se nuk duhej marrëme vete atë që ishte
ndarë prej tyre në Pamfili, dhe nuk kishte shkuarme ata në punë. 39Atëherë
lindi një grindje saqë ata u ndanë njëri nga tjetri; pastaj Barnaba, mbasi
mori Markun, lundroi për në Qipro. 40 Por Pali zgjodhi Silën dhe u nis, pasi
vëllezërit e lanë në hir të Perëndisë. 41Dhe përshkoi Sirinë dhe Kilikinë, duke
i forcuar kishat.

16
1 Dhe ai arriti në Derbë dhe në Listra; këtu ishte një dishepull me emër

Timote, biri i një gruaje judease besimtare, por me baba grek, 2 për të cilin
jepnin dëshmi të mirë vëllezërit e Listrës dhe të Ikonit. 3Pali deshi që të dilte
me të; kështu emori, e rrethpreu për shkak të Judenjve që ishin në ato vende,
sepse të gjithë edinin sebabai i tij ishte grek. 4Dhe, dukekaluarnëpërqytete,
i urdhëronin ata të zbatojnë vendimet që ishin marrë nga apostujt dhe nga
pleqtë në Jeruzalem. 5Kishat, pra, po forcoheshin në besim dhe rriteshin në
numër përditë. 6Kur ata po kalonin nëpër Frigji dhe në krahinën e Galatisë,
u penguan nga Fryma e Shenjtë që të shpallin fjalën në Azi. 7 Si arritën
në kufijtë e Misisë, ata kërkuan të shkojnë në Bitini, por Fryma nuk i lejoi.
8Kështu, pasi e përshkuanMisinë, zbritën në Troas. 9Gjatë natës Palit iu shfaq
një vegim. I rrinte para një burrë Maqedonas, që i lutej dhe i thoshte: “Kalo
në Maqedoni dhe na ndihmo”. 10Mbasi e pa vegimin, kërkuammenjëherë të
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shkojmë në Maqedoni, të bindur se Zoti na kishte thirrur që t’ua shpallim
atyre ungjillin. 11 Prandaj, duke lundruar nga Troasi, u drejtuam për në
Samotrakë, dhe të nesërmen në Neapolis, 12dhe prej andej në Filipi, që është
qyteti i parë i asaj ane tëMaqedonisë dhe koloni romake; dhe qëndruam disa
ditë në atë qytet. 13Ditën e së shtunësdolëm jashtë qytetit anës lumit, ku ishte
vendi i zakonshëmpër lutje; dhe, si uulëm,uflisnimgraveqë ishinmbledhur
atje. 14 Dhe një grua, me emër Lidia, që ishte tregtare të purpurtash, nga
qyteti i Tiatirës dhe që e adhuronte Perëndinë, po dëgjonte. Dhe Zoti ia hapi
zemrën për të dëgjuar gjërat që thoshte Pali. 15Pasi ajo u pagëzuame familjen
e saj, na u lut duke thënë: “Në qoftë se më keni gjykuar se jam besnike ndaj
Zotit, hyni në shtëpinë time dhe rrini”. Dhe na detyroi të pranojmë. 16Dhe,
kur po shkonim për lutje, na doli para një skllave e re që kishte një frymë
falli, e cila, dukeu treguar fatinnjerëzve,usillte shumëfitimezotërinjve të saj.
17Ajo u vu të ndjekë Palin dhe ne, dhe bërtiste duke thënë: “Këta njerëz janë
shërbëtorë të Perëndisë Shumë të Lartë dhe ju shpallën udhën e shpëtimit”.
18Dhe ajo e bëri këtë shumë ditë me radhë, por Pali, i mërzitur, u kthye dhe i
tha frymës: “Unë të urdhëroj në emër të Jezu Krishtit të dalësh prej saj”. Dhe
fryma doli që në atë çast. 19Por zotërinjtë e saj, kur panë se u humbi shpresa
e fitimit të tyre, i kapën Palin dhe Silën dhe i tërhoqën te sheshi i tregut
përpara arkondëve; 20 dhe si ua paraqitën pretorët, thanë: “Këta njerëz, që
janë Judenj, e turbullojnëqytetin tonë, 21dhepredikojnëzakoneqëpërne, që
jemi Romakë, nuk është e ligjshme t’i pranojmë dhe t’i zbatojmë”. 22Atëherë
turma u lëshua e gjitha bashkë kundër tyre: dhe pretorëve, ua grisën atyre
rrobat dhe urdhëruan t’i rrahin me kamxhik. 23 Dhe si i rrahën me shumë
goditje, i futën në burg duke urdhëruar rojtarin e burgut t’i ruajë me kujdes.
24Ky, si mori një urdhër të tillë, i futi në pjesën më të brendshme të burgut
dhe ua shtrëngoi këmbët në dru. 25Aty ngamesnata Pali dhe Sila po luteshin
dhe i këndonin himne Perëndisë; dhe të burgosurit i dëgjonin. 26 Befas u bë
një tërmet i madh, saqë u tundën themelet e burgut; dhe në atë çast u hapën
të gjitha dyert dhe të gjithëve iu zgjidhën prangat. 27 Rojtari i burgut, kur
u zgjua dhe pa dyert e burgut të hapura, nxori shpatën dhe donte të vriste
veten, duke menduar se të burgosurit kishin ikur. 28 Por Pali thirri me zë të
lartë: “Mos i bëj ndonjë të keqe vetes, sepse ne të gjithë jemi këtu”. 29Atëherë
ai kërkoi një dritë, u turr brenda dhe duke u dridhur i tëri u ra ndër këmbë
Palit dhe Silës; 30 pastaj i nxori jashtë dhe tha: “Zotërinj, ç’duhet të bëj unë
që të shpëtohem?”. 31 Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të
shpëtohesh ti dhe shtëpia jote”. 32 Pastaj ata i shpallën fjalën e Zotit atij dhe
gjithë atyre që ishin në shtëpinë e tij. 33Dhe ai i mori që në atë orë të natës
dhe ua lau plagët. Dhe ai dhe të gjithë të tijtë u pagëzuanmenjëherë. 34Mbasi
i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi tryezën dhe u gëzua me gjithë familjen e tij
që kishte besuar në Perëndinë. 35 Kur u gdhi, pretorët dërguan liktorët t’i
thonë rojtarit të burgut: “Lëri të lirë ata njerëz”. 36 Dhe rojtari i burgut i
tregoi Palit këto fjalë: “Pretorët kanë dërguar fjalë që të liroheni; dilni, pra,
dhe shkoni në paqe”. 37Por Pali u tha atyre: “Mbasi na kanë rrahur botërisht
pa qenë të dënuar në gjyq, ne që jemi qytetarë romakë, na futën në burg dhe
tani na nxjerrin fshehtas? Jo, kurrsesi! Le të vijnë vetë ata të na nxjerrin
jashtë”. 38Liktorëtua tregonkëto fjalëpretorëve;dheata, kurdëgjuan se ishin
qytetarë romakë, u frikësuan. 39 Atëherë erdhën dhe iu lutën atyre, dhe si i
nxorën, iu lutën që të largohen nga qyteti. 40Atëherë ata, si dolën nga burgu,
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hynë në shtëpinë e Lidias dhe, kur panë vëllezërit, i ngushëlluan; dhe ikën.

17
1 Dhe mbasi kishin kaluar nëpër Amfipoli dhe nëpër Apoloni, arritën në

Thesaloniki, ku ishte sinagoga e Judenjve. 2 Dhe Pali, sipas zakonit të vet,
hyri tek ata dhe tri të shtuna me radhë u paraqiti argumente nga Shkrimet,
3 duke deklaruar dhe duke treguar atyre se Krishti duhej të vuante dhe të
ringjallej prej së vdekurish dhe duke thënë: “Ky Jezusi që unë ju shpall është
Krishti”. 4 Disa nga ata besuan dhe u bashkuan me Palin dhe Silën, si dhe
një numër i madh Grekësh të përshpirtshëm dhe jo pak gra të rëndësishme.
5 Por Judenjtë, të cilët nuk kishin besuar, patën smirë dhe morën me vete
disa njerëz të këqij nga ata të rrugëve të tregut dhe, si mblodhën një turmë,
e bënë rrëmujë qytetin; edhe sulmuan shtëpinë e Jasonit dhe kërkonin ata
për t’i nxjerrë përpara popullit. 6 Por, mbasi nuk i gjetën, e hoqën zvarrë
Jasonin dhe disa vëllezër përpara krerëve të qytetit, duke thirrur: “Ata që e
kanë bërë rrëmujë botën, kanë ardhur edhe këtu, 7 dhe Jasoni këta i priti;
të gjithë këta veprojnë kundër statuteve të Cezarit, duke thënë se është një
mbret tjetër, Jezusi”. 8Edhe nxitën popullin dhe krerët e qytetit, që i dëgjonin
këto gjëra. 9 Por ata, mbasi morën një dorëzani nga Jasoni dhe nga të tjerët,
i lejuan të shkojnë. 10 Atëherë vëllezërit menjëherë natën i nisën Palin dhe
Silën për në Berea dhe ata, sapo arritën atje, hynë në sinagogën e Judenjve.
11Por këta ishinmëfisnikë nga ndjenjat se ata të Thesalonikit dhe e pranuan
fjalën me gatishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të
parë nëse këto gjëra ishin ashtu. 12 Shumë nga ata, pra, besuan bashkë me
një numër jo të vogël grash fisnike greke dhe burrash. 13 Por, kur Judenjtë
e Thesalonikit morën vesh se fjala e Perëndisë ishte shpallur nga Pali edhe
në Berea, shkuan edhe atje dhe e turbulluan turmën. 14 Atëherë vëllezërit
e nisën menjëherë Palin në drejtim të detit, por Sila dhe Timoteu qëndruan
atje. 15Ata që i prinin Palit e çuan deri në Athinë; pastaj, mbasi morën porosi
për Silën dhe Timoteun që të arrijnë sa më parë tek ai, u kthyen prapa.
16NdërsaPali po i priste nëAthinë,po i ziente frymapërbrenda, kurpaqytetin
plot me idhuj. 17 Ai, pra, po diskutonte në sinagogë me Judenjtët dhe me
njerëz të përshpirtshëm dhe çdo ditë në sheshin e tregut me ata që takonte.
18Diskutonin me të edhe disa filozofë epikurianë dhe stoikë. Disa thoshnin:
“Vallë ç’do të thotë ky llafazan”. Dhe të tjerë thoshnin: “Ai duket se është
një kasnec i perëndivë të huaja”, sepse u shpall atyre Jezusin dhe ringjalljen.
19Dhe e zunë dhe e çuan në Areopag, duke thënë: “A mund ta marrim vesh
ç’është kjo doktrinë e re për të cilën ti flet? 20 Sepse ti sjell disa gjëra të huaja
në veshët tanë, prandaj duam të dimë ç’kuptim kanë ato. 21 Atëherë gjithë
Athinasit dhe të huajt që banonin atje nuk e kalonin kohën më mirë sesa
duke folur ose duke dëgjuar ndonjë fjalë të re. 22Atëherë Pali, duke qëndruar
në këmbë në mes të Areopagut, tha: “O burra athinas, unë shoh se në të
gjitha gjërat ju jeni shumë fetarë”. 23Sepse, duke ecur e duke vënë re objektet
e kultit tuaj, gjeta edhe një altar mbi të cilin është shkruar: “PERÉNDISÉ
SÉ PANJOHUR”. Atë, pra, që ju e adhuroni pa e njohur, unë po jua shpall.
24 Perëndia që bëri botën dhe të gjitha gjërat që janë në të, duke qenë Zot i
qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut, 25 dhe
as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse
ai u jep të gjithëve jetë, hukatje dhe çdo gjë; 26 dhe ai ka bërë nga një gjak i
vetëm të gjitha racat e njerëzve, që të banojnë në mbarë faqen e dheut, dhe
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caktoi kohërat me radhë dhe caqet e banimit të tyre, 27 që të kërkojnë Zotin,
mbase mund ta gjejnë duke prekur, ndonëse ai nuk është larg nga secili prej
nesh. 28 Sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi, sikurse kanë thënë edhe
disa nga poetët tuaj: “Sepse jemi edhe ne pasardhës të tij”. 29 Duke qenë,
pra, se ne jemi pasardhës të Perëndisë, nuk duhet të mendojmë që natyra e
perëndishme është e ngjashme me arin ose me argjendin, ose me gurin ose
me një vepër arti të latuar dhe të shpikur nga njeriu. 30 Perëndia, pra, duke
kaluar përmbi kohërat e padijes, i urdhëron të gjithë njerëzit dhe kudo që të
pendohen. 31Sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojëme drejtësi
botënme anë të atij njeriu të cilin ai e ka caktuar; dhe për këtë u ka dhënë të
gjithëvenjë provë të sigurt, duke e ringjallur prej të vdekurit”. 32Kur dëgjuan
të flitej për ringjalljen e të vdekurve, disa e përqeshën dhe të tjerë thoshnin:
“Dotë tëdëgjojmëpërsëripërkëtëgjë”. 33KështuPali dolingamesi i tyre. 34Por
disaubashkuanme tëdhebesuan, ndërkëtaedheDionis areopagiti, një grua
që quhej Damaris dhe ca të tjerë me ta.

18
1Pas këtyre gjërave Pali u nis nga Athina dhe erdhi në Korint. 2Dhe si gjeti

një farë Judeu, me emër Akuila, lindur në Pont, i ardhur rishtas nga Italia
bashkë me gruan e tij Priskilën (sepse Klaudi kishte urdhëruar që të gjithë
Judenjtë të largohen nga Roma), shkoi tek ata. 3 Dhe duke qenë se kishin
të njëjtënmjeshtëri, shkoi të banojë me ta dhe punonte; se mjeshtëria e tyre
ishte të bënin çadra. 4 Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe bindte Judenj
dhe Grekë. 5Kur Sila dhe Timoteu zbritën nga Maqedonia, Pali shtyhej nga
Fryma për t’u dëshmuar Judenjve se Jezusi ishte Krishti. 6 Por duke qenë se
ata kundërshtonin dhe blasfemonin, ai i shkundi rrobat e tij dhe u tha atyre:
“Gjaku juaj qoftëmbi kokën tuaj, unë jam i pastër; që tashti e tutje do të shkoj
te johebrenjtë”. 7Dhe, mbasi u largua prej andej, hyri në shtëpinë e një farë
njeriu me emër Just, i cili i shërbente Perëndisë dhe e kishte shtëpinë ngjtur
me sinagogën. 8Dhe Krispi, kreu i sinagogës, besoi te Zoti me gjithë shtëpinë
e tij; edhe shumë Korintas, duke dëgjuar Palin, besuan dhe u pagëzuan. 9Një
natë Zoti i tha Palit në vegim: “Mos druaj, por fol dhe mos pusho, 10 sepse
unë jamme ty dhe askush nuk do të vërë dorëmbi ty që të të bëjë keq, sepse
unë kam një popull të madh në këtë qytet”. 11 Kështu ai qëndroi atje një vit
e gjashtë muaj, duke mësuar ndër ta fjalën e Perëndisë. 12 Por, kur Galioni
ishte prokonsull i Akaisë, Judenjtë u ngritënmenjëmendje kundër Palit dhe
e çuannë gjykatë, 13duke thënë: “Kyuambushmendjen njerëzve t’i shërbejnë
Perëndisë, në kundërshtim me ligjin”. 14 Dhe kur Pali donte të hapte gojën,
Galioni u tha Judenjve: “Po të qe puna për ndonjë padrejtësi ose keqbërje,
o Judenj, do t’ju dëgjoja me durim, sipas arsyes; 15 por nëse janë çështje për
fjalë, për emra dhe ligjin tuaj, shikojeni ju vetë, sepse unë nuk dua të jem
gjykatës i këtyre gjërave”. 16Dhe i përzuri ata nga gjykata. 17Atëherë të gjithë
Grekët zunë Sostenin, kreun e sinagogës, dhe e rrahën para gjykatës. Por
Galioni nuk donte t’ia dinte fare për këto gjëra. 18Dhe Pali, mbasi qëndroi atje
edhe shumë ditë, u nda nga vëllezërit dhe lundroi për në Siri me Priskilën
dhe Akuilën, pasi e qethi kokën në Kenkrea, sepse kishte bërë një premtim
solemn. 19Dhe, kur arriti në Efes, i la aty, po vetë hyri në sinagogë dhe filloi
të diskutojë me Judenjtë. 20Ata iu lutën të rrinte me ta më gjatë, por ai nuk
pranoi; 21por unda prej tyre duke thënë: “Mëduhet gjithsesi ta kaloj festën e
ardhshmenë Jeruzalem, por, nëdashtë Perëndia,do të kthehempërsëri te ju”.
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Dhe u nis nga Efesi nëpër det. 22 Si zbarkoi në Cezari, u ngjit në Jeruzalem,
dhe si u përshëndet me kishën, zbriti në Antioki. 23 Dhe, mbasi qëndroi atje
pak kohë, u nis dhe përshkoi me radhë rrethinat e Galatisë dhe të Frigjisë,
duke forcuar gjithë dishepujt. 24 Por një Jude, me emër Apollo, lindur në
Aleksandri, njeri orator dhe njohës i Shkrimit, arriti në Efes. 25 Ai ishte i
mësuar në udhën e Zotit dhe, i zjarrtë në frymë, fliste dhe mësonte me zell
gjërat e Zotit, por njihte vetëm pagëzimin e Gjonit. 26 Ai filloi të flasë lirisht
në sinagogë. Dhe, kur Akuila dhe Priskila e dëgjuan, e morënme vete dhe ia
shtjelluanmë thellëudhënePerëndisë. 27Pastaj,mbasi ai donte të shkontenë
Akai, vëllezërit i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisnin. Mbasi
arriti atje, ai i ndihmoi shumë ata që kishin besuar me anë të hirit. 28Ai në
fakt, i kundërshtonte botërishtme forcë të madhe Judenjtë, duke treguar me
anë të Shkrimeve se Jezusi është Krishti.

19
1Dhe ndërsa Apollo ishte ende në Korint, Pali, mbasi shkoi në vendet më

të larta, arriti në Efes dhe, si gjeti disa dishepuj, u tha atyre: 2 “A e keni
marrë Frymën e Shenjtë, kur besuat?”. Ata iu përgjigjën: “Ne as që kemi
dëgjuar se paska Frymë të Shenjtë”. 3 Dhe ai u tha atyre: “Me se, pra, u
pagëzuat?”. Ata u përgjigjën: “Me pagëzimin e Gjonit”. 4 Atëherë Pali tha:
“Gjoni pagëzoi me pagëzimin e pendimit, duke i thënë popullit se duhet t’i
besonte atij që do të vinte pas tij, domethënë Jezu Krishtit. 5 Dhe ata, si
dëgjuan, u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. 6Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta,
Fryma e Shenjtë zbritimbi ta dhe ata folënnë gjuhë të tjera dhe profetizuan.
7Dhe gjithsej ishin rreth dymbëdhjetë burra. 8Pastaj ai hyri në sinagogë dhe
u foli lirisht njerëzve tre muaj me radhë, duke diskutuar dhe duke i bindur
për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. 9 Por, duke qenë se disa ngurtësoheshin
dhe nuk besonin dhe flisnin keq për Udhën përpara turmës, ai u shkëput prej
tyre, i ndau dishepujt dhe vazhdoi të diskutojë çdo ditë në shkollën e njëfarë
Tirani. 10 Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që të gjithë banorët e
Azisë, Judenj dhe Grekë, e dëgjuan fjalën e Zotit Jezus. 11Dhe Perëndia bënte
mrekulli të jashtëzakonshmeme anë të duarve të Palit, 12aq sambi të sëmurët
sillnin peshqirë dhe përparëse që kishin qenë mbi trupin e tij, dhe sëmundjet
largoheshin prej tyre dhe frymërat e liga dilnin prej tyre. 13Dhe disa yshtës
shëtitës Judenj u orvatën të thërrasin emrin e Zotit Jezus mbi ata që kishin
frymërat e liga, duke thënë: “Ju përbetohemi për Jezusin, që Pali predikon!”.
14 Ata që bënin këtë ishin shtatë bijtë e njëfarë Skevi, kryeprift jude. 15 Por
fryma e ligë u përgjigj dhe tha: “Unë e njoh Jezusin dhe e di kush është Pali,
po ju cilët jeni?”. 16Atëherë ai njeri që kishte frymën e ligë u hodhmbi ta dhe
si imundi, ushtroi një dhunë aq tëmadhe sa ata ikënnga ajo shtëpi, lakuriq e
të plagosur. 17Kjo umuar vesh nga të gjithë Judenjtë dhe Grekët që banonin
nëEfes, dhe tëgjithë i zuri frika, dheemri i Zotit Jezus ishtemadhëruar. 18Dhe
shumë nga ata që kishin besuar vinin të rrëfeheshin dhe të tregonin gjërat që
kishin bërë. 19 Shumë nga ata që ishin marrë me magji i sollën librat dhe
i dogjën përpara të gjithëve; dhe, mbasi e llogaritën çmimin e tyre, gjetën se
ishin pesëdhjetë mijë pjesë argjendi. 20 Kështu fjala e Perëndisë shtohej dhe
forcohej. 21Mbas këtyre ngjarjeve, Pali kishte vendosur nëmendje të shkojë
në Jeruzalem, duke kaluar nëpër Maqedoni dhe nëpër Akai, dhe thoshte:
“Mbasi të kemqenë atje, më duhet të shoh edhe Romën”. 22Atëherë dërgoinë
Maqedoni dy nga ata që i shërbenin, Timoteun dhe Erastin, dhe vetë ndenji
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edhe ca kohë në Azi. 23 Dhe në atë kohë u bë një trazirë e madhe lidhur
me Udhën, 24 sepse një farë njeriu, me emër Dhimitër, argjendar, i cili bënte
tempuj të Dianës në argjend, u sillte artizanëve jo pak fitim. 25Ai i mblodhi
këta bashkë me punëtorët që kishin një aktivitet të përafërt, dhe tha: “O
burra, ju e dini se fitimi ynë vjen nga kjo veprimtari. 26 Dhe ju shihni dhe
dëgjoni se ky Pali ua ka mbushur mendjen dhe ktheu një numër të madh
njerëzish jo vetëm në Efes, por gati në mbarë Azinë, duke thënë se nuk janë
perëndi ata që janë bërë me duar. 27 Dhe jo vetëm që është rreziku për ne
që kjo mjeshtria jonë të diskreditohet, por që edhe tempulli i perëndeshës
së madhe Diana të mos vlerësohet më aspak dhe që t’i hiqet madhështia
asaj, që gjithë Azia, madje gjithë bota, e nderon”. 28 Ata, kur i dëgjuan këto
gjëra, u mbushënme inat dhe bërtisnin, duke thënë: “E madhe është Diana e
Efesianëve!”. 29Dhegjithëqytetiumbushmerrëmujë;dhesi imorënmeforcë
Gain dhe Aristarkun, Maqedonas, bashkudhëtarë të Palit, rendën të gjithë,
me një mendje, në teatër. 30 Dhe Pali donte t’i dilte popullit, por dishepujt
nuk e lejonin. 31 Edhe disa Aziarkë, që ishin miq të tij, i çuan për ta lutur të
mos dilte në teatër. 32Ndërkaq disa bërtisnin një gjë, të tjerë një tjetër, saqë
mbledhja ishte trazuar dhe më të shumtët nuk dinin përse ishin mbledhur.
33 Atëherë nga turma nxorën Aleksandrin, të cilin e shtynin Judenjtë. Dhe
Aleksandri, mbasi bëri shenjë me dorë, donte të paraqiste një apologji para
popullit. 34 Por, kur e morën vesh se ishte Jude, të gjithë me një zë filluan të
bërtasin për gati dy orë: “E madhe është Diana e Efesianëve!”. 35 Kancelari
i qytetit, mbasi e qetësoi turmën, tha: “O Efesianë, cili është vallë ai njeri
që nuk e di se qyteti i Efesianëve është mbrojtësi i tempullit të perëndeshës
së madhe Diana dhe i imazhit të saj që ra nga Zeusi? 36Duke qenë, pra, se
këto janë të pakundërshtueshme, ju duhet të rrini urtë dhe të mos bëni asgjë
të nxituar. 37Sepse i prutë këtanjerëzqënuk janë as sacrileghi as blasfemues
të perëndeshës suaj. 38 Pra, në qoftë se Dhimitri dhe mjeshtrit që janë me të
kanëdiçka kundërdikujt, gjykatat janëhapur dheprokonsuj ka; le të padisin
njëri-tjetrin. 39Dhe nëse keni ndonjë kërkesë tjetër për të bërë, të zgjidhet në
kuvendin sipas ligjit. 40Nenë fakt jemi në rrezik të akuzohemi si kryengritës
për ngjarjen e sotme, sepse nuk ka asnjë arsye me të cilën të përligjet ky
grumbullim”. 41Dhe, si i tha këto, e shpërndaumbledhjen.

20
1 Si pushoi trazira, Pali i thirri dishepujt pranë vetes, i përqafoi dhe u nis

për të vajtur në Maqedoni. 2Dhe si i përshkoi ato krahina dhe u dha shumë
këshilla, shkoinëGreqi. 3Dhembasikaloi atje tremuaj, dukeqenëse Judenjtë
kishin kurdisur një komplot kundër tij kur përgatitej të lundronte për në
Siri, vendosi të kthehet nga ana e Maqedonisë. 4Dhe deri në Azi e përcollën
Sopatri nga Berea, Aristarku dhe Sekundi nga Thesaloniki, Gai nga Derba
dhe Timoteu, dhe Tikiku e Trofimi nga Azia. 5Këta ishin nisur para nesh dhe
na prisnin në Troas. 6Kurse ne u nisëm nga Filipi, pas ditëve të të Ndormëve,
dhe për pesë ditë i arritëm në Troas, ku qëndruam shtatë ditë. 7Ditën e parë
të javës, kur ishinmbledhur dishepujt për të thyer bukën, Pali, i cili duhet të
nisej të nesërmen, bisedonte me ta dhe e zgjati fjalën deri në mesnatë. 8Dhe
në sallën ku ishim mbledhur kishte shumë llamba. 9 Një djalosh me emër
Eutik, që ishte ulur në parvazin e dritares, e zuri një gjumë i rëndë; dhe,
ndërsa Pali e çoi fjalën gjatë, e zuri gjumi, ra nga kati i tretë poshtë dhe e
ngritën të vdekur. 10 Por Pali, si zbriti, ra mbi të, e përqafoi dhe tha: “Mos
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u shqetësoni, se shpirti i tij është në të”. 11Atëherë u ngjit përsëri lart, e theu
bukën dhe hëngri; dhe, pasi foli gjatë deri në të gdhirë, u nis. 12 Ndërkaq e
prunë djalin të gjallë, dhe u ngushëlluan jo pak. 13Kurse ne, që kishim hipur
tashmë në anije, lundruam për në Asos, ku kishim ndër mend të merrnim
Palin, sepse kështu kishte caktuar, mbasi donte vetë të shkonte më këmbë.
14Kur na arriti në Asos, e morëm dhe arritëm në Mitilinë. 15Lundruam prej
andej dhe të nesërmen arritëm përballë Hiosit; një ditë më pas arritëm në
Samo dhe, pas një ndalese në Trogjili, arritëm të nesërmen nëMilet. 16 Sepse
Pali kishte vendosur të lundronte pa u ndalur në Efes, që të mos humbiste
kohënëAzi; sepsenxitonteqë tëndodhej, po të ishte emundur, në Jeruzalem
ditën e Rrëshajëve. 17Nga Mileti dërgoi në Efes për të thirrur pleqtë e kishës.
18 Kur ata erdhën tek ai, ai u tha atyre: “Ju e dini dita e parë që hyra në
Azi si kam jetuar midis jush për të gjithë këtë kohë, 19 duke i shërbyer Zotit
me gjithë përulësi e me shumë lot e me prova që m’u bënë nga tinëzitë e
Judenjve; 20 dhe si unë nuk fsheha asnjë nga ato gjëra që ishin të dobishme
për ju, por jua shpalla juve dhe juamësova botërisht dhe nëpër shtëpi, 21duke
u deklaruar solemnisht Judenjve dhe Grekëvembi pendimin te Perëndi dhe
për besimin në Zotin tonë Jezu Krisht. 22Dhe ja, tani, i shtyrë nga Fryma, po
shkoj në Jeruzalem pa ditur se ç’do të më ndodhë atje, 23 përveçse Fryma e
Shenjtë dëshmon përmua në çdo qytet, duke thënë se më presin pranga dhe
mundime. 24Por unënukdua t’ia di fare për jetën timeqënuk e çmoj aq, sa ta
kryejmegëzimvrapimin timdheshërbesënqëmorangaZoti Jezus, tëdëshmoj
plotësishtungjillin ehirit të Perëndisë. 25Dhe ja, tani edi se të gjithë ju, nëmes
të të cilëve kam vajtur dhe ardhur duke predikuar mbretërinë e Perëndisë,
nuk do të shihni më fytyrën time. 26 Prandaj sot po ju deklaroj se unë jam
i pastër nga gjaku i të gjithëve; 27 sepse nuk u tërhoqa prapa për të mos ju
treguar gjithë këshillën e Perëndisë. 28Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe
për gjithë tufën,nëmes të së cilës Frymae Shenjtë ju ka vënë ju kujdestarë që
të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka fituarme gjakun e tij. 29Në fakt
unë e di se, pas largimit tim, do të hyjnë midis jush ujqër grabitqarë, që nuk
do ta kursejnë tufën, 30edhe vetëmidis jush do të dalin njerëz që do të flasin
gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetes dishepujt. 31 Prandaj rrini zgjuar,
dhe mbani mend se për tre vjet me radhë, ditë e natë, nuk pushova kurrë të
paralajmëroj secilinme lot. 32Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te Perëndia dhe
te fjala e hirit të tij, që është në gjendje t’ju ndërtojë dhe t’ju japë trashëgimin
në mes të të gjithë të shenjtëruarve. 33 Unë nuk kam dashur as argjend, as
ar, as rrobat e ndonjërit. 34Dhe ju vetë e dini se këto duar kanë punuar për
nevojat e mia dhe për ata që ishin bashkë memua. 35Dhe në çdo gjë ju kam
treguar se, duke umunduar në këtëmënyrë, duhet të ndihmohen të lëngatët
dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: “Kamë shumë lumturi të japësh
sesa të marrësh!””. 36 Dhe, si kishte thënë këto gjëra, u ul mbi gjunjë dhe u
lut me ata të gjithë. 37Atëherë të gjithë qanëme të madhe, e rroknin në qafë
Palin dhe e puthnin, 38 të hidhëruar sidomos për fjalënqë kishte thënë, se nuk
do ta shihninmë fytyrën e tij. Pastaj e përcollën në anije.

21
1Mbasiundamënga ta, lundruamdhe, dukeshkuardrejt, arritëmnëKoos,

ditën tjetër në Rodos dhe që andej në Patara. 2 Edhe, si gjetëm një anije që
shkonte për Feniki, hipëmdhe lundruam. 3Pamënga largQiprondhe e lamë
në të majtë, vazhduam lundrimin për në Siri dhe dolëm në Tiro, sepse atje
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anijakishtepër të shkarkuar. 4Dhe, si i gjetëmdishepujt, qëndruamatje shtatë
ditë; të shtyrë nga Fryma, ata i thoshin Palit të mos ngjitej në Jeruzalem.
5 Kur i plotësuam ato ditë, u nisëm dhe shkuam; dhe na përcollën të gjithë,
me gra e me fëmijë, deri jashtë qytetit; dhe si u ulëm në gjunjë në breg, u
lutëm. 6 Dhe, mbasi u përshëndetëm, hipëm në anije, kurse ata u kthyen në
shtëpitë e veta. 7Kur mbaruam lundrimin, nga Tiro erdhëm në Ptolemaidë
dhe, si përshëndetëm vëllezërit, kaluam një ditë me ta. 8Të nesërmen u nisëm
(ne që ishim shokë me Palin), arritëm në Cezare dhe hymë në shtëpinë e
Filip ungjilltarit, që ishte një nga të shtatët, dhe ndenjëm tek ai. 9 Por ai
kishte katër bija virgjëresha, që profetizonin. 10 Dhe, pasi qëndruam ne atje
shumë ditë, zbriti nga Judeja një farë profeti me emër Agabo. 11 Si erdhi
te ne, ai mori brezin e Palit, lidhi duart dhe këmbët e veta dhe tha: “Këtë
thotë Fryma e Shenjtë: Kështu do ta lidhin Judenjtë në Jeruzalem burrin, të
cilit i përket ky brez dhe do t’a dorëzojnë johebrenjve”. 12Kur i dëgjuam këto
gjëra, ne dhe vendësit iu lutëm që të mos ngjitej në Jeruzalem. 13 Por Pali
u përgjigj: “Ç’po bëni ju, duke qarë e duke ma copëtuar zemrën? Sepse unë
jam gati jo vetëm për të qenë i lidhur, por edhe për të vdekur në Jeruzalem
për emrin e Zotit Jezus”. 14Dhe, mbasi nuk i mbushej mendja, ne pushuam
duke thënë: “Ubëftë vullneti i Zotit!”. 15Dhe pas atyre ditëve, bëmë gati gjërat
tona, dhe u ngjitëm në Jeruzalem. 16Me ne erdhën edhe disa dishepuj nga
Cezareja dhe prunë me ta njëfarë Mnasoni, lindur në Qipro, një dishepull
i vjetër, tek i cili do të bujtnim. 17 Kur arritëm në Jeruzalem, vëllezërit na
pritën me gëzim. 18 Të nesërmen Pali u tërhoq me ne te Jakobi, dhe erdhën
të gjithë pleqtë. 19Mbasi i përshëndeti, Pali u tregoi atyre, një përnjë, të gjitha
sa kishte bërë Zoti ndër johebrenjtë me anë të shërbesës së tij. 20 Dhe ata,
kur dëgjuan këtë, përlëvduan Perëndinë dhe i thanë Palit: “Vëlla, ti po sheh
sa mijëra Judenj ka që kanë besuar; dhe të gjithë i përbahen me zell ligjit.
21Tani atamorën vesh për ty se ti i mëson të gjithë Judenjtës që jetojnëmidis
johebrenjve të shkëputen nga Moisiu, duke thënë që të mos i rrethpresin
djemtë dhe tëmos ndjekinmë zakonet. 22Po atëherë, ç’duhet të bëhet? Duhet
patjetër që tëmblidhet populli, sepse do tamarrin vesh se ke ardhur. 23Bëje,
pra, atë që të themi: ne kemi katër burra, që kanë bërë një premtim solemn;
24merri dhe pastrohu me ta, dhe paguaj për ta që të rruajnë kokën; kështu
të gjithë do ta mësojnë se s’janë gjë ato që kanë dëgjuar për ty, por se edhe
ti ecën duke respektuar ligjin. 25 Dhe sa për johebrenjtë që kanë besuar,
ne u kemi shkruar atyre, mbasi vendosëm që ata nuk kanë ç’të respektojnë
lidhurmekëtë,por se të ruhenngagjëratqëuflijohen idhujve, ngagjaku, nga
gjërat e mbytura dhe nga kurvëria”. 26Atëherë Pali i mori me vete ata burra
dhe, të nesërmen, pasi u pastrua bashkë me ta, hyri në tempull dhe deklaroi
plotësimin e ditëve të pastrimit, dhe kur do të paraqitej oferta për secilin nga
ata. 27 Por, kur po mbusheshin shtatë ditët, Judenjtë e Azisë, duke e parë në
tempull, e nxitën turmën dhe vunë duart mbi të, 28 duke bërtitur: “O burra
të Izraelit, na ndihmoni! Ky është ai njeri që u mëson të gjithëve dhe kudo
kundërpopullit, kundër ligjit dhe kundër këtij vendi; përveç kësaj ai i ka sjellë
Grekët në tempull dhe e ka ndotur këtë vend të shenjtë”. 29 Sepse ata kishin
parëmëpërpara Trofimin nga Efesi bashkëmePalin në qytet, dhemendonin
se ai e kishte sjellë në tempull. 30Dhe gjithë qyteti ziente, dhe u mblodhën
njerëzit; dhe, si e kapën Palin, e nxorrën jashtë tempullit dhe dyert u mby-
llënmenjëherë. 31Dhe, ndërsa kërkonin ta vrisnin, tribunit të kohortës i shkoi
lajmi se gjithë Jeruzalemi ishte turbulluar. 32Aimorimenjëherë ushtarë dhe
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centurionë dhe u sul kundër tyre. Dhe këta, kur panë tribunin dhe ushtarët,
pushuan së rrahuri Palin. 33 Atëherë tribuni u afrua, e zuri dhe urdhëroi
që ta lidhnin me dy zinxhirë, pastaj pyeti cili ishte dhe ç’kishte bërë. 34Në
turmë disa bërtisnin një gjë, të tjerë një tjetër; dhe, mbasi nuk mori vesh dot
të vërtetën për trazirën, urdhëroi që ta sillnin në fortesë. 35 Dhe kur arriti
te shkallaret, ndodhi që, për shkak të dhunës së turmës, duhej të bartej nga
ushtarët, 36 sepse masa e popullit vinte pas duke bërtitur: “Vdekje!”. 37 Kur
Pali do të hynte në fortesë, i tha tribunit: “Amë lejohet të them diçka?”. Ai u
përgjigj: “A di greqisht? 38Mos je vallë ai Egjiptasi që disa ditë më parë ngriti
kryedhenxorinëshkretëtirëkatërmijëgjakësorë?”. 39DhePali tha: “Unë jam
një Jude nga Tarsi, qytetar i një qyteti të Kilikisë që s’është i padëgjuar; dhe të
lutem më lejo t’i flas popullit”. 40Dhe, mbasi e lejoi, Pali, duke qëndruar në
këmbë mbi shkallarët, i bëri shenjë me dorë popullit. Dhe, si u bë heshtje e
madhe, i foli në gjuhën hebraike, duke thënë:

22
1 “Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them tani për mbrojtjen time”. 2 Kur

dëgjuan se u fliste atyre në gjuhën hebraike, heshtën edhe më shumë. Pastaj
ai tha: 3 “Në të vërtetë unë jam një Jude, lindur në Tars të Kilikisë dhe
rritur në këtë qytet te këmbët e Gamalielit, edukuar me përpikërinë e ligjit
të etërve tanë, plot me zell për Perëndinë, sikurse jeni ju të gjithë sot; 4 unë
kampërndjekurkëtëUdhëderi në vdekje, duke lidhurdheduke futurnëburg
burra dhe gra, 5 sikurse jep dëshmi për mua kryeprifti dhe gjithë sinedri i
pleqve, prej të cilëve mora edhe letra për vëllezërit dhe shkova në Damask
për të sjellë të lidhurnë Jeruzalemataqë ishinatje, që tëndëshkoheshin. 6Dhe
më ndodhi që, kur isha duke udhëtuar dhe po i afrohesha Damaskut, aty nga
mesi i ditës, papritmas një dritë e madhe nga qielli vetëtiu rreth meje. 7Dhe
unë rashë përdhe dhe dëgjova një zë që po më thoshte: “Saul, Saul, përsemë
përndjek?”. 8 Dhe unë u përgjigja: “Kush je ti, o Zot?” Edhe ai më tha: “Unë
jam JezusNazareasi, të cilin ti e përndjek”. 9Edhe ata që ishinmemua e panë
dritën dhe u trembën, por nuk dëgjuan zërin e atij qëmë fliste. 10Unë thashë:
“O Zot, ç’duhet të bëj?”. Zoti më tha: “Çohu dhe shko në Damask! Atje do
të të thuhet çfarë të është urdhëruar të bësh”. 11 Dhe, mbasi unë nuk shihja
asgjë për shkak të shkëlqimit të asaj drite, mëmorën për dore ata që ishinme
mua; dhe hyra në Damask. 12Dhe njëfarë Anania, njeri i perëndishëm sipas
ligjit, për të cilin jepnin dëshmi të gjithë Judenjtë që banonin aty, 13 erdhi tek
unë, dhe duke qëndruar pranë meje, tha: “O vëlla Saul, shiko përsëri!”. Dhe
në atë çast unë fitova përsëri dritën e syve dhe e shikova. 14 Pastaj vazhdoi:
“Perëndia i etërve tanë të ka paracaktuar të njohësh vullnetin e tij, ta shohësh
të Drejtin dhe të dëgjosh një zë nga goja e tij. 15 Sepse ti duhet të dëshmosh
për të tek të gjithë njerëzit për ato që ke parë dhe ke dëgjuar. 16 Dhe tani
ç’pret? Çohu dhe ji i pagëzuar dhe i larë ngamëkatet e tua, duke thirrur emrin
e Zotit”. 17Dhe ndodhi që, kur u ktheva në Jeruzalem dhe isha duke u lutur
në tempull, u rrëmbeva në ekstazë, 18dhe pashë Zotin që më thoshte: “Nxito
dhe dil shpejt nga Jeruzalemi, sepse ata nuk do ta pranojnë dëshminë tënde
përmua”. 19Atëherë unë thashë: “O Zot, ata e dinë vetë se unë burgosja dhe
rrihja nga një sinagogë te tjetra ata që besonin në ty; 20 kur u derdh gjaku i
Stefanit, dëshmorit tënd, edhe unë isha i pranishëm, e miratoja vdekjen e tij
dhe ruaja rrobat e atyre që e vrisnin. 21 Por ai më tha: “Shko, sepse unë do
të të dërgoj largmidis johebrenjve””. 22Ata e dëgjuan deri në këtë pikë; pastaj
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ngritën zërin duke thënë: “Hiqe nga bota një njeri të tillë, sepse nuk është i
denjë të rrojë!”. 23 Duke qenë se ata bërtisnin, duke i flakur rrobat e duke
ngritur pluhurin në erë, 24kryemijësiurdhëroi ta çonin Palin në fortesë, duke
urdhëruar që ta marrin në pyetje duke e rrahur me kamxhik, që të merrej
vesh për çfarë arsye ata bërtisnin kështu kundër tij. 25 Por, kur e shtrinë, të
lidhur me rripa, Pali i tha centurionit që ishte aty: “A është e ligjshme për ju
të rrihnimekamxhik një qytetar romak, ende të pagjykuar?”. 26Kur e dëgjoi,
centurioni shkoi e i tregoi kryemijësit duke thënë: “Çfarë do të bësh? Ky njeri
është një qytetar romak!”. 27Atëherë kryemijësi shkoi te Pali dhe e pyeti: “Më
thuaj, a je një qytetar romak?”. Ai tha: “Po, jam!”. 28 Kryemijësi u përgjigj:
“Unëekamfituarkëtëqytetërimenjë shumë tëmadhe”. Pali tha: “Kurseunë
e kam qysh prej lindjes!”. 29Menjëherë ata që duhet ta merrnin në pyetje u
larguanprej tij; dhe vetë kryemijësi, kurmori vesh se ai ishte qytetar romak,
pati frikë që e kishte lidhur. 30 Të nesërmen, duke dashur të marrë vesh me
saktësi përse ishte akuzuar nga Judenjtë, e zgjidhi nga prangat dhe urdhëroi
krerët e priftërinjve dhe gjithë sinedrin të vinin. Pastaj, si e sollën poshtë
Palin, e nxori përpara tyre.

23
1 Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: “Vëllezër, deri në këtë unë jam sjellë

përpara Perëndisë me ndërgjegje krejt të mirë”. 2 Kryeprifti Anania u dha
urdhër atëherë atyre që ishin pranë tij ta godisnin në gojë. 3 Atëherë Pali i
tha: “Perëndia do të të godasë ty, o mur i zbardhur. Ti je ulur të më gjykosh
sipas ligjit dhe, duke e nëpërkëmbur atë, jep urdhër të më godasin”. 4 Dhe
ata që ishin të pranishëm thanë: “E fyen ti kryepriftin e Perëndisë?”. 5 Pali
u përgjigj: “Nuk e dija, o vëllezër, se është kryeprift, sepse është shkruar: “Ti
nuk do të flasësh keq për princin e popullit tënd””. 6 Pali, pra, duke ditur se
një pjesë ishte nga saducenj dhe tjetra nga farisenj, i thirri sinedrit: “Vëllezër,
unë jam farise, bir farisenjsh; për shkak të shpresës dhe të ringjalljes të
së vdekurve unë po gjykohem”. 7 Sapo tha këtë, lindi një grindje ndërmjet
farisenjve dhe saducenjve, dhe kuvendi u përça; 8 sepse saducenjtë thonë se
nuk ka ringjallje, as engjëll, as frymë, ndërsa farisenjtë pohojnë edhe njërën
dhe tjetrën. 9Atëherë u bë një zhurmë emadhe. Skribët e palës së farisenjve
u çuan në këmbë dhe protestonin duke thënë: “Ne nuk gjejmë asgjë të keqe
te ky njeri; dhe nëse i ka folur një frymë ose një engjëll të mos luftojmë
kundër Perëndisë”. 10 Dhe duke qenë se grindja po shtohej, tribuni, nga
druajtja se mos Pali bëhej copa-copa prej tyre, u dha urdhër ushtarëve të
zbresin dhe ta heqin nga mesi i tyre, dhe ta çojnë përsëri në fortesë. 11Një
natë më pas, Zoti iu shfaq atij dhe tha: “Pal, kurajo, sepse sikurse ke dhënë
dëshmipërmuanë Jeruzalem, ashtuduhet tëdëshmoshedhenëRomë”. 12Kur
zbardhi dita, disa Judenj kurdisën një komplot duke u lidhur me betim që
të mos hanë dhe të mos pinë derisa të kenë vrarë Palin. 13 Ata që kishin
bërë këtë komplot ishin më tepër se dyzet. 14 Ata u paraqitën para krerëve
të priftërinjve dhe para pleqve dhe thanë: “Ne jemi lidhur me betim të mos
vëmë gjë në gojë, derisa të vrasim Palin. 15 Ju, pra, me sinedrin, i bëni një
kërkesë tribunit që t’jua sjellë nesër, gjoja se doni ta hetoni më thellë çështjen
e tij; dhe ne, para se të afrohet, do të jemi gati ta vrasim”. 16Por djali i motrës
së Palit, si emori veshkurthin, rendi në fortesë dhe,mbasi hyri, i tregoi Palit.
17 Atëherë Pali thirri një nga centurionët pranë vetes dhe i tha: “Çoje këtë
djalë tek kryemijëshi, sepse ka diçka për t’i thënë”. 18 Atëherë ai e mori dhe
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e çoi tek kryemijëshi dhe tha: “Pali, i burgosuri, më thirri dhe m’u lut të të
sjell këtë djalë, sepse ka diçka për të të thënë”. 19 Atëherë kryemijësi e kapi
për dore, e mori mënjanë dhe e pyeti: “Çfarë ke për të më thënë?”. 20Ai tha:
“Judenjtë janëmarrëveshqë të të kërkojnëqënesër tanxjerrëshPalinposhtë,
në sinedër, se gjoja dashkan ta hetojnë më thellë çështjen e tij. 21 Prandaj
ti mos ua vër veshin, sepse më shumë se dyzet burra nga ata kanë ngritur
kurth kundër tij, sepse janë zotuar duke u lidhur me betim, të mos hanë e
të mos pinë, derisa ta kenë vrarë; dhe tani janë gati dhe presin që ti t’ua
lejosh atyre”. 22 Tribuni, pra, e la të shkojë djalin, duke e urdhëruar që të
mos i tregojë kurrkujt se e kishte vënë në dijeni për këto gjëra. 23Pastaj thirri
dy centurionë dhe u tha: “Bëni gati që nga ora tre e natës dyqind ushtarë,
shtatëdhjetë kalorës dhe dyqind shtizëmbajtës, për të shkuar deri në Cezare”.
24Dhe u tha të bëjnë gati kuajt që ta hipte Pali dhe ta çonin shëndoshë e mirë
te qeveritari Feliks. 25Ai shkroi një letërme këtë përmbajtje: 26 “Klaud Lisia,
qeveritarit shumë të shkëlqyeshëm Feliks, shëndet. 27 Ky njeri ishte kapur
nga Judenjtë që ishin gati ta vrisnin, kur ia mbërrita unë me ushtarët dhe
e lirova, sepse mora vesh se ishte qytetar romak. 28Dhe, duke dashur të di
fajin për të cilin e akuzonin, e nxora para sinedrit të tyre. 29 Përfundova se e
kishin akuzuar për çështje që lidheshin me ligjin e tyre dhe që ai nuk kishte
asnjë faj që të meritonte vdekjen e as burgimin. 30Dhe, kurmë njoftuan për
kurthin që Judenjtë i ngritën këtij njeriu, ta nisa menjëherë, duke u dhënë
urdhërpaditësve të parashtrojnë para teje ankimet që kanë kundër tij. Qofsh
me shëndet!”. 31 Ushtarët, pra, sipas urdhrit të dhënë, morën në dorëzim
Palin dhe e çuan natën në Antipatridë. 32Të nesërmen, pasi ua lanë si detyrë
kalorësve të shkojnëme të, u kthyen në fortesë. 33Ata, pasi arritën në Cezare
dhe ia dorëzuan letrën qeveritarit, i paraqitën edhe Palin. 34Mbasi e lexoi
letrën,qeveritari epyeti Palinngaç’krahinë ishte; dhe, kurmoriveshse ishte
nga Kilikia, 35 i tha: “Unë do të të dëgjoj kur të mbrrijnë edhe paditësit e tu”.
Dhe urdhëroi që ta ruanin në pretoriumin e Herodit.

24
1Por pas pesë ditësh erdhi kryeprifti Anania bashkëme pleqtë dheme një

gojtar, një farë Tertuli; ata dolën përpara qeveritarit për të akuzuar Palin.
2Kuru thirrPali, Tertuli filloi ta akuzojëduke thënë: 3“Fort i shkëlqyeriFeliks,
ne e pranojmë në gjithçka e për gjithçka dhe memirënjohje të thellë se paqja
të cilën gëzojmë dhe reformat dobiprurëse që janë zbatuar për këtë komb
janë vepër e masave të tua largpamëse. 4 Por, për të mos të shqetësuar më
gjatë, të lutemmemirësinë tënde, të nadëgjosh shkurtimisht. 5Nekemi gjetur
se ky njeri është një murtajë dhe shkakton trazira midis gjithë Judenjve që
janë në botë dhe është kryetari i sektit të Nazarenasve. 6Ai, madje, u përpoq
të përdhosë tempullin; dhe ne e zumë dhe deshëm ta gjykonim sipas ligjit
tonë. 7 Por erdhi tribuni Lisia dhe e mori me forcë nga duart tona, 8 duke
i urdhëruar paditësit e tij të vijnë tek ti; duke e hetuar atë, do të mundësh ti
vetë të marrësh vesh prej tij të vërtetën e të gjitha gjërave, për të cilat ne e
akuzojmë”. 9 Edhe Judenjtë u bashkuan, duke pohuar se kështu qëndronin
gjërat. 10Atëherë Pali, mbasi qeveritari i bëri shenjë të flasë, u përgjigj: “Duke
ditur se prej shumëvjetësh ti je gjykatësi i këtijkombi, flas edhemëmeguxim
në mbrojtje të vetes. 11 Jo më shumë se dymbëdhjetë ditë më parë, siç mund
ta verifikosh, unë u ngjita në Jeruzalem për të adhuruar. 12 Dhe këta nuk
më gjetën në tempull duke u grindur me ndonjë, ose duke nxitur turmën
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as në sinagogat as edhe nëpër qytet; 13 dhe as mund të provojnë gjërat për
të cilat tani më akuzojnë. 14 Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që ata e
quajnë sekt, unë i shërbej kështu Perëndisë së etërve, duke u besuar të gjitha
gjërave që janë shkruar në ligjin dhe në profetët, 15 duke pasur shpresë në
Perëndinë, të cilën edhe këta e kanë, se do të ketë një ringjallje të të vdekurve,
qoftë të të drejtëve, qoftë të të padrejtëve. 16 Prandaj unë përpiqem të kem
vazhdimisht një ndërgjegje të paqortueshme përpara Perëndisë dhe përpara
njerëzve. 17 Tani, pas shumë vjetësh, unë erdha të sjell lëmosha dhe oferta
kombit tim. 18 Por, tek po bëja këtë, ata më gjetën të pastruar në tempull,
pa asnjë tubim ose trazirë. 19 Por ishin disa Judenj të Azisë, që duhej të
dilnin para teje për të më akuzuar, se kishin diçka kundër meje. 20Ose vetë
këta le të thonë nëse kanë gjetur ndonjë padrejtësi tek unë, kur rrija përpara
sinedrit, 21 veç mos qoftë vetëm për atë fjalë që unë thirra duke qëndruar në
këmbë para tyre: “Për shkak të ringjalljes së të vdekurve sot unë gjykohem
prej jush!””. 22 Kur i dëgjoi këto gjëra, Feliksi, që ishte i mirinformuar për
Udhën, e shtyu gjyqin, duke thënë: “Kur të vijë tribuni Lisia, do të marr në
shqyrtim çështjen tuaj”. 23Dhe i dha urdhër centurionit që Palin ta ruanin,
por të kishte njëfarë lirie, pa penguar asnjë nga të vetët t’i kryejnin shërbime
ose të vijnin ta takojnin. 24Pas disa ditësh Feliksi, që kishte ardhurme gruan
e vet Druzila, që ishte jude, dërgoi ta thërresin Palin dhe e dëgjoi lidhur me
besimin në Jezu Krishtin. 25 Dhe, duke qenë se Pali fliste për drejtësi, për
vetëkontroll dhe për gjyqin e ardhshëm, Feliksi, shumë i trembur, u përgjigj:
“Për tani shko, dhe kur të kem rast, do të dërgoj të të thërrasin”. 26Njëkohësisht
ai shpresonte se Pali do t’i jepte para që ta lironte; dhe prandaj e thërriste
shpesh dhe bisedonteme të. 27Por pas dy vjetësh, Feliksit ia zuri vendin Porc
Festi; dhe Feliksi, duke dashur t’ua bëjë qejfin Judenjve, e la Palin në burg.

25
1 Kur Festi arriti në krahinë, mbas tri ditësh u ngjit nga Cezarea në

Jeruzalem. 2Kryeprifti dhe krerët e Judenjve i paraqitën akuzat kundërPalit
dhe i luteshin, 3dukekërkuar t’ubënte favorin qëPalin ta bininnë Jeruzalem;
kështu ata do ta vrisnin në një pritë rrugës. 4Por Festi u përgjigj që Pali ruhej
në Cezare dhe që ai vetë do të shkonte aty shpejt. 5 “Prandaj njerëzit me
influencë midis jush”, tha ai, “le të zbresin me mua; dhe, në qoftë se ka
ndonjë faj te ky njeri, le ta akuzojnë”. 6 Si qëndroi midis tyre jo më shumë
se tetë a dhjetë ditë, Festi zbriti në Cezare; të nesërmen zuri vend në gjykatë
dhe urdhëroi që të sillnin Palin. 7 Kur erdhi ai, Judenjtë që kishin zbritur
nga Jeruzalemi e rrethuan, dhe drejtuan kundër Palit shumë akuza të rënda,
të cilat nuk mund t’i vërtetonin. 8Në mbrojtje të vet Pali thoshte: “Unë nuk
kam mëkatuar as kundër ligjit të Judenjve, as kundër tempullit, as kundër
Cezarit”. 9 Por Festi, duke dashur t’u bëjë qejfin Judenjve, iu përgjigj Palit e
tha: “A dëshiron të ngjitesh në Jeruzalem për t’u gjykuar para meje për këto
gjëra?”. 10 Atëherë Pali tha: “Unë jam para gjykatës së Cezarit, ku duhet të
gjykohem; unë nuk u kam bërë asnjë të padrejtë Judenjve, sikurse ti e di
fare mirë. 11Në qoftë se kam vepruar keq ose kam kryer diçka që meriton
vdekjen, nuk refuzoj që të vdes; por nëse s’ka asgjë të vërtetë në gjërat për të
cilat këtamëakuzojnë, askushnukmund tëmëdorëzojë në duart e tyre. Unë
i apelohem Cezarit”. 12 Atëherë Festi, pasi e bisedoi me këshillin, u përgjigj:
“Ti i je apeluar Cezarit; te Cezari do të shkosh”. 13 Pas disa ditësh mbreti
Agripa dhe Berenike erdhën në Cezare për të përshëndetur Festin. 14 Dhe,
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mbasi ata ndenjën disa ditë, Festi ia parashtroi çështjen e Palit mbretit, duke
thënë: “Feliksi ka lënë të burgosur njëfarë njeriu, 15 kundër të cilit, kur isha
në Jeruzalem, krerët e priftërinjve dhe pleqtë e Judenjve, kishin paraqitur
akuza, duke kërkuardënimin e tij. 16Unëudhashë përgjigje se nuk është zakon
i Romakëve të dorëzojnë dikë për vdekje para se i akuzuari të ballafaqohet
me paditësit e tij, dhe t’i jetë dhënë mundësia që të mbrohet nga akuza.
17 Prandaj, kur ata u mblodhën këtu, pa e shtyrë punën, u ula të nesërmen
në gjykatë dhe urdhërova të ma sjellin këtë njeri. 18 Kur u ngritën paditësit
e tij, nuk paraqitën kundër tij asnjë akuzë për gjërat që unë dyshoja. 19 Por
kishinvetëmdisapikamospajtimipër fenë e tyredhepërnjëfarë Jezusi, qëka
vdekur, dhe për të cilin Pali thoshte se është i gjallë. 20Dhe duke qenë se unë
mbeta ndërdyshas përpara një konflikt i të këtij lloji, e pyeta nëse ai donte të
shkonte në Jeruzalem dhe të gjykohej atje lidhurme këto gjëra. 21Por, mbasi
Pali u apelua tek Augusti për të marrë gjykimin e tij, dhashë urdhër që ta
ruanin derisa të mundem ta dërgoj te Cezari”. 22 Agripa i tha Festit: “Do të
doja edhe unë ta dëgjoja këtë njeri”. Dhe ai u përgjigj: “Do ta dëgjosh nesër”.
23Kështu të nesërmenAgripa dhe Berenike erdhënme shumëmadhështi dhe,
mbasi hynë në auditor me tribunët dhe me parinë e qytetit, me urdhër të
Festit, e sollën Palin aty. 24Atëherë Festi tha: “Ombret Agripa, dhe ju të gjithë
që jeni të pranishëm këtume ne, ju po shihni atë kundër të cilit gjithë turma
e Judenjvem’udrejtuamuanë Jeruzalemdhe këtu, duke thirrur se nuk është
më i denjë të jetojë. 25Por unë, duke parë se s’ka bërë asnjë gjë që tëmeritojë
vdekjen, dhe duke qenë se ai vetë i është apeluar Augustit, vendosa ta dërgoj.
26 Dhe duke qenë se s’kam asgjë konkrete që t’i shkruaj perandorit për të,
e solla këtu para jush, dhe kryesisht para teje, o mbret Agripa, që pas kësaj
seance të kem diçka për të shkruar. 27 Sepse më duket e paarsyeshme të
dërgosh një të burgosur pa treguar akuzat kundër tij”.

26
1Atëherë Agripa i tha Palit: “Ke leje të flasësh për të mbrojtur veten!”. Dhe

Pali, si e shtriu dorën, nisi të bëjë mbrojtjen e tij: 2 “O mbret Agripa, e quaj
veten të lumtur që kammundësi sot të shfajësohem para teje nga të gjitha ato
që më kanë akuzuar Judenjtë, 3 veçanërisht sepse ti i njeh të gjitha zakonet
dhe çështjetqë janëmidis Judenjve; prandaj të lutemtëmëdëgjoshmedurim.
4Secilakaqenëmënyra imee të jetuarit qëngarinia, të cilënekalova tërësisht
në Jeruzalemnëmes të popullit tim, të gjithë Judenjtë e dinë. 5Atamënjohin
qysh atëherë dhemund të dëshmojnë, po deshën, se kam jetuar si farise, sipas
sektit më të drejtë të fesë sonë. 6Dhe tani ndodhem para qjyqit për shpresën
e premtimit që u ka bërë Perëndia etërve tanë, 7premtim të cilin dymbëdhjetë
fiset tona, që i shërbejnë me zell ditë e natë Perëndisë, shpresojnë ta fitojnë;
për këtë shpresë, ombret Agripa, unë jamakuzuar nga Judenjtë. 8Përse vallë
mendoni se është e pabesueshme që Perëndia t’i ringjallë të vdekurit? 9Unë
vetë mendova se ishte detyra ime të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit
Nazarenas. 10Dhe këtë kam bërë në Jeruzalem; mbasi kam marrë pushtet
nga krerët e priftërinjve, futa në burg shumë shenjtorë dhe, kur i vrisnin,
jepja miratimin tim. 11Dhe shpesh, duke shkuar nga një sinagogë te tjetra,
i kam detyruar të blasfemojnë dhe, me zemërim të madh kundër tyre, i kam
përndjekur deri në qytetet e huaja. 12Në kohën kur unë pomerreshame këtë
punë dhe po shkoja nëDamaskmeautorizimdheme fuqi të plota nga krerët
e priftërinjve, 13në mesditë, o mbret, në rrugë unë pashë një dritë nga qielli
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që shkëlqente më shumë se dielli, e cila vetëtiu rreth meje dhe rreth atyre
që udhëtoninmemua. 14Mbasi të gjithë ne ramë përtokë, dëgjovanjë zë që po
mëfliste dhemë thanëgjuhënhebraike: “Saul, Saul, psemëpërndjek? Éshtë e
rëndë për ty të godasëshme shkelm kundër gjembave”. 15Unë thashë: “Kush
je ti, Zot?”. Ai tha: “Unë jam Jezusi, të cilin ti e përndjek. 16Por çohu dhe rri në
këmbë, sepse prandaj të jam shfaqur: që të të vë shërbyes dhe dëshmues për
gjëratqëkeparëdhepëratopër të cilatunëdo të shfaqem, 17duke të zgjedhur
ty nga populli dhe nga johebrenjtë, tek të cilëtpo të dërgoj tani, 18që t’u çelësh
sytë atyre dhe t’i kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te
Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe një
trashëgimmidis të shenjtëruarve”. 19 Prandaj, o mbret Agripa, unë nuk kam
qenë i pabindur ndaj vegimit qiellor. 20Por në fillim atyre nëDamask, pastaj
në Jeruzalem, nëmbarë krahinën e Judesë dhe johebrenjve, u kam shpallur
të pendohen dhe të kthehen te Perëndia, duke bërë vepra të denja pendimi.
21Përkëto gjëra Judenjtë,mbasimëkapënnë tempull, u orvatën tëmëvrasin.
22Por, për shkak të ndihmës që pata nga Perëndia deri në këtë ditë, vazhdova
t’u dëshmoj të vegjëlve dhe të mëdhenjve, duke mos thënë tjetër përveç atyre
që profetët dheMoisiu thanë se duhet të ndodhnin, 23domethënë: që Krishti
duhej të vuante dhe që, duke qenë i pari i ringjallur prej së vdekuris, duhej
t’i shpallte dritën popullit dhe johebrenjve”. 24Dhe, ndërsa Pali i thoshte këto
gjëra në mbrojtje të tij, Festi tha me zë të lartë: “Pal, ti je tërbuar; studimet
e shumta të bënë të shkallosh”. 25 Por ai tha: “Unë nuk jam tërbuar, shumë
i shkëlqyeri Fest, por them fjalë të së vërtetës dhe të mendjes së shëndoshë.
26 Sepse mbreti, të cilit unë po i flas lirisht, është i mirinformuar për këto
gjëra, sepse unë jam i bindur se asnjë nga këto gjëra nuk është e panjohur për
të, sepse e gjithë kjo nuk është bërë në fshehtësi. 27Ombret Agripa, a u beson
profetëve? Unë e di se ti beson”. 28Atëherë Agripa i tha Palit: “Për pak dhe
po ma mbush mendjen të bëhem i krishterë”. 29 Pali i tha: “Dhëntë Perëndia
që në pak ose në shumë kohë jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që sot po më
dëgjojnë, të bëhen të tillë, sikurse jam unë, përveç këtyre zinxhirëve”. 30Mbasi
tha këto gjëra,mbreti u ngrit dheme të qeveritari, Berenike dhe ata që ishin
ulur me ta. 31Mbasi u hoqën mënjanë, folën me njëri-tjetrin dhe thanë: “Ky
njeri nuk ka bërë asgjë që tëmeritojë vdekjen ose burgun”. 32AtëherëAgripa
i tha Festit: “Ky njeri mund të ishte liruar, po të mos i ishte apeluar Cezarit”.

27
1Kur u vendos që ne të lundrojmë për në Itali, Pali dhe disa të burgosur të

tjerë iu dorëzuan një centurioni me emër Jul, i kohortës Augusta. 2Hipëm në
një anije të Adramitit, që duhej të kalonte nga portet e brigjeve të Azisë, dhe
lundronimduke pasurme vete Aristarkun, njëmaqedonas nga Thesaloniki.
3 Të nesërmen arritëm në Sidon; dhe Juli, duke u treguar njerëzor me Palin,
i dha leje të shkojë te miqtë e vet dhe që të kujdesen për të. 4 Pastaj, si
u nisëm prej andej, lundruam të mbrojtur nga Qipro, sepse erërat ishin të
kundërta. 5 Si e kaptuam detin e Kilikisë dhe të Panfilisë, arritëm në Mirë të
Likisë. 6 Centurioni gjeti atje një anije të Aleksandrisë, që do të shkonte për
në Itali, dhe na futi në të. 7Duke lundruar ngadalë për shumë ditë, arritëm
me vështirësi deri përballë Knidit, sepse nuk na linte era; pastaj filluam të
lundrojmë të mbrojtur nga Kreta nga ana e Salmonit. 8Dhe duke lundruar
me shumë vështirësi përbri brigjeve të saj, arritëm në një vend që quhet
Limanet e Bukur, pranë të cilit ishte qyteti Lasea. 9Dhe, duke qenë se kishte
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kaluar mjaft kohë dhe lundrimi ishte bërë i rrezikshëm, sepse edhe agjërimi
tashmëkishte kaluar, Pali i këshilloi ata të anijes, 10duke thënë: “Oburra, unë
po shoh se lundrimi do të bëhetme rrezik dhe me dëm të madh jo vetëm për
ngarkesën dhe për anijen, por edhe për ne vetë. 11Por centurioni kishte më
shumë besim te timonieri dhe te kapiteni i anijes sesa në ato që thoshte Pali.
12Dhedukeqenë seai limannuk ishte i përshtatshëmpër tëdimëruar, shumica
qe emendimit të lundronimprej andej për t’upërpjekur të arrijnimnënjëfarë
mënyre në Fenike, një liman i Kretës, që 13Dhe kur filloi të fryjë lehtë juga,
duke menduar se mund të realizohej qëllimi i tyre, i ngritën spirancat dhe
filluan të lundrojnë afër brigjeve të Kretës. 14 Por, pak më vonë, shpërtheu
mbi ishull një erë e vrullshme, që e quajnë euroklidon. 15 Duke qenë se
anija po ikte pa qenë në gjendje t’i qëndronte erës, e lamë në mëshirë të fatit
dhe kështu filluam të shkojmë sa andej-këtej. 16 Si kaluam me të shpejtë
pranë një ishulli të vogël, që quhet Klauda, arritëm me vështirësi ta vëmë
nën kontroll sandallin. 17Dhe, mbasi e ngritën në bordin, detarët përdorën
të gjitha mënyrat për ta ngjeshur nga poshtë anijen dhe, nga frika se mos
ngecnin në cekëtinat ranore të Sirtës, i ulën velat dhe kështu shkonin andej-
këtej. 18 Por mbasi furtuna na vuri përpara me forcë, të nesërmen filluan ta
hedhim në det ngarkesën. 19Ditën e tretë, hodhën me duart e tyre, pajisjet
e anijes në det. 20 Dhe, duke qenë se prej shumë ditësh nuk dukeshin as
dielli as yjet, dhe furtuna po tërbohej, humbi tashmë çdo shpresë shpëtimi.
21 Edhe, mbasi kishin mbetur shumë kohë pa ushqim, Pali u çua në mes të
tyre dhe tha: “O burra, po të më kishit dëgjuar dhe të mos ishit nisur nga
Kreta, do t’i ishim shmangur këtij rreziku dhe kësaj humbjeje. 22 Dhe tani
ju këshilloj të mos e humbni torruan sepse asnjë shpirt nga ne nuk do të
humbasë, përveç anijes. 23 Sepse këtë natë m’u shfaq një engjëll i Perëndisë,
të cilit unë i përkas dhe të cilit unë i shërbej, 24 duke thënë: “Pal, mos druaj,
ti duhet të dalësh para Cezarit; dhe ja, Perëndia ty t’i ka dhënë të gjithë ata
që lundrojnë me ty”. 25 Prandaj, o burra, kini zemër të gëzuar, sepse unë
besoj në Perëndinë se do të ndodhë pikërisht ashtu siç m’u tha. 26Edhe duhet
të ngecim në një ishull”. 27 Kur erdhi nata e katërmbëdhjetë që po kalonim
andej e këndejnëdetinAdriatik, aty ngamesnata detarëtpatënpërshtypjen se
po i afroheshin një toke. 28Dhe, si hodhënmatësin e thellësisë, gjetën njëzet
pashë thellësi; pastaj, pak më tutje e hodhën përsëri matësin e thellësisë dhe
gjetën pesëmbëdhjetë pashë. 29Atëherë, nga frika se mos përplaseshin kundër
shkëmbinjve, hodhën nga kiçi katër spiranca, duke pritur me ankth që të
bëhej ditë. 30 Por, duke qenë se detarët kërkonin të iknin prej anijes dhe po
e ulnin sandallen në det gjoja për të hedhur spirancat nga bashi, 31Pali u tha
centurionit dhe ushtarëve: “Ponukqëndruan këtanë anije, ju nukdo tëmund
të shpëtoni”. 32Atëherë ushtarët i prenë litarët e sandallit dhe e lanë të bjerë
jashtë. 33 Dhe në pritje që të bëhej ditë, Pali i nxiti të gjithë të hanin diçka,
duke thënë: “Sot është e katërmbëdhjeta ditë që, duke pritur, jeni të uritur, pa
ngrënë asgjë. 34Prandaj ju këshilloj të hani diçka, sepse kjo ështëpër shpëtimin
tuaj; sepse as edhenjëfijeflokungakokat tonanukdo tëbjerë”. 35Si thakëto,
mori bukë, iu falënderua Perëndisë përpara të gjithëve, pastaj e theu dhe filloi
të hajë. 36 Atëherë të gjithë, si morën zemër, morën edhe ata nga ushqimi.
37Dhe në anijen ne ishim gjithsej dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë veta. 38Dhe
mbasi hëngrën sa u ngopën, e lehtësuan anijen duke hedhur grurin në det.
39Dhe kur u gdhi, nuk e njihnin dot vendin, por vunë re një gji me një breg
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dhe vendosën ta shtyjnë anijen aty, po të mundnin. 40 I zgjidhën spirancat
dhe i lanë të fundosen në det, duke zgjidhur në të njëjtën kohë të lidhurat e
timonit; pastaj, si e ngritën velën kryesore nga era, u drejtuan për te bregu.
41 Por, mbasi ranë në një cekëtinë që kishte deti nga të dy anët, anija ngeci
dhembetime bashin të zënë e të palëvizshëm, ndërsa kiçi po shkallmohej nga
furia e valëve. 42 Ushtarët ishin të mendimit t’i vritnin robërit, që asnjë të
mos ikte me not. 43 Por centurioni, duke dashur të shpëtojë Palin, ua largoi
mendimin për këtë propozim dhe u dha urdhër atyre që dinin të notonin të
hidheshin të parët në det dhe të dilnin në tokë; 44 pastaj të tjerët, kush mbi
dërrasa, kush mbi pjesë të anijes; dhe kështu ndodhi që të gjithë mundën të
shpëtojnë në tokë.

28
1 Dhe si shpëtuan, morën vesh atëherë se ishulli quhej Maltë. 2 Barbarët

treguan ndaj nesh një mirësjellje të pazakontë, sepse ndezën një zjarr të
madh dhe na morën të gjithëve brenda, sepse binte shi dhe bënte ftohtë.
3Dhe, ndërsa Pali mblidhte ca shkarpa dhe i vinte mbi zjarr, nga të nxehtit
doli një nepërkë dhe iu ngjit te dora. 4Barbarët, kur panë gjarprin që i varej
nga dora, i thanë njëri-tjetrit: “Me siguri ky njeri është një vrasës, sepse, edhe
pse shpëtoingadeti, drejtësiahyjnorenuke lë të rrojë”. 5PorPali, si e shkundi
gjarprin në zjarr, nuk pësoi ndonjë të keqe. 6 Dhe ata po prisnin që ai të
fryhej ose të binte i vdekur në çast; por, mbasi pritën gjatë dhe panë se nuk
po i ndodhte asgjë e pazakontë, ndryshuan mendim dhe thanë se ishte një
perëndi. 7Edhe rreth atij vendi i kishte arat i pari i ishullit me emër Publius;
ai na priti dhe na mbajti në shtëpi tri ditë miqësisht. 8Dhe ndodhi që i ati i
Publit dergjej në shtrat, i sëmurë me ethe dhe me dizenteri; Pali i shkoi dhe,
mbasi ishte lutur, vuri duart mbi të dhe e shëroi. 9Mbas kësaj edhe banorë
të tjerë të ishullit që kishin sëmundje vinin tek ai dhe u shëruan; 10 dhe këta
na nderuanme shumë ndere dhe, kur u nisëm për të lundruar, na furnizuan
gjërat enevojshme. 11Pas tremuajshunisëmmenjë anije tëAleksandrisë,që
kishte dimëruar në ishull dhe që kishte si shenjë Dioskurët. 12Dhe, si arritëm
në Sirakuzë, qëndruam atje tri ditë. 13 Dhe, prej andej, duke lundruar afër
bregut, arritëm në Rexho. Të nesërmen fryu juga dhe për dy ditë arritëm në
Pocuoli. 14Kur gjetëm atje vëllezër, na lutën të rrimë tek ata shtatë ditë. Dhe
kështu mbërritëm në Romë. 15 Dhe vëllezërit e atjeshëm, kur dëgjuan për ne,
na dolën para deri te Fori Apian dhe te Tri Tavernat; dhe Pali, kur i pa, e
falënderoi Perëndinë dhe mori zemër. 16Kur arritëm në Romë, centurioni ia
dorëzoi robërit komandantit të kampit; por Palit iu dha leja të rrijë më vete
me një ushtar si roje. 17 Pas tri ditësh, Pali thirri krerët e Judenjve. Kur ata
u mblodhën, u tha atyre: “Vëllezër, ndonëse nuk bëra asgjë kundër popullit
dhe kundër zakoneve të etërve, jam arrestuar në Jeruzalem dhe më kanë
dorëzuar në duart e Romakëve. 18 Ata, si më pyetën, donin të më lëshonin,
sepse tek unë nuk kishte asnjë faj që tëmeritonte vdekjen. 19Por, duke qenë
se Judenjtë kundërshtonin, u detyrova t’i apelohem Cezarit, jo se kamndonjë
akuzë kundër kombit tim. 20 Për këtë arsye, pra, ju kam thirrur, ë t’ju shoh
dhe t’juflas, sepsepër shpresën e Izraelit jam lidhurmekëtahekura”. 21Edhe
ata i thanë: “Ne nuk kemi marrë asnjë letër për ty nga Judeja, as nuk erdhi
ndonjë nga vëllezërit të na tregojë ose të thotë ndonjë të keqe për ty. 22 Por
ne dëshirojmë të dëgjojmë prej teje ç’mendon, sepse për këtë sekt ne dimë se
kudo flitet kundra”. 23Dhe, mbasi i caktuan një ditë, erdhën shumë veta tek
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ai në banesën e tij; dhe ai shtjellonte dhe u dëshmonte atyre për mbretërinë
e Perëndisë dhe, me anë të ligjit të Moisiut dhe të profetëve kërkonte 24Disa
bindeshin nga ato që u thoshte, por të tjerë nuk besonin. 25Dhe, duke qenë
në mospajtim njëri me tjetrin, u larguan, pasi Pali u tha pikërisht këto fjalë:
“Mirëu foli FrymaeShenjtëmeanë tëprofetit Isaiaetërve tanë, 26duke thënë:
“Shko tekaipopull dhe i thuaj: “Do tëdëgjoni,pornukdo tëmerrni vesh, do të
vështroni, por nuk do të shikoni; 27në fakt zemra e këtij populli u bë e ngurtë,
dhe i janë rënduar veshët dhe kanëmbyllur sytë, që tëmos shohinme sy dhe
tëmos dëgjojnëme veshë dhe tëmos kuptojnëme zemër dhe tëmos kthehen
dhe unë të mos i shëroj. 28 Ta dini, pra, se ky shpëtim i Perëndisë iu dërgua
johebrenjve, dhe ata do ta dëgjojnë!”. 29Dhe si i tha këto fjalë, Judenjve ikën
duke u ngrënëme shumë fjalë njërime tjetrin. 30Dhe Pali ndenji plot dy vjet
në shtëpinë që kishte marrë me qira dhe priste të gjithë ata që vinin tek ai,
31duke predikuarmbretërinë e Perëndisë dhe dukemësuar gjërat e Zotit Jezu
Krisht me shumë liri dhe pa ndalim.
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Romakëve
1 Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për

ungjillin e Perëndisë, 2 siç i kishte premtuar ai me anë të profetëve të tij
në Shkrimet e shenjta, 3 lidhur me Birin e tij, të lindur nga fara e Davidit
sipasmishit, 4 i deklaruar Biri i Perëndisë në fuqi, sipas Frymës së shenjtërisë
nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurit: Jezu Krishti Zoti ynë, 5me anë të të
cilit ne kemi marrë hir dhe apostullim, për bindje në besim midis të gjithë
kombeve për hir të emrit të tij, 6ndër të cilët edhe ju jeni të thirrur nga Jezu
Krishti; 7 për ju të gjithë që jeni në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirrur
shenjtorë: hirdhepaqengaPerëndia,Ati ynë, engaZoti JezuKrishti. 8Para së
gjithash, falënderojPerëndinë timmeanë të JezuKrishtit për të gjithë ju, sepse
për besimin tuaj është folur në gjithë botën. 9 Sepse Perëndia, të cilit unë i
shërbejme frymën timenëpërmjetungjillit të Birit të tij, është dëshmitari imqë
unë nuk pushoj kurrë t’ju kujtoj, 10duke kërkuar vazhdimisht në lutjet e mia
që të më lejohet më në fund nga vullneti i Perëndisë mundësia për të ardhur
tek ju, 11 sepse unë dëshiroj fort t’ju shoh për t’ju komunikuar ndonjë dhunëti
frymëror,që të fortësoheni. 12Dhekjo ështëqëunë tëngushëllohembashkëme
jumeanë tëbesimit që ekemi tëpërbashkët, tuajindhe timin. 13Tani, vëllezër,
unë nuk dua që të mos e dini se shumë herë kisha vendosur të vija tek ju që
të mund të kem ndonjë fryt midis jush siç kam pasur midis johebrenjve të
tjerë, por deri tash kam qenë i penguar. 14 Unë u jam borxhli Grekëve dhe
barbarëve, tëditurvedhe tëpaditurve. 15Kështu,aqsavaretngaunë, jamgati
t’ju predikoj ungjillin edhe juveqë jeni nëRomë. 16Në fakt unënukkam turp
për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo
që beson, më parë Judeun e pastaj Grekun. 17 Sepse drejtësia e Perëndisë
është zbuluar në të nga besimi në besim siç është shkruar: “I drejti do të
jetojë me anë të besimit”. 18 Sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli
për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve, që mbysin të vërtetën në padrejtësi,
19meqenëse ajo që mund të njihet prej Perëndisë është bërë e dukshme në
ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur atyre. 20Në fakt cilësitë e tij të padukshme,
fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet
veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë
të pafalshëm. 21 Sepse, megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as
e falënderuan si Perëndi, përkundrazi u bënë të pamend në arsyetimet e tyre
dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. 22 Duke e deklaruar veten të urtë,
u bënë të marrë, 23 dhe e shndërruan lavdinë e Perëndisë së pakalbshëm në
një shëmbëllim të ngjashëmme atë të një njeriu të kalbshëm, të shpendëve, të
kafshëve katërkëmbëshe dhe të rrëshqanorëve. 24 Prandaj Perëndia ia dorëzoi
papastërtsë në epshet e zemrave të tyre, për të çnderuar trupat e tyre në
mes vetë atyre, 25 që e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe
adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të Krijuesit, që është i bekuar
përjetë. Amen. 26 Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në pasioneve të ulëta, sepse
edhe gratë e tyre i shndërruanmarrëdhëniet natyrore në atë që është kundër
natyrës. 27Në të njejtënmënyrë burrat, duke lënë marrëdheniet e natyrshme
me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri-tjetrin, duke kryer akte të
pandershme burra me burra, duke marrë në vetvete shpagimin e duhur
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për gabimin e tyre. 28 Dhe meqenëse nuk e quajtën me vend të njihnin
Perëndinë, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur, për të bërë gjëra
të pahijshme, 29 duke qenë të mbushur plot me çdo padrejtësi, kurvërim,
mbrapshtësi, lakmi, ligësi; plot smirë, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi,
30mashtrues, shpifës, armiq të Perëndisë, fyes, krenarë,mburravecë, trillues
ligësish, të pabindur ndaj prindërve, 31 të paarsyeshëm, të pabesë, pa dashuri
të natyrshme, të papajtueshëm, të pamëshirshëm. 32 Por ata, ndonëse e kanë
njohur dekretin e Perëndisë sipas të cilit ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë
vdekjen, jo vetëm i bëjnë, pormiratojnë edhe ata që i kryejnë.

2
1 Prandaj, o njeri, cilido të jesh ti që e gjykon, je i pafalshëm sepse në

këtë që gjykon tjetrin, dënon vetveten, sepse ti që gjykon bën të njëjtat gjëra.
2Por ne e dimë se gjykimi i Perëndisë është sipas së vërtetësmbi ata që bëjnë
gjëra të tilla. 3 Dhe mendon, vallë, o njeri që gjykon ata që bëjnë të tilla
gjëra që edhe ti i bën, t’i shpëtosh gjykimit të Perëndisë? 4 Apo i përçmon
pasuritë emirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së tij, dukemosnjohur
që mirësia e Perëndisë të prin në pendim? 5 Por ti, për shkak të ashpërsisë
sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh për veten tënde zemërim për
ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjykimit të drejtë të Perëndisë, 6që do ta
shpaguajë secilin sipas veprave të tij: 7 jetë të përjetshme atyre që kërkojnë
lavdi, nder e pavdekësi, duke ngulmuar në veprat e mira; 8 ndërsa atyre që
kundërshtojnë e nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësisë, indinjatë
dhe zemërim. 9 Mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që bën të ligën,
Judeut më parë e pastaj Grekut; 10 por lavdi, nder e paqe cilitdo që bën të
mirën, Judeut më parë e pastaj Grekut. 11 Sepse te Perëndia nuk ka anësi.
12Në fakt të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligjin, do të humbasin gjithashtu
pa ligj; dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar nën ligjin do të gjykohen sipas
ligjit, 13 sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë para Perëndisë, por ata
që e zbatojnë ligjin do të shfajësohen. 14Në fakt kur johebrenjtë, që s’kanë
ligjin, nga natyra bëjnë punët e ligjit, ata, megjithëse s’kanë ligjin, janë ligj
për vetveten; 15 këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre
për dëshminë që jep ndërgjegja e tyre, dhe sepse mendimet e tyre shfajësojnë
ose edhe akuzojnë njëri-tjetrin, 16 ditën në të cilën Perëndia do të gjykojë të
fshehtat e njerëzveme anë të Jezu Krishtit, sipas ungjillit tim. 17 Ja, ti quhesh
Jude, bazohesh mbi ligjin dhe lëvdohesh në Perëndinë, 18 njeh vullnetin e
tij dhe dallon gjërat e rëndësishme, duke qenë i mësuar prej ligjit, 19 dhe je i
bindur se je prijësi i të verbërve, drita e atyre që janë në errësirë, 20udhëzues i
tëmarrëve,mësues i tëmiturve, sepse ke formën enjohurisë dhe të së vërtetës
në ligj. 21 Ti, pra, që mëson të tjerët, nuk mëson veten? Ti që predikon se
nuk duhet vjedhur, vjedh? 22 Ti që thua se nuk duhet shkelur kurora, shkel
kurorën? Ti që ke neveri për idhujt, pse i plaçkit tempujt? 23 Ti që lëvdohesh
me ligjin, e çnderon Perëndinë duke e shkelur ligjin? 24 Në fakt, siç është
shkruar: “Për shkakun tuaj, emri i Perëndisë blasfemohet ndër johebrenj”.
25 Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë se ti respekton ligjin, por në
qoftë se je shkelës i ligjit, rrethprerja jote bëhet mosrrethprerje. 26 Prandaj
në qoftë se një i parrethprerë respekton statutet e ligjit, a nuk do të çmohet
parrethprerja e tij si rrethprerje? 27Dhe, në qoftë se ai që prej natyrës është
i parrethprerë e plotëson ligjin, a nuk do të të gjykojë ai ty që me shkronjën
dhe me rrethprerjen je shkelës i ligjit? 28Në fakt Jude nuk është ai që duket
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i tillë nga jashtë, dhe rrethprerja nuk është ajo që duket nëmish; 29por Jude
është ai që është i tillë përbrenda, dhe rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë
dhe jo në shkronjë; dhe për një Jude të tillë lavdërimi nuk buron nga njerëzit,
por nga Perëndia.

3
1Cila është, pra, përparësia e Judeut, ose cila është dobia e rrethprerjes? 2E

madhe në çdo mënyrë; para së gjithash sepse orakujt e Perëndisë iu besuan
atyre. 3 Ç’të thuash atëherë? Në qoftë se disa nuk besuan, mosbesimi i tyre
do ta anulojë, vallë, besnikërinë e Perëndisë? 4Kurrë mos qoftë; përkundrazi,
qoftë Perëndia i vërtetë dhe çdo njeri gënjeshtar, siç është shkruar: “Që ti të
shfajësoheshnë fjalët e tuadhe tëngadhënjeshkur të gjykohesh”. 5Ponëqoftë
se padrejtësia jonë e vë në pah drejtësinë e Perëndisë, ç’do të themi? Perëndia
qënka i padrejtë kur shfren zemërimin e tij? (Unë flas si njeri). 6Kurrë mos
qoftë! Sepse atëherë, si do ta gjykonte Zoti botën? 7 Prandaj në qoftë se me
anë të gënjeshtrës sime e vërteta e Perëndisë e lartëson lavdinë e tij, përse unë
gjykohem akoma si mëkatar? 8E përse të mos themi si disa që, duke shpifur,
pohojnë se ne themi: “Të bëjmë të keqen që të vijë e mira”? Dënimi i këtyre
është i drejtë. 9E çfarë pra? A kemi ne ndonjë epërsi? Aspak! E kemi treguar
në fakt që më përpara se si Judenjtë ashtu edhe Grekët janë të gjithë nën
mëkat, 10 siç është shkruar: “Nuk ka asnjeri të drejtë, as edhe një. 11 Nuk
ka asnjeri që të kuptojë, nuk ka asnjeri që të kërkojë Perëndinë. 12 Të gjithë
kanë dalë nga udha e tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk ka asnjë
që të bëjë të mirën, as edhe një. 13 Gryka e tyre është një varr i hapur, me
gjuhët e tyre kanë thurur mashtrime, ka helm gjarpërinjsh nën buzët e tyre;
14 goja e tyre është plot mallkim dhe hidhësi; 15 këmbët e tyre janë të shpejta
për të derdhur gjak; 16 në udhët e tyre ka rrënim dhe gjëmë, 17 dhe nuk e
kanë njohur udhën e paqes; 18nuk ka druajtja e Perëndisë para syve të tyre”.
19 Por ne e dimë se gjithçka që thotë ligji, e thotë për ata që janë nën ligj,
me qëllim që çdo gojë të heshtë dhe gjithë bota t’i jetë nënshtruar gjykimit të
Perëndisë, 20 sepse asnjëmish nuk do të shfajësohet para tij për veprat e ligjit;
me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit. 21 Por tani, pavarësisht nga
ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilën dëshmojnë ligji dhe
profetët, 22madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në JezuKrishtin për
të gjithë embi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim; 23 sepse të gjithë
mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë, 24 por janë shfajësuar falas
me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. 25Atë
ka paracaktuar Perëndia për të bërë shlyerjen nëpërmjet besimit në gjakun e
tij, për të treguar kështu drejtësinë e tij për faljen e mëkateve, që janë kryer
më parë gjatë kohës së durimit të Perëndisë, 26 për të treguar drejtësinë e tij
në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfajësues i atij që ka
besimin e Jezusit. 27Ku është, pra, mburrja? Éshtë përjashtuar. Nga cili ligj?
Ai i veprave? Jo, por nga ligji i besimit. 28 Ne, pra, konkludojmë se njeriu
është i shfajësuar nëpërmjet besimit pa veprat e ligjit. 29A është vallë Perëndia
vetëm Perëndia i Judenjve? A nuk është edhe i johebrenjve? Sigurisht, është
edhe Perëndia i johebrenjve. 30Sepse ka vetëmnjë Perëndi, që do të shfajësojë
të rrethprerin nëpërmjet besimit, dhe të parrethprerin me anë të besimit.
31Anulojmë ne, pra, ligjin nëpërmjet besimit? Kështumos qoftë; përkundrazi e
forcojmë ligjin.
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4
1 Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që ati ynë Abrahami, ka përfituar

sipas mishit? 2 Sepse nëse Abrahami ishte shfajësuar nëpërmjet veprave, ai
ka përse të lëvdohet; ndërsa përpara Perëndisë ai nuk ka asgjë për t’u lëvduar.
3 Në fakt, çfarë thotë Shkrimi? “Por Abrahami i besoi Perëndisë dhe kjo iu
numërua për drejtësi”. 4Edhe atij që vepron, shpërblimi nuk i konsiderohet si
hir por si borxh; 5 ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë që shfajëson
të paudhin, besimi i tij i numërohet për drejtësi. 6 Sikurse Davidi shpall
lumturinë e njeriut të cilit Perëndia numëron drejtësi pa vepra, duke thënë:
7 “Lum ata të cilëve u janë falur paudhësitë dhe të cilëve mëkatet u janë
mbuluar. 8 Lum njeriu të cilit Zoti nuk do t’ia numërojë mëkatin”. 9 Por
kjo lumturi a vlen vetëm për të rrethprerët, apo edhe për të parrethprerët?
Sepse ne themi se besimi iu numërua Abrahamit si drejtësi. 10Në ç’mënyrë,
pra, iu numërua? Kur ai ishte i rrethprerë apo i parrethprerë? Jo ndërsa
ishte i rrethprerë, por kur ishte i parrethprerë. 11 Pastaj mori shenjën
e rrethprerjes, si vulë të drejtësisë për besimin që kishte patur kur ishte
akoma i parrethprerë,me qëllim që të ishte ati i gjithë atyre që besojnë edhe
se janë të parrethprerë, me qëllim që edhe atyre t’u numërohet drejtësia,
12 dhe të ishte atë i të rrethprerëve të vërtetë, pra i atyre që jo vetëm janë të
rrethprerë, por që ndjekin edhe gjurmët e besimit të atit tonë Abrahamit,
që ai pati ndërsa ishte i parrethprerë. 13 Në fakt premtimi për të qenë
trashëgimtar i botës nuk iu bë Abrahamit dhe pasardhësve të tij nëpërmjet
ligjit, por nëpërmjet drejtësisë së besimit. 14 Sepse nëse janë trashëgimtarë
ata që janë të ligjit, besimi bëhet i kotë dhe premtimi anulohet, 15 sepse ligji
prodhon zemërimin; në fakt atje ku nuk ka ligj, nuk ka as shkelje. 16Prandaj
trashëgimia është nëpërmjet besimit; në këtëmënyrë ajo është nëpërmjet hirit,
meqëllimqëpremtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëmpër
atë që është nga ligji, por edhe për atë që vjen nga besimi i Abrahamit, i cili
17 (siç është shkruar: “Unë të kamcaktuar atin e shumëkombeve”), është ati i
të gjithëneveparaPerëndisëqëai besoi, i cili i jep jetë të vdekurvedhe thërret
gjërat që nuk janë sikur të ishin. 18Ai, duke shpresuar kundër çdo shprese,
besoi për t’u bërë ati i shumë kombeve sipas asaj që i ishte thënë: “Kështu do
të jetë pasardhja jotë”. 19Dhe, duke mos qenë aspak i dobët në besim, nuk
i kushtoi kujdes trupit të tij, i bërë tashmë si i vdekur (ishte pothuaj njëqind
vjeç) as barkut të vdekur të Sarës. 20Madje as nuk dyshoi nga mosbesimi
në lidhje me premtimin e Perëndisë, por u përforcua në besim duke i dhënë
lavdi Perëndisë, 21plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe
i fuqishëm ta bënte. 22 Prandaj edhe kjo iu numërua atij për drejtësi. 23 E po
nuku shkruavetëmpër të,qëkjo i ishte numëruar, 24por edhepërne, të cilëve
do të na numërohet, neve që besojmë në atë që ka ringjallur prej të vdekurve
Jezusin, Zotin tonë, 25 i cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për
justifikimin tonë.

5
1 Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet

Jezu Krishtit, Zotit tonë, 2me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit,
hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në
shpresën e lavdisë së Perëndisë. 3Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në
shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbënguljen, 4 këmbëngulja
përvojën dhe përvoja shpresën. 5 Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria
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e Perëndisë është derdhur në zemrat toname anë të Frymës së Shenjtë që na
është dhënë. 6 Sepse, ndërsa ishin akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e
tij për të paudhët. 7 Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë; mbase
ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. 8 Por Perëndia e tregon
dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq
për ne. 9 Shumë më tepër, pra, duke qenë tani të shfajësuar në gjakun e tij,
do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. 10Në fakt, ndërsa ishim armiq,
u pajtuam me Perëndinë nëpërmjet vdekjes së Birit të tij, akoma më shumë
tani, që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. 11 E jo vetëm
kaq, por edhe mburremi në Perëndinë, nëpërmjet Zotit tonë Jezu Krisht, me
anë të të cilit tani kemi marrë pajtimin. 12 Prandaj, ashtu si me anë të një
njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu
vdekja u shtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan; 13 sepse, derisa
u shpall ligji, mëkati ekzistonte në botë; por mëkati nuk numërohet nëse nuk
ka ligj; 14 por vdekja mbretëroi nga Adami deri te Moisiu edhe mbi ata që
nuk kishin mëkatuar me një shkelje të ngjashme nga ajo e Adamit, që është
figura e atij që duhej të vinte. 15 Mirëpo hiri nuk është si shkelja; nëse në
fakt për shkak të shkeljes së një njeriu të vetëm vdiqën shumë, shumë më
tepër hiri i Perëndisë dhe dhurata me anë të hirit e një njeriu, Jezu Krishtit,
i teproi për shumë të tjerë. 16 Sa për dhuntinë, nuk ndodhi si për atë një
që mëkatoi, sepse gjykimi prodhoi dënimin nga një shkelje e vetme, por hiri
prodhoi shfajësiminnga shumë shkelje. 17Në fakt, në qoftë se prej shkeljes së
këtij njërit vetëm vdekja mbretëroi për shkak të atij njërit, akoma më shumë
ata qëmarrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës se drejtësisë do të mbretërojnë
në jetë me anë të atij njërit, që është Jezu Krishtit. 18 Prandaj, ashtu si për
një shkelje të vetme dënimi u shtri mbi të gjithë njerëzit, ashtu edhe me një
akt të vetëm drejtësie, hiri u shtri mbi gjithë njerëzit për shfajësimin e jetës.
19 Në fakt, ashtu si nga mosbindja e një njeriu të vetëm të shumtët u bënë
mëkatarë, ashtu edhe nga bindja e një të vetmi të shumtët do të bëhen të
drejtë. 20Por ligj i ndërhyrimeqëllim që shkelja të teprohej; por aty kumëkati
është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt, 21me qëllim që ashtu si mëkati
kambretëruar te vdekja, ashtu edhehiri tëmbretërojëmeanë të drejtësisë në
jetën e përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë.

6
1Çfarë të themi, pra? A tëmbeteminëmëkat,që të teprojë hiri? 2Aspak! Ne

që jemi tëvdekurpërmëkatin, sido të jetojmëakomanë të? 3Poanukedini se
ne të gjithë që u pagëzuamnë JezuKrishtin, u pagëzuamnë vdekjen e tij? 4Ne,
pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që, ashtu si Krishti u
ringjall prej së vdekurishme anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne gjithashtu
të ecim në risinë e jetës. 5Sepse, nëse u bashkuamme Krishtin në një vdekje
të ngjashme me të tijën, do të jemi edhe e ringjalljes së tij, 6 duke ditur këtë:
se njeriu ynë i vjetërukryqëzuame të,që trupi imëkatitmund të jetë anuluar
dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. 7 Në fakt, ai që ka vdekur është
shfajësuar ngamëkati. 8Tani nëse vdiqëmmeKrishtin, ne besojmë gjithashtu
që do të jetojmëme të, 9duke ditur se Krishti, që u ringjall prej së vdekurish,
nuk vdes më; vdekja s’ka më pushtet mbi të. 10 Sepse në atë që vdiq, vdiq
përmëkatin një herë e për gjithmonë; por në atë që rron, rron për Perëndinë.
11Kështu edhe ju, konsideroheni veten të vdekurpërmëkatin,por të gjallë për
Perëndinë, në Jezu Krishtin, Zotin tonë. 12 Le të mos mbretërojë, pra, mëkati
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në trupin tuaj të vdekshëm, që t’i bindeni atij në epshet e veta. 13 As mos i
jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete paudhësie, por tregoni
veten tuaj te Perëndia, si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si
mjete drejtësie për Perëndinë. 14 Në fakt mëkati nuk do të ketë më pushtet
mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir. 15 Atëherë, çfarë? Të mëkatojmë
sepse nuk jemi nën ligj, por nën hir? Kështu mos qoftë! 16 A nuk e dini
ju se nëse e tregoni veten shërbëtorë të atij që i bindeni, jeni shërbëtorë të
atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjesës për drejtësi? 17 Por
qoftë falenderuar Perëndia, sepse ishit shërbëtorë tëmëkatit,por iubindëtme
zemër atij mësimi që iu është transmetuar. 18Dhe, mbasi u liruat nga mëkati,
u bëtë shërbëtorë të drejtësisë. 19Unë po flas njerëzisht për shkak të dobësisë
sëmishit tuaj. Sepse ashtu si një kohë i kishit përkushtuar gjymtyrët tuaja për
të qenë shërbëtorë të papastërtisë dhe të paudhësisë për të bërë paudhësinë,
kështu tani përkushtoni gjymtyrët tuaj për të qënë shërbëtorë të drejtësisë për
shenjtërim. 20 Sepse, kur ishit shërbëtorë të mëkatit, ishit të lirë në lidhje me
drejtësinë. 21Dhe çfarë fryt kishit, pra, atëherë, nga ato gjëra, për të cilat tani
keni turp? Sepse fundi i tyre është vdekja. 22Por tani, pasi u liruat ngamëkati
dhe u bëtë shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për
fund jeta e përjetshme. 23 Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e
Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.

7
1Apo nuk e dini o vëllezër, (sepse unë po u flas njerëzve që e njohin ligjin),

se ligji ka pushtet mbi njeriun për sa kohë ai rron? 2 Sepse gruaja e martuar
është e lidhur nga ligji me burrin deri sa ai rron, por, po i vdiq burri, lirohet
nga ligji i burrit. 3Prandaj, nëse, kur i rron burri, ajo bashkohetmenjë burrë
tjetër, do të quhet shkelëse e kurorës; por kur i vdes burri ajo është e liruar
nga ligji, që të mos jetë shkelëse e kurorës, po u bë gruaja e një burrë tjetër.
4Kështu, pra, vëllezër të mi, edhe ju jeni të vdekur për ligjin me anë të trupit
të Jezu Krishtit që të bashkoheni me një tjetër, që u ringjall prej të vdekurit,
që t’i japim fryte Perëndisë. 5 Sepse, kur ishim nëmish, pasionet mëkatare që
ishinme anë të ligjit, vepronin në gjymtyrët tona, duke sjellë fryte vdekjeje,
6por tani jemi zgjidhur nga ligji duke qënë të vdekur nga ç’ka na mbante të
lidhur, prandaj shërbejmë në risinë e frymës dhe jo në vjetërsinë e shkronjës.
7Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? Ashtu mos qoftë! Mëkatin unë nuk
do ta kisha njohur, veç se me anë të ligjit; sepse unë nuk do ta kisha njohur
lakminë, po të mos thoshte ligji: “Mos lakmo!”. 8 Por mëkati, duke marrë
shkas nga ky urdhërim, ngjalli nëmua çdo lakmi, 9 sepse, pa ligj, mëkati është
i vdekur. Dikur unë jetoja pa ligj, por, kur erdhi urdhërimi, mëkati u ngjall
dhe unë vdiqa, 10dhe urdhërimi që u dha për jetë,më solli vdekjen. 11 Sepse
mëkati, duke gjetur rastinme anë të urdhërit,mëmashtrojë dheme anë të tij
më vrau. 12Kështu ligji është i shenjtë, dhe urdhërimi i shenjtë, i drejtë dhe i
mirë. 13Ajo gjë, pra, që është e mirë u bë vdekje përmua? Ashtu mos qoftë;
pormëkati, që të duketmëkat,meanë të sëmirësmëpruri vdekjen, qëmëkati
të bëhet edhemë tepërmëkat nëpërmjet urdhërimit. 14Sepse ne e dimë se ligji
është frymëror, por unë jam i mishë, i shitur mëkatit si skllav. 15 Sepse unë
nuk kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. 16Edhe,
nëse bëj atë që nuk dua, unë pranoj që ligji është i mirë. 17 Por tani nuk jam
më unë që veproj, por mëkati që banon në mua. 18 Në fakt unë e di se në
muadomëthënënëmishin timnukbanonasgjë emirë, sepse, ndonëse e kam
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dëshirën për të bërë të mirën, nuk ia gjej mënyrën. 19Në fakt të mirën që unë
e dua nuk e bëj; por të keqen që s’dua, atë bëj. 20Edhe, në qoftë se bëj atë që
nuk dua, s’jammë vetë ai që e bëj, por ështëmëkati që banon nëmua. 21Unë,
pra, po zbuloj këtë ligj: duke dashur të bëj të mirën, e keqja gjindet në mua.
22Në fakt unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë sipas njeriut të brendshëm,
23por shohnjë ligj tjetërnëgjymtyrëtemia, që luftonkundër ligjit tëmendjes
sime dhe që më bën skllav të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia.
24Oh, njeri i mjerë që jam! Kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes? 25 I
falem nderit Perëndisë me anë të Jezu Krishtit, Zotit tonë. Unë vetë, pra, me
mendjen, i shërbej ligjit të Perëndisë, por, memishin ligjit të mëkatit.

8
1Tani, pra, nuk ka asnjë dënimpër ata që janë nëKrishtin Jezu, që nuk ecin

sipas mishit, por sipas Frymës, 2 sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin
më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. 3 Sepse atë që ishte e pamundur
për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar
birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në
mish, 4 që të përmbushet drejtësia e ligjit në ne, që nuk ecim sipas mishit,
por sipas Frymës. 5 Sepse ata që rrojnë sipas mishit e çojnë mendjen në
gjërat e mishit, por ata që rrojnë sipas Frymës në gjërat e Frymës. 6Në fakt
mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontro-lluar
nga Fryma prodhon jetë dhe paqe. 7Në faktmendja e kontrolluar ngamishi
ështëarmiqësikundërPerëndisë, sepsenuk inënshtrohet ligjit tëPerëndisëdhe
asnukmundet. 8Prandaj ataqë janënëmishnukmund t’i pëlqejnëPerëndisë.
9Nëse Fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më nëmish, por në Frymë.
Por në qoftë se ndokush nuk ka Frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. 10Nëse
Krishti është në ju, trupi pa tjetër është i vdekur për shkak të mëkatit, por
Fryma është jetë për shkak të drejtësisë. 11 Dhe në qoftë se Fryma i atij që
ringjalli Krishtin prej së vdekurish banonnë ju, ai që e ringjalli Krishtin prej
së vdekurish do t’u japë jetë edhe trupave tuaj vdekatarë me anë të Frymës
së tij që banon në ju. 12 Prandaj, vëllezër, ne jemi debitorë jo të mishit, që të
rrojmë sipasmishit, 13sepse, po të rroni sipasmishit, ju do të vdisni; por, nëse
me anë të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni. 14 Sepse të
gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. 15 Sepse
ju nuk keni marrë një frymë robërie, që të keni përsëri frikë, po keni marrë
frymën ebirërisë,meanë të së cilësne thërrasim: “Aba, oAtë!”. 16Vetë Fryma i
dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë. 17Dhenëse jemi bij, jemi dhe
trashëgimtarë, trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë të Krishtit,
nëse vuajmë më të dhe lavdohemi me të. 18Unë mendoj në fakt, se vuajtjet
e kohës së tanishme nuk vlejnë aspak të krahasohen me lavdinë që do të
shfaqet në ne. 19 Sepse dëshira e flaktë e krijesës pret me padurim shfaqjen
e bijve të Perëndisë, 20 sepse krijesa iu nënshtrua kotësisë, jo me vullnetin
e vet, po për shkak të atij që e nënshtroi, 21 me shpresë që vetë krijesa të
çlirohet nga skllavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të
Perëndisë. 22 Sepse e dimë se deri tani mbarë bota e krijuar rënkon dhe është
në mundim. 23 Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frytet e para
të Frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët birërimin, shpengimin
e trupit tonë. 24 Sepse me shpresë ne shpëtuam; por shpresa që duket nuk
është shpresë, sepse atë që dikush e sheh simundet edhe ta shpresojë? 25Por
në qoftë se ne shpresojmë atë që s’e shohim, atë gjë e presim me durim.
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26Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë
çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet; por vetë Fryma ndërhyn për
ne me psherëtima të patregueshme. 27Dhe ai që heton zemrat e di cila është
mendja eFrymës, sepseaindërhynpër shenjtorët, sipasPerëndisë. 28Dhenee
dimë se të gjitha gjërabashkëveprojnë për tëmirë për ata që e duanPerëndinë,
për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. 29 Sepse ata që ai i ka njohur që
më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e
Birit të tij, kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve. 30Dhe
ata që ai i paracaktoi edhe i thirri; dhe ata që i thirri edhe i shfajësoi; dhe ata
që i shfajësoi, ata edhe i përlëvdoi. 31 Çfarë të themi, pra, për këto gjëra? Në
qoftë se Perëndia ështëme ne, kushmund të jetë kundër nesh? 32 Sepse ai që
nuk e kurseuBirin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na dhurojë
të gjitha gjëra bashkë me të? 33Kush do t’i padisë të zgjedhurit e Perëndisë?
Perëndia është ai që i shfajëson. 34Kush është ai që do t’i dënojë? Krishti është
ai që vdiq, po për më tepër ai u ringjall; ai është në të djathtë të Perëndisë
dhe ai ndërmjetëson për ne. 35Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit?
Pikëllimi, angushtica, a përndjekja, auria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata?
36 Siç është shkruar: “Për ty po vritemi gjithë ditën; u numëruam si dele për
therje”. 37Por në të gjitha këto gjëra ne jemimë shumë se fitimtarë për hir të
atij që na deshi. 38 Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as
pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e ardhshme, 39as lartësitë,
as thellësitë,asndonjë tjetërkrijesë,nukdo tëmund tënandajëngadashuria
e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë.

9
1 Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jep dëshmi me mua

ndërgjegja ime me anë të Frymës së Shenjtë; 2 kam një trishtim të madh dhe
një dhembje të vazhdueshme në zemrën time. 3Sepse do të doja të isha vetë
i ma-llkuar, i ndarë nga Krishti, për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas
mishit, 4 të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket birëria, lavdia, besëlidhjet,
shpallja e ligjit, shërbimi hyjnor dhe premtimet; 5 të tyre janë edhe etërit,
prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi, i
bekuar përjetë. Amen. 6Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndisë ra poshtë,
sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izrael. 7 As sepse janë pasardhës
e Abrahamit janë të gjithë bij; por: “Në Isakun do të quhet pasardhja jote”.
8Do të thotë: nuk janë bijtë e Perëndisë ata që lindin prej mishi, por vetëm
bijtë e premtimit numërohen si pasardhës. 9Sepse kjo është fjala e premtimit:
“Në këtë kohë do të vij dhe Sara do të ketë një bir”. 10Dhe jo vetëm kaq, por
edheRebekambeti shtatzënënganjënjeri i vetëm, Isakun, atin tonë, 11 (sepse
para se t’i lindnin fëmijët dhe para se të bënin ndonjë të mirë a të keqe, që të
mbetej i patundur propozimi i Perëndisë për të zgjedhur jo sipas veprave, po
prej atij që thërret), 12 iu tha asaj: “Më i madhi do t’i shërbejë më të voglit”,
13 siç është shkruar: “E desha Jakobin dhe e urreva Ezaun”. 14Çfarë të themi,
pra? Mos ka padrejtësi te Perëndia? Aspak! 15Ai i thotë në fakt Moisiut: “Do
të kemmëshirë për atë që të kemmëshirë, dhe do të kem dhembshuri për atë
që do të kem dhembshuri”. 16 Kështu, pra, kjo nuk varet as prej atij që do,
as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që shfaq mëshirë. 17 Sepse Shkrimi i
thotë Faraonit: “Pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time
dhe që të shpallet emri immbimbarë dheun”. 18Kështu ai kamëshirë për atë
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që do dhe e ngurtëson atë që do. 19 Ti do të më thuash, pra: “Pse vazhdon
të ankohet? Kush mund, në fakt, t’i rezistojë vullnetit të tij?”. 20 Po kush je
ti, o njeri, që i kundërpërgjigjesh Perëndisë? A mund t’i thotë ena mjeshtrit:
“Përsemë bërë kështu?”. 21A nuk ka vallë fuqi poçarimbi argjitën për të bërë
nga po ai brumë një enë për nderim, edhe një tjetër për çnderim? 22Dhe çfarë
të thuash nëse Perëndia, duke dashur të tregojë zemërimin e tij dhe të bëjë
të njohur pushtetin e tij duroi me shumë zemërgjërësi enët e zemërimit që
qenëbërë përprishje? 23Dheqë të bëjë të njohur pasuritë e lavdisë së tij ndaj
enëve të mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi, 24mbi ne, që edhe na thirri, jo
vetëm nga Judenjtë, por edhe nga johebrenjtë? 25 Ashtu si thotë ai te Osea:
“Unë do ta quaj popullin tim atë që s’ka qenë populli im dhe të dashur atë
të mosdashurin. 26Dhe do të ndodhë që atje ku u është thënë atyre: “Ju nuk
jenipopulli im”, atjedo tëquhenibij tëPerëndisë sëgjallë”. 27Por Isaia thërret
për Izraelin: “Edhe sikur të ishte numri i bijve të Izraelit si rëra e detit, vetëm
mbetja e tij do të shpëtohet”. 28Në fakt ai do ta realizojë vendimin e tij me
drejtësi, sepse Zoti do ta realizojë dhe do ta përshpejtojë vendimin e tij mbi
tokë. 29Dhe ashtu si profetizoi Isaia: “Në qoftë se Perëndia i ushtrive nuk do
të na kishte lënë farë, do të ishim bërë si Sodoma dhe do t’i kishim ngjarë
Gomorës”. 30 Çfarë të themi, pra? Se johebrenjtë, që nuk kërkuan drejtësinë,
e fituan drejtësinë, por atë drejtësi që vjen nga besimi, 31 ndërsa Izraeli, që
kërkonte ligjin e drejtësisë, nuk arriti në ligjin e drejtësisë. 32 Përse? Sepse
e kërkonte jo me anë të besimit, por me anë të veprave të ligjit; sepse ata u
penguan në gurin e pengesës, 33 ashtu siç është shkruar: “Ja, unë po vë në
Sion një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo që i beson atij
nuk do të turpërohet”.

10
1Vëllezër, dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoj Perëndisë për Izraelin

është për shpëtim të tij. 2 Sepse unë dëshmoj për ta se kanë zell për Perëndinë,
por jo sipas njohurisë. 3 Sepse duke mos njohur drejtësinë e Perëndisë dhe
duke kërkuar të vendosin drejtësinë e vet, nuk iu nënshtruan drejtësisë së
Perëndisë, 4 sepse përfundimi i ligjit është Krishti, për shfajësimin e kujtdo që
beson. 5SepseMoisiu kështu e përshkruan drejtësinë që vjen nga ligji: “Njeriu
qëbënkëto gjëra,do të rrojëmeanë të tyre”. 6Pordrejtësiaqëvjenngabesimi
thotë kështu: “Mos thuaj në zemrën tënde: “Kush do të ngjitet në qiell?”. Kjo
do të thotë që të zbresë Krishti. 7 Ose: “Kush do të zbresë në humnerë?”.
Kjo do të thotë që të sjellë lart Krishtin prej së vdekurish. 8 Po ç’thotë, pra?
“Fjala është pranë teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde”. Kjo është fjala e
besimit, që ne predikojmë; 9 sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus,
dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do
të shpëtohesh. 10 Sepse me zemër, njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet
rrëfim për shpëtim, 11 sepse Shkrimi thotë: “Kushdo që beson në të, nuk do
të turpërohet”. 12 Sepse nuk ka dallim në mes Judeut dhe Grekut, sepse një
i vetëm është Perëndia i të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë atyre që e thërrasin.
13Në fakt: “Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet”. 14Si do ta
thërrasin, pra, atë, të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin
nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë, kur s’ka kush predikon? 15Dhe si do
të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: “Sa të bukura janë këmbët
e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!”. 16 Por jo të gjithë iu
bindën ungjillit, sepse Isaia thotë: “OPerëndi, kush i besoi predikimit tonë?”.
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17Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. 18Por
unë them: Mos nuk dëgjuan? Madje, “Zëri i tyremorimbarë dheun dhe fjalët
e tyre shkuan deri në skajet më të largëta të tokës”. 19 Por unë them: “Mos
nuk e kuptoi Izraeli? Moisiu tha i pari: “Unë do t’ju shtie në xhelozi me një
komb që s’është fare komb; do t’ju bëj të zemërohenime anë të një kombi të
marrë”. 20Dhe Isaiameguximthotë: “Unëugjetangaataqënukmëkërkonin,
unë iu shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua”. 21 Por lidhur me Izraelin ai
thotë: “Gjithë ditën i shtriva duart e mia drejt një populli të pabindur dhe
kundërthënës”.

11
1 Unë, pra, them: A thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e vet? Aspak,

sepse edhe unë jam Izraelit, nga pasardhje e Abrahamit, nga fisi i Beni-
aminit. 2 Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e njohu që
përpara. A nuk e dini ju ç’thotë Shkrimi për Elian? Si i drejtohet ai Perëndisë
kundër Izraelit, duke thënë: 3 “O Zot, profetët e tu i vranë dhe altarët e tu i
prishën, dhe unëmbeta i vetëm, dhe ata kërkojnë jetën time”. 4Por, çfarë i tha
zëri hyjnor? “Kam lënë për veten time shtatë mijë burra, që nuk kanë rënë
në gjunjë përpara Baalit”. 5Kështu, pra, edhe në kohën e tanishme kambetur
një mbetje pas zgjedhjes së hirit. 6 Dhe, po të jetë prej hirit, nuk është më
prej veprash, përndryshe hiri nuk do të ishte më hir, përndryshe vepra nuk
do të ishte më vepër. 7 E çfarë, atëherë? Izraeli nuk e mori atë që kërkonte,
kurse të zgjedhurit e morën, dhe të tjerët u verbuan, 8 siç është shkruar:
“Perëndia u dha atyre frymë hutimi, sy që të mos shohin dhe veshë që të
mos dëgjojnë deri në ditën e sotme”. 9 Dhe Davidi thotë: “Tryeza e tyre iu
bëftë lak, një kurth, një pengesë dhe një shpagim. 10 Sytë e tyre u errësofshin
që të mos shohin, dhe kurrizin e tyre kërruse përgjithnjë”. 11Unë them, pra:
“Mosupenguan, që të rrëzohen? Aspak; porme anë të rrëzimit të tyre u erdhi
shpëtimi johebrenjve, që t’i shtjerë ata në xhelozi. 12Edhe nëse rrëzimi i tyre
është fitim për botën dhe pakësimi i tyre është fitim për johebrenjtë, sa më
tepër do të jetë mbushullia e tyre? 13 Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve,
duke qenë se jam apostulli i johebrenjve; dhe unë e nderoj shërbesën time,
14 për të provuar se në ndonjë mënyrë mund t’i provokoj se mos i shtie në
zili ata që janë mishi im edhe shpëtoj disa prej tyre. 15 Sepse, në qoftë se
refuzimi i tyre është pajtim për botën, ç’do të jetë ripranimi i tyre, përveç
se kalimi prej vdekjes në jetë? 16 Edhe po të jenë pemët e para të shenjta,
edhe e tëra është e shenjtë; dhe po të jetë rrënja e shenjtë, edhe degët janë të
shenjta. 17 Edhe sikur të këputen disa degë, ti që ishe ullastër u shartove në
vend të tyre dhe u bëre pjestar i rrënjës dhe i majmërisë së drurit të ullirit,
18mos u mburr kundër degëve: por nëse mburresh kundër tyre, mos harro
se nuk e mban ti rrënjën, po rrënja të mban ty. 19Do të thuash, pra: “Degët
u prenë që të shartohem unë”. 20Mirë, ato u prenë për mosbesimin, por ti
qëndron për shkak të besimit; mos u kreno, por druaj. 21 Sepse nëse Perëndia
nuk i kurseu degët natyrore, shiko se mos nuk të kursen edhe ty. 22 Shih,
pra, mirësinë dhe rreptësinë e Perëndisë: rreptësinëmbi ata që u rrëzuan, dhe
mirësinë ndaj teje, në qoftë se ti do të ngulmosh nëmirësi, përndryshe edhe ti
do të këputesh. 23Kështu edhe ata, nëse nuk do të qëndrojnë në mosbesim, do
të shartohen; sepse Perëndia është i fuqishëm t’i shartojë përsëri. 24 Sepse, në
qoftë se ti u këputengaulliri i egërprej natyre dhe u shartove kundërnatyrës
në ulli të butë, aq më tepër këto, që janë degë prej natyre, do të shartohen
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në ullirin e vet. 25 Sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në veten tuaj se i ka ndodhur një
ngurtësimnjë pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e johebrenjve, 26dhe
kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: “Nga Sioni do
të vijë Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga Jakobi. 27Dhe kjo do të jetë
besëlidhja imeme ta, kurunë t’juheqmëkatet e tyre”. 28Për sa i përketungjillit
ata janë armiq për hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për
hir të etërve, 29 sepse dhuntitë dhe thirrja e Perëndisë janë të pakthyeshme.
30 Sepse, sikundër dhe ju dikur ishit të pabindur ndaj Perëndisë, por tani
fituatmëshirën për shkak të pabindjes së tyre, 31kështu edhe këta tani u bënë
të padëgjueshëm, që,me anë tëmëshirës që u tregua për ju, të fitojnë edhe ata
mëshirë. 32 Sepse Perëndia i mbylli të gjithë në padëgjesë, që të ketë mëshirë
për të gjithë. 33 O thellësi pasurie, urtësie dhe diturie të Perëndisë! Sa të
pahulumtueshme janë gjykimet e tij dhe të pashtershme janë udhët e tij!
34 “Sepse kush e njohu mendjen e Zotit? Ose kush u bë këshilltar i tij? 35Ose
kush i dha atij më parë, që të ketë për të marrë shpagim?”. 36 Sepse prej tij,
me anë të tij dhe për të janë të gjitha gjëra. Lavdi atij përjetë! Amen!

12
1 O vëllezër, po ju bëj thirrje, nëpërmjet dhembshurisë së Perëndisë, ta

paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që
është shërbesa juaj e mënçur. 2 Dhe mos u konformoni me këtë botë, por
transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili
është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. 3 Sepse, për hirin
që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësojë veten më
shumë se sa duhet ta çmojë, por të ketë një vlerësim të përkorë, sipas masës
së besimit që Perëndia i ndau secilit. 4Sepse, sikurse në një trup kemi shumë
gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtën funksion, 5 kështu edhe
ne, megjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyrë
të njeri tjetrit. 6Dhe tani, duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u
dha, nëse kemi profecinë, të profetizojmë sipasmasës së besimit; 7nëse kemi
shërbim, le t’i kushtohemi shërbimit; po kështu mësuesi të jepet pas mësimit;
8dhe ai që nxit, le t’i kushtohet nxitjes; ai që ndan, le ta bëjëme thjeshtësi; ai
që kryeson le të kryesojëme zell; ai që bën vepramëshirë, le t’i bëjëme gëzim.
9 Dashuria le të mos jetë me hipokrizi; urreni të keqen dhe ngjituni pas së
mirës. 10Duani njeri tjetrinmedashuri vëllazërore; nënderim tregoni kujdes
njeri me tjetrin. 11Mos u tregoni të përtuar në zell; jini të zjarrtë në frymë,
shërbeni Perëndisë, 12 të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime,
këmbëngulës në lutje; 13 ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës.
14Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. 15Gëzohuni me ata
që gëzohen, dhe qani me ata që qajnë. 16 Kini të njëjtat mendime njeri me
tjetrin; mos lakmoni për lart, por rrini me të përunjurit; mos e mbani veten
për të mënçur. 17Mos ia ktheni kurrkujt të keqen me të keqe, kërkoni të bëni
të mirën përpara gjithë njerëzve. 18 Po të jetë e mundur dhe aq sa varet prej
jush, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. 19Mos u hakmerrni për veten tuaj, o
të dashur, por i jepni vend zemërimit të Perëndisë, sepse është shkruar: “Mua
më përket hakmarrja, unë kam për të shpaguar, thotë Zoti”. 20 “Në qoftë se
armiku yt, pra, ka uri, jepi të hajë; në pastë etje, jepi të pijë; sepse, duke bërë
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këtë, do të grumbulloshmbi krye të tij thëngjij të ndezur”. 21Mosumundnga
e keqja, por munde të keqenme të mirën.

13
1Çdonjeri le t’i nënshtrohetpushteteve të sipërm, sepsenukkapushtet veçse

prej Perëndisë; dhe pushtetet që janë, janë caktuar nga Perëndia. 2 Prandaj
ai që i kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhërit të Perëndisë; dhe ata
që i kundërvihen do të marrin mbi vete dënimin. 3 Sepse eprorët s’ke pse
t’i kesh frikë për vepra të mira, por për të këqijat; a do, pra, të mos i kesh
frikë pushtetit? Bëj të mirën, dhe do të kesh lavdërim nga ai, 4 sepse eprori
është shërbëtor i Perëndisë për ty për të mirë; por, po të bësh të këqija, druaj,
sepsenukembankot shpatën; sepse ai është shërbëtor i Perëndisë,hakmarrës
plot zemërim kundër atij që bën të keqen. 5 Prandaj është e nevojshme
t’i nënshtroheni, jo vetëm nga druajtje e zemërimit, por edhe për arsye të
ndërgjegjes. 6 Sepse për këtë paguani edhe tatimet, sepse ata janë shërbëtorë
të Perëndisë, që i kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. 7 I jepni, pra, secilit
atë që i takon: tatimin atij që i përket, druajtje atij që është për t’u druajtur,
nderimin atij që është për nderim. 8Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç
se ta doni njëri-tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e tij e ka përmbushur ligjin.
9 Sepse urdhërimet: “Mos shkel kurorë,mos vraj, mos vidh, mos thua dëshmi
të rreme, mos lakmo”, dhe në pastë ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në
këtë fjalë: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!”. 10Dashuria nuk i bën keq
të afërmit; dashuria, pra, është përmbushja e ligjit. 11Dhe këtë aq më shumë
duhet të bëjmë, duke ditur kohën, sepse tanimë erdhi ora të zgjohemi nga
gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër, se kur besuam. 12Nata u thye dhe
dita u afrua; le të flakim, pra, veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës.
13Le të ecimmendershmëri, si ditën, jo në orgji dhenëdehje, jo në imoralitet
dhe sensualizëm, jo në grindje enë smirë. 14Por vishunimeZotin JezuKrisht
dhemos tregoni kujdes përmishin, që t’ia kënaqni lakmitë.

14
1 Pranojeni atë që është i dobët në besim, pa e qortuar për mendimet.

2Dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë, ndërsa ai që është i dobët ha
vetëm barishte. 3Ai që ha të mos e përbuzë atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha
të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar. 4Kush je ti që gjykon
shërbyesin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e zotit të
tij, por ai do të qëndrojë, sepse Perëndia është i zoti ta bëjë atë të qëndrojë në
këmbë. 5Sepse dikush e çmon një ditëmë shumë se një tjetër, dhe tjetri i çmon
të gjitha ditëtnjëlloj; gjithsecili të jetë plotësisht i bindur nëmendjen e tij. 6Ai
që e çmonditën, përZotin e çmon; ai që nuk e çmonditën, përZotin nuk e ruan;
kush ha, për Zotin ha dhe i falet nderit Perëndisë; dhe kush nuk ha, për Zotin
nuk ha dhe i falet nderit Perëndisë. 7 Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten
e tij dhe askush nuk vdes për veten e tij, 8 sepse, edhe nëse rrojmë, rrojmë
për Zotin; edhe nëse vdesim, vdesim për Zotin; pra, edhe po të rrojmë ose
të vdesim, të Zotit jemi. 9 Sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u
kthye në jetë: që të zotërojë edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. 10 Por
ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse e përbuz vëllanë tënd? Të gjithë, pra,
do të dalim përpara gjykatës së Krishtit. 11 Sepse është shkruar: “Rroj unë,
thotë Perëndia, se çdo gjë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do ta lavdërojë
Perëndinë!”. 12Kështu, pra, secili nga ne do t’i japë llogari Perëndisë për veten
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e vet. 13 Prandaj të mos e gjykojmë më njeri tjetrin, por më tepër gjykoni
këtë: mos i vini gur pengese ose skandal vëllait. 14Unë e di dhe jam plotësisht
i bindur në Zotin Jezus, se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete, por për
atë që çmon se diçka është e ndyrë, për atë është e ndyrë. 15 Por nëse vëllai yt
trishtohet për shkak të një ushqimi, ti nuk ecënmësipas dashurisë;mos ebëj
atë të humbasë me ushqimin tënd atë për të cilin Krishti vdiq. 16 Prandaj le
tëmos shahet emira juaj, 17 sepsembretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët
dhe tëpirët,pordrejtësia,paqjadhegëziminëFrymëneShenjtë. 18Sepseaiqë
i shërbenKrishtit në këto gjëra, është i pëlqyernga Perëndia dhe imiratuar nga
njerëzit. 19Le të ndjekim, pra, ato që ndihmojnë për paqe dhe për ndërtimin
e njëri-tjetrit. 20Mos e prish veprën e Perëndisë për ushqimin; vërtet, të gjitha
gjëra janë të pastra, por bën keq kur dikush ha diçka që i është pengesë.
21 Éshtë mirë të mos hajë mish njeriu, as të mos pijë verë, as të mos bëjë gjë
qëmund ta çojë vëllanë tënd të pengohet, ose të skandalizohet ose të dobëson.
22A ke besim ti? Mbaje besimin për veten tënde përpara Perëndisë; lum ai që
nukdënon veten e tij në atë qëmiraton. 23Por ai që ështëmedymendje, edhe
sikur të hajë, është dënuar, sepse nuk ha me besim; dhe çdo gjë që nuk bëhet
me besim, ështëmëkat.

15
1 Edhe ne, që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë e atyre që janë të

dobët dhe jo t’i pëlqejmë vetes. 2 Secili nga ne le t’i pëlqejë të afërmit për të
mirë, për ndërtim, 3 sepse edhe Krishti nuk i pëlqeu vetes së tij, por sikurse
është shkruar: “Sharjet e atyre që të shanin ty, ranë mbi mua”. 4 Sepse të
gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan përmësimin tonë, qëme
anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë. 5Dhe
Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju dhëntë juve të keni po ato mendime
njeri me tjetrin, sipas Jezu Krishtit, 6qëme njëmendje të vetme dhe një gojë
të vetme ta përlëvdoni Perëndinë, Atin e Perëndisë tonë Jezu Krisht. 7Prandaj
pranoni njëri-tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi për lavdinë e Perëndisë.
8 Tani unë po ju them se Jezu Krishti u bë shërbëtor i të rrethprerëve për
të vërtetën e Perëndisë, për të vërtetuar premtimet e dhëna etërve, 9 dhe i
pranoi johebrenjtë përmëshirë të vet, që ta lëvdojnë Perëndinë sikurse është
shkruar: “Për këtë do të të përlëvdoj ndër kombe, dhe do t’i këndoj lavdërime
emrit tënd!”. 10 Dhe përsëri ai thotë: “Gëzohuni, o njerëz, me popullin e tij”.
11Dhe përsëri: “Lavdëroni Zotin, të gjithë njerëzit; dhe le ta lëvdojnë të gjithë
popujt”. 12Dhe përsëri Isaia thotë: “Do të mbijë një filiz nga rrënja e Jeseut
dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit; kombet do të shpresojnë në të!”.
13Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë
të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës
së Shenjtë! 14 Dhe, sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju,
se edhe ju jeni plot mirësi, plot me çdo njohuri, të zotë të këshilloni njëri-
tjetrin. 15 Por unë ju shkrova në një farë shkalle më me guxim që t’ju kujtoj
për hirin që m’u dha prej Perëndisë, 16 që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit
pranë johebrenjve, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të ungjillit të
Perëndisë, që oferta e johebrenjve të jetë e pëlqyer, dhe e shenjtëruar nga
Fryma e Shenjtë. 17Kam, pra, me se të mburrem në Jezu Krishtin për punët
që kanë të bëjnë me Perëndinë. 18 Sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë
nga ato gjëra të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje, për t’i sjell në dëgjes
johebrenjtë me fjalë dheme vepër, 19me fuqi shenjash dhe çudirash,me fuqi



Romakëve 15:20 1060 Romakëve 16:18

të Frymës së Perëndisë; kështu, prej Jeruzalemit e përqark dhe gjer në Iliri,
kam kryer shërbimin e ungjillit të Krishtit, 20 duke u përpjekur të ungjillëzoj
atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtoj mbi themelin e
tjetërit. 21Por, sikurse është shkruar: “Ata, ndër të cilët nuk u qe shpallur, do
të shohin, dhe ata që nuk kishin dëgjuar për të, do të kuptojnë”. 22 Edhe për
këtë arsye upengova shumëherë të vij tek ju. 23Por tani, dukemos pasurmë
fushë veprimi për të ungjillizuar në këto vise, dhe duke pasur prej shumë
vjetësh mall të vij tek ju, 24 kur të shkoj në Spanjë, do të vij ndër ju; sepse
shpresoj, pra, t’ju shohdhe tëmëpërcillnideri atje, pasi të kënaqem, sado pak,
me ju. 25 Por tani unë po shkoj në Jeruzalem, për t’u shërbyer shenjtorëve,
26 sepse atyre nga Maqedonia dhe Akaia u pëlqeu të japin një ndihmesë për
të varfërit që janë ndër shenjtorët e Jeruzalemit. 27 Kjo u pëlqeu atyre me
të vërtetë, sepse u janë debitorë; sepse, në qoftë se johebrenjtë, pra, janë
bërë pjestarë bashkë me ta për të mirat frymërore, kanë detyrë t’u shërbejnë
atyre edhe me të mira materiale. 28 Si ta kem kryer këtë punë dhe t’ua kem
dorëzuar këtë fryt, do të shkoj në Spanjë, duke kaluar nga ju. 29 Dhe unë
e di se, duke ardhur tek ju, do të vij në tërësinë e bekimeve të ungjillit të
Krishtit. 30 Dhe ju bëj thirrje, o vëllezër, për Zotin tonë Jezu Krisht dhe për
dashurinë e Frymës, të luftoni bashkë me mua në lutje te Perëndia përmua,
31që unë të shpëtoj nga të pabesët në Jude, dhe që shërbesa ime që po bëj për
Jeruzalemin t’u pëlqejë shenjtorëve, 32që unë të vij tek ju, në dashtë Perëndia,
dhe të freskohembashkëme ju. 33EdhePerëndiaepaqesqoftëme ju të gjithë.
Amen.

16
1 Dhe unë po jua rekomandoj Febën, motrën tonë, që është dhjake e

kishës që ndodhet në Kenkrea, 2 që ta pranoni në Zotin, sikurse u ka hije
shenjtorëve, dhe ta ndihmoni në çdo gjë që të ketë nevojë nga ju, sepse
edhe ajo ka ndihmuar shumë veta, edhe mua vetë. 3U bëni të fala Prishilës
dhe Akuilës, bashkëpunëtorë të mi në Krishtin Jezus, 4 të cilët për jetën time
vunë kokën në rrezik; ata i falendëroj jo vetëm unë, por të gjitha kishat e
johebrenjve. 5 I bëni të fala edhe kishës që është në shtëpinë e tyre, të fala
edhe Epenetit tim të dashur, i cili është fryti i parë i Akaisë në Krishtin. 6 Të
fala Marisë, e cila u mundua shumë për ne. 7Të fala Andronikut dhe Juniës,
kushërinj të mi dhe shokë burgu, të cilët janë dalluar midis apostujve dhe
kanë qenë në Krishtin përpara meje. 8 Të fala Ampliut, të dashurit tim në
Zotin. 9 Të fala Urbanit, bashkëpunëtorit tonë në Krishtin dhe Stakit tim të
dashur. 10 Të fala Apelit, të provuarit në Krishtin. Të fala atyre të shtëpisë
së Aristobulit. 11 Të fala Herodionit, kushëririt tim. Të fala atyre të shtëpisë
së Narkisit që janë në Zotin. 12 U bëni të fala Trifenës dhe Trifozës, të cilat
mundohen në Zotin. Të fala Persidës së dashur, e cila ështëmunduar shumë
në Zotin. 13Të fala Rufit, të zgjedhurit në Zotin, dhe nënës së tij që është edhe
imja. 14 Të fala Asinkritit, Flegontit, Ermës, Patrobës, Ermit dhe vëllezërve
që janë me ta. 15 Të fala Filologut, Julisë, Nereut dhe motrës së tij Olimpës,
dhe gjithë shenjtorëve që janë me ta. 16 Përshëndetni njeri tjetrin me një
të puthur të shenjtë; kishat e Krishtit ju përshëndesin. 17 Tani unë ju bëj
thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe skandale
kundër doktrinës që keni mësuar dhe të largoheni nga ata; 18 sepse ata nuk
i shërbejnë Zotit tonë Jezu Krisht, por barkut të tyre, dhe me fjalë të ëmbla
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dhe të bukura gënjejnë zemrat e të thjeshtit?. 19 Sepse të bindurit tuaj arriti
kudo; prandaj unë gëzohem për ju; dhe dëshiroj që të jeni të mëncur për të
mirën dhe të thjesht për të keqen. 20 Tani Perëndia e paqes do ta dërmojë së
shpejti Satananë nën këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju.
21 Timoteu, bashkëpunëtori im, Luci, Jasoni dhe Sosipatri, kushërinj të mi, ju
përshendesin. 22Unë,Terci, që shkrovakëtë letër ju përshëndesnëZotin. 23Gai,
mikpritësi im dhe i mbarë kishës, ju bën të fala. Erasti, arkëtari i qytetit, dhe
vëllai Kuarti, ju dërgojnë të fala. 24Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju
të gjithë. Amen. 25Dhe atij që mund t’ju forcojë juve sipas ungjillit tim dhe
predikimit të JezuKrishtit, sipas zbulesës sëmisterit, tëmbajtur fshehurprej
kohësh të pasosur, 26 por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve të
profetëve, sipas urdhërimit të Perëndisë të përjetshmedheunjohndër të gjitha
kombet, për t’i sjellë në dëgjesën e besimit, 27Perëndisë, të vetmin të ditshëm,
i qoftë lavdi në përjetësime anë të Jezu Krishtit. Amen.
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1 e Korintasve

1 Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë,
dhe vëllai Sosten, 2kishës së Perëndisë që është në Korint, të shenjtëruarve në
Krishtin Jezus, të thirrur shenjtorë, bashkë me të gjithë ata që në çdo vend
e thërrasin emrin e Jezu Krishtit, Zotit të tyre dhe tonit: 3 hir dhe paqe për
ju nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht. 4 Përherë i falem nderit
Perëndisë tim për ju, për hirin e Perëndisë, i cili ju është dhënëme anë të Jezu
Krishtit, 5 sepse në atë ju u bëtë të pasur në të gjitha, në çdo fjalë dhe në çdo
njohuri, 6 sikurse dëshmimi i Krishtit që u vërtetua ndër ju, 7 kaq sa nuk ju
mungon asnjë dhunti, ndërsa prisni zbulesën e Zotit tonë Jezu Krishtit, 8 i
cili edhe do t’ju vërtetojë deri në fund, që të jeni të paqortueshëm në ditën
e Zotit tonë Jezu Krishtit. 9 Besnik është Perëndia, nga i cili jeni thirrur në
bashkësinë e Birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë. 10Tani vëllezër, ju bëj thirrje
në emër të Zotit tonë Jezu Krishtit të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të
mos keni ndasi midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur një
mendje dhe një vullnet. 11 Sepse më është treguar për ju, o vë-llezër, nga ata
të shtëpisë së Kloes, se në mes jush ka grindje. 12Dhe dua të them këtë, që
secili nga ju thotë: “Unë jam i Palit”, “unë i Apolit”, “unë i Kefës” dhe “unë i
Krishtit”. 13Vallë i ndarë qenka Krishti? Mos Pali u kryqëzua për ju? Apo ju
u pagëzuat në emër të Palit? 14 E falënderoj Perëndinë që nuk kam pagëzuar
asnjë nga ju, me përjashtim të Krispit dhe të Gait, 15 që askush të mos thotë
se e pagëzova në emrin tim. 16Unë pagëzova edhe familjen e Stefanës; përveç
tyre nuk di të kem pagëzuar ndonjë tjetër. 17 Sepse Krishti nuk më dërgoi të
pagëzoj, por të predikoj ungjillin, jo me dituri fjale, që kryqi i Krishtit të mos
dalë i kotë. 18Sepsemesazhi i kryqit ështëmarrëzipër ata qëhumbin, por për
ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë. 19Sepse është shkruar: “Do të bëj të
humbasë dituria e të diturve, dhe do ta asgjësoj zgjuarësinë e të zgjuarve”.
20Ku është i dituri? Ku është skribi? Ku është debatuesi i kësaj epoke? A nuk e
bëri tëmarrë Perëndia diturinë e kësaj bote? 21Sepse, duke qenë se nëpërmjet
diturisë së Perëndisë bota nuk e njohu Perëndinë me urtinë e vet, Perëndisë i
pëlqeu të shpëtojë ata që besojnë nëpërmjetmarrëzisë së predikimit, 22 sepse
Judenjtë kërkojnë një shenjë dhe Grekët kërkojnë dituri, 23por ne predikojmë
Krishtin të kryqëzuar, skandal për Judenjtë dhe marrëzi për Grekët, 24 kurse
për ata që janë të thirrur, qofshin Judenj ose Grekë, predikojmë Krishtin,
fuqia e Perëndisë dhe diturinë e Perëndisë; 25 sepsemarrëzia e Perëndisë është
më e ditur se njerëzitdhe dobësia e Perëndisëmë e fortë se njerëzit. 26Shikoni
në fakt thirrjen tuaj, vëllezër, sepse ndër ju ka jo shumë të ditur sipasmishit,
jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnikë, 27 por Perëndia ka zgjedhur gjërat
e marra të botës për të turpëruar të urtët; dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e
dobëta të botës për të turpëruar të fortët; 28dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo
fisnike të botësdhegjërat epërçmuara, edhegjëratqënuk janë,për të asgjësuar
ato që janë, 29që asnjë mish të mos mburret përpara tij. 30Por prej tij ju jeni
në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim
dhe shpengim, 31që, sikurse është shkruar: “Ai qëmburret, le tëmburret në
Zotin”.
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2
1 Edhe unë, o vëllezër, kur erdha te ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh a

diturie, që t’ju shpall dëshminë e Perëndisë, 2 sepse e vendosa që të mos di
tjetër gjë ndër ju, veç Jezu Krishtit edhe atë të kryqëzuar. 3 Edhe unë kam
qenë te ju me dobësi,me frikë dhe drithërimë të madhe. 4Dhe fjala ime dhe
predikimi im nuk u bënë me fjalë mbushamendëse nga dituria njerëzore,
por në dëftim të Frymës dhe të fuqisë, 5 që besimi juaj të mos qëndrojë mbi
diturinë e njerëzve, pombi fuqinë e Perëndisë. 6Dhe ne flasim dituri në mes
njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të
kësaj kohe, që nuk arrin asgjë, 7por flasim diturinë e Perëndisë të fshehur në
mister, që Perëndia e kishte paracaktuar përpara kohërash për lavdinë tonë,
8 të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur; sepse, po ta
kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. 9Por, sikurse është
shkruar: “Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk
kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e
duan atë”. 10PoPerëndiana i ka zbuluarmeanë të Frymës së tij, sepse Fryma
heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. 11 Sepse cili nga njerëzit, pra, njeh
gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të? Po kështu asnjëri s’i
njeh gjërat e Perëndisë, përveç Fryma e Perëndisë. 12Dhe ne nuk kemi marrë
frymën e botës, por Frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na
janë dhuruar falas nga Perëndia. 13 Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të
mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga Fryma e Shenjtë, duke i
krahasuar gjëra frymërore me fjalë frymërore. 14 Dhe njeriu natyror nuk i
rrok gjërat që janë të Frymës së Shenjtë; sepse për të janë marrëzi dhe nuk
mund t’i njohë; sepse ato gjykohen frymërisht. 15Pornjeriu që është frymëror
gjykon çdo gjë dhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjeri. 16 Sepse kush e ka
njohur mendjen e Zotit që mund të mësojë atë? Por ne kemi mendjen e
Krishtit.

3
1 Dhe unë, o vëllezër, nuk munda t’ju flas si njerëz frymëror, por ju fola

si njerëz të mishit, si foshnja në Krisht. 2 Ju dhashë qumësht për të pirë
dhe nuk ju dhashë ushqim të fortë, sepse nuk ishit në gjendje ta asimilonit,
madje edhe tani jo, sepse jeni akoma të mishit; 3në fakt sepse midis jush ka
smirë, grindje e përçarje a nuk jeni të mishit dhe a nuk ecni sipas mënyrës
së njerëzve? 4 Sepse, kur dikush thotë: “Unë jam i Palit”, dhe një tjetër: “Unë
jam i Apolit”, a nuk jeni ju të mishit? 5 Kush është, pra, Pali dhe kush është
Apoli, veçse shërbëtor me anë të të cilëve ju besuat, edhe ashtu si Zoti i dha
gjithsecilit? 6 Unë mbolla, Apoli ujiti, po Perëndia i bëri të rriten. 7 Kështu,
pra, as ai që mbjell, as ai që ujit, nuk është gjë, por Perëndia që rrit. 8 Por
ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet
sipas mundit të tij. 9Ne, pra, jemi bashkëpunëtorë të Perëndisë; ju jeni ara e
Perëndisë,ndërtesaePerëndisë. 10Sipashirit të Perëndisëqëmëështëdhënë, si
arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërtonmbi të; por
secili të ketë kujdes se si ndërtonmbi të, 11 sepse askush nukmund të hedhë
themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu Krishti. 12Dhe, në
qoftë se dikush ndërtonmbi këtë themel ar, argjend, gurë të çmuar, dru, sanë,
kashtë, 13 vepra e secilit do të shfaqet, sepse dita do ta tregojë; sepse do të
zbulohet me anë të zjarrit, dhe zjarri do të provojë veprën e secilit e ç’lloji
është. 14Në qoftë se vepra që dikush ka ndërtuarmbi themelin qëndron, ai do
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tëmarrë një shpërblim, 15në qoftë se vepra e tij digjet, ai do të pësojë humbje,
por ai vetëdo të shpëtohet, si përmes zjarrit. 16Anukedini ju se jeni tempulli i
Perëndisë dhe se FrymaePerëndisë banonnë ju? 17Nëqoftë se dikush eprish
tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta prishë atë, sepse tempulli i Perëndisë,
i cili jeni ju, është i shenjtë. 18 Askush të mos mashtrojë vetveten; në qoftë
se ndonjë nga ju mendon se është i urtë në këtë kohë, le të bëhet i marrë,
që të mund të bëhet i urtë. 19 Sepse dituria e kësaj bote është marrëzi pranë
Perëndisë, sepse është shkruar: “Ai i zë të urtët në dinakërinë e tyre”; 20 dhe
përsëri: “Zoti i njeh mendimet e të urtëve se janë të kota”. 21Prandaj asnjë të
mosmburret në njerëzit, sepse të gjitha gjërat janë tuajat; 22Pali, Apoli, Kefa,
bota, jeta, vdekja, gjërat e tanishme dhe gjërat e ardhshme, të gjitha gjërat
janë tuajat. 23Dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndisë.

4
1Kështu njeriu, pra, le të na mbajë për shërbëtorë të Krishtit dhe si admin-

istratorë tëmistereve të Perëndisë. 2E tjetra që kërkohetnga administratorët,
është që secili të gjendët besnik. 3 Sa për mua, më intereson fort pak që të
gjykohem prej jush ose prej një gjykate njerëzore; madje as vetveten nuk
e gjykoj. 4 Sepse nuk jam i vetëdijshëm për asnjë faj, por për këtë nuk jam
justifikuar, por ai që më gjykon është Zoti. 5 Prandaj mos gjykoni asgjë para
kohe derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të errësirës
dhe do të shfaqë këshillat e zemrave; dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin
e vet nga Perëndia. 6 Dhe tani, o vëllezër, për të mirën tuaj, ia kalova këto
gjëra vetes sime dhe Apolit, që nëpërmjet nesh të mësoni që të mos mendoni
përtej asaj që është shkruar, që tëmoskrekoset ndonjë prej jush, njeri kundër
tjetrit. 7 Sepse çfarë të bën të ndryshëm? Çfarë ke ti që nuk e ke marrë?
Dhe, nëse e ke marrë, pse krenohesh sikur nuk e ke marrë? 8 Tashmë jeni
të ngopur, tashmë jeni të pasur, tashmë u bëtë mbretër pa ne; dhe makar
të ishit bërë mbretër, që edhe ne të mbretëronimme ju. 9 Sepse unë mendoj
se Perëndia na ka paraqitur ne apostujt si të fundit, si njerëz të dënuar për
vdekje; sepse u bëmë lojë për botën, për engjëjt dhe për njerëzit. 10Ne jemi
të marrë për Krishtin, por ju të urtë në Krishtin; ne jemi të dobët, por ju të
fortë; ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur. 11 Deri tani vuajmë nga uria,
etja, e jemi të zhveshur; jemi të qëlluar me shuplaka dhe endemi pa shtëpi,
12dhemundohemi, duke punuarme duart tona; duke qenë të fyer, bekojmë;
duke qenë të përndjekur, durojmë; 13duke qenë të sharë, lutemi; jemi bërë si
pisllëku i botës, porsi plehrat e të gjithëve deri më sot. 14 Këto gjëra nuk po
i shkruaj që t’ju turpëroj, por që t’ju paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur.
15 Sepse, edhe sikur të kishit dhjetë mijë mësues në Krishtin, nuk do të kishit
shumëetër, sepseunë jukamdhënë jetënëKrishtin Jezus,meanë tëungjillit.
16 Prandaj ju bëj thirrje të bëheni imituesit e mi. 17 Për këtë arsye ju kam
dërguar Timoteun, që është biri im i dashur dhe besnik në Zotin. Ky do t’ju
kujtojë udhët emia nëKrishtin ashtu siçmësoj kudo në çdo kishë. 18Dhe disa
u krekosën, sikur nuk do të vija më te ju; 19 por shpejt kam për të ardhur te
ju, në dashtë Zoti, dhe kam për të njohur jo fjalën, po fuqinë e atyre që janë
krekosur, 20 sepse mbretëria e Perëndisë nuk qëndron në fjalë, por në fuqi.
21Çfarë doni? Që të vij te ju me thupër apome dashuri dheme zemërbutësi?

5
1Kudo po dëgjohet se ndër ju ka kurvëri,madje një kurvëri të tillë që as nuk
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zihet në gojë ndër paganë, saqë një shkon me gruan e babait të vet. 2 Dhe
ju u krekosët e madje nuk vajtuat, që të hiqet nga mesi juaj ai që ka kryer
një punë të tillë. 3Dhe unë, megjithëse nuk jam aty me trup, me frymë aty
jam, dhe, sikur të isha i pranishëm, kam gjykuar tanimë atë që bëri këtë.
4Në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, mbasi të mblidheni ju bashkëme frymën
time, me fuqinë e Zotit tonë Jezu Krisht, 5vendosa që ti dorëzohet ky njeri në
dorë të Satanit për prishjen e mishit, që t’i shpëtohet fryma në ditën e Zotit
Jezus. 6Mburrja juaj nuk është e mirë. A nuk e dini se pak maja e mbrun
gjithë brumin? 7Hiqni, pra, majanë e vjetër, që të jeni një brumë i ri, siç jeni
pa maja; sepse pashka jonë, që është Krishti, u flijua për ne. 8 Prandaj le të
kremtojmë festën jo me maja të vjetër, as me maja ligësie dhe keqësie, por
me bukë pa maja të sinqeritetit dhe të së vërtetës. 9 Ju kam shkruar në letër,
të mos përziheni me kurvarë, 10 dhe aspak me kurvarët e kësaj bote, ose me
lakmuesit ose me cubat, ose me idhujtarët, sepse atëherë duhet të dilni nga
bota. 11 Por tani ju shkrova të mos përzihenime atë, të ashtuquajturin vëlla,
që është kurvar, ose lakmues ose idhujtar, o shpi-fës, o pijanec ose cub; me
një të tillë bile as tëmos hani bashkë. 12Sepse amë takonmua të gjykoj edhe
ata që janë jashtë? A nuk i gjykoni ju të brendshmit? 13 Por ata të jashtmit
Perëndia i gjykon. Prandaj nxirreni të ligun nga vetja juaj.

6
1Aguxonndonjë nga ju, kur kandonjë çështje kundërnjë tjetri, të gjykohet

përpara të padrejtëve dhe jo përpara shenjtorëve? 2 A nuk e dini ju se
shenjtorët do të gjykojnë botën? Dhe nëse bota do të gjykohet nga ju, a thua
nuk jeni të zotët të gjykoni gjërat më të vogla? 3 A nuk e dini ju se ne do të
gjykojmë engjëj? Dhe aqmë tepërmund të gjykojmë gjërat e kësaj jete! 4Pra,
në qoftë se keni për të gjykuar çështje të kësaj jete, vini gjykatës ata që çmohen
më pak në kishë. 5Këtë e them për turpin tuaj. Kështumidis jush nuk paska
asnjë të urtë, i cili të jetë i zoti të gjykojë në mes të vëllezërve të tij? 6 Por një
vëlla hyn në gjyq me të vë-llanë, dhe kjo përpara të pabesëve. 7Gjithsesi është
një e keqe që të keni gjyqe njëri me tjetrin. Pse nuk lejoni më mirë që t’ju
bëhetpadrejtësi? Psenuk lejonimëmirëqë tëmashtroheni? 8Po, përkundrazi,
ju bëni padrejtësi dhe mashtroni, dhe këto ua bëni vëllezërve. 9 A nuk e
dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u
gënjeni: as kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburrëruarit,
as homoseksualët, 10 as vjedhësit, as lakmuesit, as pijanecët, as përqeshësit,
as grabitësit nuk do të trashëgojnëmbretërinë e Perëndisë. 11Dhe të tillë ishit
disanga ju; poru latë,porushenjtëruat,porushfajësuatnëemër tëZotit Jezus
dheme anë të Frymës së Perëndisë tonë. 12Çdo gjë më lejohet, por jo gjithçka
është e dobishme; çdo gjëmë lejohet, por unë nuk do të nënshtrohem asnjërës.
13Gjellët janë përbarkundhebarkupër gjellët; por Perëndiado të shkatërrojë
edhe këtë edhe atë; por trupi nuk është për kurvëri, po për Zotin, dhe Zoti për
trupin. 14Tani Perëndia siç e ringjalli Zotin kështu do të na ringjallë edhe ne
me fuqinë e tij. 15A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? Të
marr, pra, unë gjymtyrët e Krishtit dhe t’i bëj gjymtyrë të një kurve? mos
qoftë ashtu! 16Anuk e dini ju se ai që bashkohetme një kurvë bëhet një trup
me të? Sepse thuhet: “Do të jenë të dy, thotë Zoti, një mish i vetëm”. 17Por ai
që bashkohetme Zotin është një frymëme të. 18Largohuni nga kurvëria! Çdo
mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, po ai që kurvëronmëkaton kundër
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trupit të vet. 19Anuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që
ështënë ju, të cilin e keni ngaPerëndia,dhe senuk i përkitnivetvetes? 20Sepse
u bletë me një çmim! Përlëvdoni Perëndinë, pra, në trupin tuaj dhe në frymën
tuaj, që i përkasin Perëndisë.

7
1 Tani lidhur me ato që më shkruat, mirë është për njeriun të mos prekë

grua. 2 Por, për shkak të kurvërimit, le të ketë secili gruan e vet dhe secila
grua burrin e vet. 3 Burri le të kryejë detyrën martesore ndaj gruas, po
ashtu edhe gruaja ndaj burrit. 4Gruaja nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por
burri; gjithashtu burri nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por gruaja. 5Mos
ia privoni njëri-tjetrit, rveç në qoftë se jeni marrë vesh, për një farë kohe,
që t’i kushtoheni agjërimit dhe lutjes, dhe përsëri ejani bashkë që të mos ju
tundojë Satani për shkak të mungesës së vetkontrollit tuaj. 6Dhe këtë unë e
them si leje, jo si urdhërim, 7 sepse do të doja që të gjithë njerëzit të ishin si
unë; por secili ka dhunti të veçantë nga Perëndia,njeri kështu dhe tjetri ashtu.
8 Por të pamartuarve dhe grave të veja po u them se për ta është mirë nëse
qëndrojnë si unë, 9 por në qoftë se s’kanë vetkontroll, le të martohen, sepse
është më mirë të martohesh se të digjesh. 10Kurse të martuarve u urdhëroj,
jo unë, por Zoti, që gruaja tëmos ndahet nga burri, 11dhe në qoftë se ndahet,
të mbetet e pamartuar, ose të pajtohet me burrin e saj. Dhe burri të mos e
lërë gruan. 12Dhe të tjerëve u them unë, jo Zoti: në qoftë se një vëlla ka një
grua jobesimtare dhe ajo pranon të jetojë bashkë me të, të mos e lërë atë.
13 Edhe gruaja, që ka një burrë jobesimtar, në qoftë se ai pranon të jetojë
bashkëme të, tëmos e lërë atë, 14sepse burri jobesimtar është shenjtëruarme
anë të gruas, dhegruaja jobesimtare është shenjtëruarmeanë tëburrit, sepse
përndryshe fëmijët do të ishin të papastër; kurse kështu janë të shenjtë. 15Nëse
jobesimtari ndahet, le të ndahet; në këto raste vëllai ose motra nuk janë më
të lidhur; por Perëndia na ka thirrur në paqe. 16 Sepse çfarë di ti, o grua,
nëse ke për ta shpëtuar burrin? Ose ç’di ti, o burrë, nëse ke për ta shpëtuar
gruan? 17Gjithsesi secili të vazhdojë të jetojë ashtu si ia ka dhënë Perëndia
dhe ashtu sikurse e thirri Zoti; dhe kështu urdhëroj në të gjitha kishat. 18A u
thirr ndokush kur ishte i rrethprerë? Le tëmos bëhet i parrethprerë. Dikush
u thirr kur ishte i parrethprerë? Le të mos rrethpritet. 19 Rrethprerja nuk
është asgjë dhe parrethprerja nuk është asgjë, vetëm zbatimi i urdhërimeve
të Perëndisë ka rëndësi. 20 Gjithsecili le të mbetet në atë gjendje në të cilën
ishte thirrur. 21 A je thirrur kur ishe skllav? Mos u pikëllo; por nëse mund
të bëhesh i lirë, më mirë ta bësh këtë. 22 Sepse ai që është thirrur në Zotin
kur ishte skllav, është i liruari i Zotit; po ashtu ai që është thirrur kur ishte i
liruar, është skllav i Krishtit. 23 Ju jeni blerëme një çmim,mos u bëni skllevër
të njerëzve. 24 Vëllezër, secili le të mbetet te Perëndia në gjendjen në të cilën
është thirrur. 25 Por për sa u takon virgjëreshave, s’kam urdhër nga Zoti,
por po jap një mendim si njeri që kam fituar mëshirën e Zotit për të qenë i
besueshëm. 26Mendoj se është mirë për njeriun të jetë kështu siç është, për
shkak të ngushticës së tanishme. 27 Je i lidhur me një grua? Mos kërko të
zgjidhesh. Je i zgjidhur nga gruaja? Mos kërko grua. 28Por, edhe në qoftë se
martohesh, ti nukmëkaton; edhe nësenjë virgjëreshëmartohet, nukmëkaton;
porkëtado tëkenë shtrëngimnëmish; dheunëdëshiroj t’ju kursej juve. 29Dhe
po ju themkëtë, o vëllezër, se koha tanimë është shkurtuar; kështu tash e tutje
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edhe ata që kanë gra të jenë si ata që nuk kanë; 30dhe ata që qajnë, sikurse të
mos qanin; dhe ata që gëzohen, sikurse të mos gëzoheshin; dhe ata që blejnë,
sikur tëmos kishin gjë në zotërim; 31dhe ata që përdorinnga kjo botë, sikur të
mos e përdornin, sepse forma e kësaj bote po kalon. 32Dhe unë dëshiroj që ju
të jeni pamerak. I pamartuarimerakoset për gjërat e Zotit, simund t’i pëlqejë
Zotit; 33por i martuari merakoset për gjërat e botës, si mund t’i pëlqejë gruas
së tij. 34Ka dallim gruaja nga virgjëresha; e pamartuara kujdeset për gjërat e
Zotit që të jetë e shenjtë në trup e në frymë, kurse e martuara kujdeset për
gjërat e botës, si mund t’i pëlqejë burrit. 35 Edhe këtë unë e them për dobinë
tuaj, jo që t’ju vë një lak, po që të jeni të hijshëm dhe t’i kushtoheni Zotit pa
u shkëputur. 36Por nëqoftëse dikushmendon të sillet nëmënyrë të pahijshme
ndaj virgjëreshës së tij, kur asaj i kalon lulja e kohës, edhe duhet të bëhet
kështu, le të bëjë çfarë të dojë; le të martohen. 37Por ai që është i qëndrueshëm
në zemër të vet dhe që nuk i nënshtrohet nevojës, por është zot i vullnetit të
vet dhe e ka vendosur në zemër të vet të ruajë virgjëreshën e tij, bën mirë.
38 Prandaj ai që marton bën mirë, ai që nuk e marton bën edhe më mirë.
39 Gruaja është e lidhur për sa kohë rron burri i saj; por, në qoftë se i vdes
burri, ajo është e lirë të martohet me cilin të dojë, veçse kjo punë të bëhet në
Zotin. 40 Por, sipas gjykimit tim, ajo është më e lumtur, po mbeti ashtu; dhe
mendoj se edhe unë kam Frymën e Perëndisë.

8
1 Për sa u përket flijimeve për idhujt, ne e dime se të gjithë kemi njohuri;

njohuria krekos, kurse dashuria ndërton. 2Në qoftë se dikush mendon se di
diçka, ai nuk di ende asgjë sikundër duhet të dijë. 3 Por në qoftë se dikush
e do Perëndinë, ai është i njohur prej tij. 4 Pra, për sa i përket të ngrënit të
flive që u bëhen idhujve, ne e dimë se idhulli nuk është asgjë në botë dhe se
nuk ka Perëndi tjetër, veç një. 5 Sepse, ndonëse ka të ashtuquajtura perëndi
në qiell a në tokë (sikurse ka shumë perëndi dhe shumë zotër), 6 për ne s’ka
veçse një Perëndi, Ati nga i cili janë të gjitha gjërat dhe ne në të; dhe një Zot,
Jezu Krishti, me anë të të cilit janë të gjitha gjërat, dhe ne jetojmë me anë
të tij. 7 Por njohuria nuk është në të gjithë; madje disa, të ndërgjegjshëm për
idhullin, hanë gjëra posi të flijuara idhujve; dhe ndërgjegja e tyre, duke qenë
e dobët, përlyhet. 8 Por të ngrënit nuk na çon te Perëndia; po të hamë, nuk
fitojmë asgjë më tepër dhe, po të mos hamë, s’kemi gjë më pak. 9 Por kini
mendjen se mos kjo liri që keni të bëhet pengesë për të dobëtit. 10 Sepse, në
qoftë se dikush të sheh ty, që ke njohuri, të ulur në tryezë në një tempull
idhujsh, ndërgjegja e tij, që është e dobët, a nuk do të marrë guxim që ai
të hajë gjërat e flijiuara për idhujt? 11 Edhe kështu, për shkak të njohurisë
sate, do të humbasë vëllai yt i dobët, për të cilin vdiq Krishti. 12 Dhe, kur
mëkatoni kështu kundër vëllezërve, duke plagosur ndërgjegjen e tyre të dobët,
ju mëkatoni kundër Krishtit. 13 Prandaj, në qoftë se një ushqim skandalizon
vëllanë tim, unë nuk do të ha më kurrë mish, që të mos e skandalizoj vëllanë
tim.

9
1A s’jam unë apostull? A s’jam unë i lirë? Po a nuk e pashë Jezu Krishtin,

Zotin tonë? A nuk jeni ju vepra ime në Zotin? 2Në qoftë se për të tjerët nuk
jam apostull, së paku për ju unë jam; sepse ju jeni vula e apostullimit tim në
Zotin. 3Kjo është mbrojtja ime ndaj atyre që më hetojnë. 4A nuk kemi edhe
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ne të drejtë të hamë e të pimë? 5 A nuk kemi edhe ne të drejtë të marrim
me vete një bashkëshorte, që të jetë motër në besim, sikurse edhe apostujt
e tjerë, dhe vëllezërit e Zotit, edhe Kefa? 6Apo vetëm unë dhe Barnaba nuk
kemi të drejtë të mos punojmë? 7Kush, vallë, shkon në luftë me shpenzimet
e veta? Kush mbjell vresht dhe nuk ha nga fryti i tij? Kush kullot një tufë
dhe nuk ha nga qumështi i tufës? 8 A i them këto si njeri? A nuk i thotë
këto edhe ligji? 9 Sepse në ligjin e Moisiut është shkru-ar: “Mos ia lidh gojën
kaut që shin”. A u merrka Perëndia me qetë, vallë? 10 Apo e thotë këtë për
ne? Vërtetë për ne janë shkruar, sepse kush lëron duhet të lërojë me shpresë,
dhe kush shin, duhet të shijë me shpresë që të marrë atë që shpreson. 11Në
qoftë se ne kemimbjellëmidis jush gjërat frymërore, a është gjë emadhe nëse
korrim të mirat tuaja materiale? 12Në qoftë se të tjerë kanë pjesë të kësaj të
drejte mbi ju, a nuk do ta kishim ne shumëmë tepër? Po ne nuk e përdornim
këtë të drejtë; po durojmë çdo gjë, për të mos i vënë asnjë pengesë ungjillit
të Krishtit. 13Nuk e dini ju se ata që kryejnë shërbesën e shenjtë hanë nga
gjërat e tempullit, dhe ata që i shërbejnë altarit marrin pjesë nga të mirat e
altarit? 14Kështu edhe Zoti urdhëroi që ata që shpallin ungjillin, nga ungjilli
të rrojnë. 15 Por unë nuk përdora asnjë nga këto gjëra as nuk i shkrova, që
kështu tëmëbëhet, sepse përmuaështëmëmirë të vdes se sa dikush ta bëjë të
kotë të mburrurit tim. 16 Sepse, në qoftë se unë predikoj ungjillin, s’ka asgjë
që unë të mburrem, sepse kjo është një nevojë që më është ngarkuar; edhe
mjerë unë, po nuk predikova ungjillin! 17Sepse, po e bëra këtë vullnetarisht,
do të kem një pagë; por po ta bëj kundër dëshirës,mbetet gjithnjë një detyrë
qëmë është besuar. 18Cila, pra, është paga ime? Që, duke predikuar ungjillin
tabëjungjillin tëofruar falas, paepërdorurpërkeqpushtetin timnëungjillin.
19 Sepse, ndonëse jam i liruar nga të gjithë, e bëra vetën time shërbëtor të të
gjithëve që të fitoj sa më shumë njerëz. 20Kështu e kam bërë vetën time Jude
me Judenjtë për t’i fituar Judenjtë; e kam bërë veten time si një që është nën
ligj me ata që janë nën ligj për t’i fituar ata që janë nën ligj; 21me ata që janë
pa ligj e kam bërë veten time si pa ligj (ndonëse nuk isha pa ligjin e Zotit,
por nën ligjin e Krishtit), për të fituar ata që janë pa ligj. 22E kam bërë veten
time të dobët me të dobëtit, për të fituar të dobëtit; e kam bërë veten time
gjithçka për të gjithë, që tëmund të shpëtojme çdomënyrë disa njerëz. 23Dhe
këtë e bëj për hir të ungjillit, që të bëhem edhe unë pjestar i tij. 24 A nuk e
dini se ata që vrapojnë në pistë, vërtetë vrapojnë të gjithë, por vetëm një e
fiton çmimin? Vraponi në mënyrë që ta merrni. 25Dhe kushdo që merr pjesë
në garë kontrollon veten në të gjitha; dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një
kurorëqëprishet, kursenepërnjëkurorëqënukprishet. 26Unë,pra, vrapoj,
por jo sikur jam i pasigurt; kështu luftoj, por jo sikur rrah erën; 27madje e
mundoj trupin tim dhe e nënshtroj, se mos, pasi t’u kem predikuar të tjerëve,
të bëhem për t’u përjashtuar.

10
1 Sepse, o vëllezër, unë nuk dua që ju të mos edini se gjithë etërit tanë

ishin nën renë, dhe të gjithë shkuan nëpër det, 2dhe të gjithë u pagëzuan për
Moisinë në re dhe në det, 3 të gjithë hëngrën të njëjtën ushqim frymëror, 4dhe
të gjithë pinë të njëjtën pije frymërore, sepse pinin prej shkëmbi frymëror që
i ndiqte; edhe ky shkëmb ishte Krishti. 5 Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën
prej tyre; sepse ranë të vdekur në shkretëtirë. 6Dhe këto u bënë si shembuj
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për ne, që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga, ashtu si dëshiruan ata, 7 dhe që
të mos bëheni idhujtarë si disa nga ata, sikurse është shkruar: “Populli u ul
që të hajë dhe të pijë, dhe u ngrit për të luajtur”. 8 Dhe të mos kurvërojmë,
ashtu si kurvëruan disa nga ata edhe ranë të vdekur në një ditë njëzet e tre
mijë. 9 Dhe të mos e tundojmë Krishtin, ashtu si e tunduan disa nga ata
dhe u vranë nga gjarpërinjtë. 10 Dhe mos u ankoni, ashtu si u ankuan disa
nga ata, dhe u vranë nga shkatërruesi. 11Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën
atyre si shëmbull, dhe janë shkruar për paralajmërimin tonë, për ne që jemi
në mbarim të epokët. 12 Prandaj ai që mendon se qëndron më këmbë, le të
shohë semos bjerë. 13Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi
njerëzor; por Perëndia është besnik dhe nukdo të lejojë që t’ju tundojnë përtej
fuqive tuaja, por me tundimin do t’ju japë dhe rrugë dalje, që ju të mund ta
përballoni. 14Prandaj, të dashurit e mi, largohuni nga idhujtaria. 15Po ju flas
si tëmënçur, gjykojeni ju atë që them: 16kupaebekimit, qënebekojmë, anuk
është vallë pjesëmarrje në gjakun e Krishtit? Buka që ne thyejmë, a nuk është
vallë pjesëmarrje në trupin e Krishtit? 17 Sepse ne të shumtit, jemi një bukë,
një trup, sepse të gjithë marrim pjesë në të vetmen bukë. 18 Shikoni Izraelin
sipas mishit: ata që hanë flijimet a nuk janë pjesëmarrës të altarit? 19 Çfarë
them, pra? Se idhulli është diçka? Apo se ajo që u është flijuar idhujve është
diçka? 20 Jo, por them se gjërat që flijojnë johebrenjtë, ua flijojnë demonëve
dhe jo Perëndisë; tani unë nuk dua që ju të keni pjesë me demonët. 21 Ju
nuk mund të pini kupën e Zotit dhe kupën e demonëve; ju nuk mund të
merrni pjesë në tryezën e Zotit dhe në tryezën e demonëve. 22 A duam ne
të provokojmë Zotin deri në xhelozi? A jemi ne më të fortë se ai? 23Gjithçka
më lejohet, por jo gjithçka është dobishme; gjithçkamë lejohet, por jo çdo gjë
ndërton. 24 Askush të mos kërkojë interesin e vet, por atë të tjetrit. 25Hani
çdo gjë që shitet te kasapi, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes, 26 sepse
“toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban”. 27 Dhe në qoftë se ndonjë
jobesimtar ju fton dhe ju doni të shkoni, hani çdo gjë që t’u vihet përpara, pa
bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes. 28 Por në qoftë se dikush ju thotë: “Kjo
është nga flijim idhujsh”, mos hani, për atë që ju paralajmëroi dhe për shkak
të ndërgjegjes, sepse “toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban”. 29Dhe
them ndërgjegje, por jo tënden, por të tjetrit. Sepse përse të gjykohet liria ime
nga ndërgjegja e një tjetri? 30Në qoftë se unë marr pjesë me falenderim, pse
të shahem për atë gjë, për të cilin falenderoj? 31 Pra, nëse hani, nëse pini,
nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t’i bëni për lavdinë e Perëndisë. 32Mos
u bëni shkak skandali as për Judenj, as për Grekë, as për kishën e Perëndisë;
33 sikurse edhe unë vetë përpiqem t’u pëlqej të gjithëve në çdo gjë, nuk kërkoj
përfitimin tim, por të të shumtëve, që të shpëtohen.

11
1 Më imitoni mua, ashtu si unë jam imitues i Krishtit. 2 Dhe unë po ju

lavdëroj, vëllezër, që më kujtoni në të gjitha gjërat dhe i zbatoni porositë
ashtu siç ua kam transmetuar. 3 Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu është
Krishti, edhekreu igruasështëburri; edhekreu iKrishtit ështëPerëndia. 4Çdo
burrë, kur lutet ose profetizon kokëmbuluar, turpëron kryet e tij. 5 Edhe çdo
grua, që lutet ose profetizon kokëzbuluar, turpëron kryet e saj, sepse është
njëlloj sikur të ishte e rruar. 6 Sepse në qoftë se gruaja nuk mbulohet, le
t’ia presin flokët; por në qoftë se për gruan është turp të qethet a të rruhet,
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le të mbulojë kryet. 7 Sepse burri nuk duhet të mbulojë kryet, sepse është
shëmbëllimi dhe lavdia e Perëndisë, kurse gruaja është lavdia e burrit, 8 sepse
burri nuk është nga gruaja, por gruaja nga burri, 9 edhe sepse burri nuk
u krijua për gruan, por gruaja për burrin. 10 Prandaj gruaja, për shkak të
engjëjve, duhet të ketë një shenjë pushteti mbi kryet. 11Gjithsesi në Zotin as
burri s’është pa gruan, as gruaja pa burrin, 12 sepse sikurse gruaja vjen nga
burri, ashtu edhe burri lind nëpërmjet gruas, dhe çdo gjë vjen nga Perëndia.
13Gjykoni ndër veten tuaj. A i ka hije gruas t’i lutet Perëndisë pa umbuluar?
14 Po vetë natyra, a nuk ju mëson se, në qoftë se një burrë i mban flokët të
gjata, kjo është çnderim për të? 15 Por në qoftë se gruaja i ka flokët të gjata,
kjo është lavdi për të, sepse flokët i janë dhënë asaj për mbulesë. 16 Por në
qoftë se ndokush mendon të kundërshtojë, ne s’kemi zakon të tillë, as kishat
e Perëndisë. 17Por, duke porositur këtë, unë nuk ju lavdëroj, se ju mblidheni,
jo për më të mirën, po për më të keqen. 18 Para së gjithash, sepse dëgjoj se
kur bashkoheni në asamble ka midis jush përçarje, dhe pjesërisht e besoj.
19 Sepse duhet të ketë midis jush edhe grupime, që të njihen në mes tuaj ata
që janë të sprovuar. 20Kur mblidheni bashkë, pra, në një vend, kjo që bëni
nuk është për të ngrënë darkën e Zotit, 21sepse, në të ngrënët, gjithësecilimerr
darkën e vetmëpërpara; dhenjërikauri dhe tjetri është i dehur. 22Anukkeni,
pra, shtëpi për të ngrënë e për të pirë? Apo përbuzni kishën e Perëndisë dhe
turpëroni ata që s’kanë asgjë? Çfarë t’ju them juve? T’ju lavdëroj? Për këtë
nuk ju lëvdoj. 23 Sepse unë mora nga Zoti atë që ju transmetova edhe juve;
se Zoti Jezus, në atë natë që po tradhtohej, mori bukën 24dhe, si falënderoi, e
theu dhe tha: “Merrni, hani; ky është trupi im që është thyer për ju; bëni këtë
në përkujtimin tim”. 25Gjithashtu, pas darkës,mori edhe kupën, duke thënë:
“Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun tim; bëni këtë sa herë që të pini, në
përkujtimin tim”. 26Sepse saherë tëhaningakjobukëose tëpiningakjokupë,
ju shpallni vdekjen e Zotit, derisa ai të vijë. 27Prandaj ai që ha nga kjo bukë
ose pi nga kjo kupë e Zotit padenjësisht, do të jetë fajtor i trupit dhe i gjakut të
Zotit. 28Por secili të shqyrtojë vetveten dhe kështu të hajë nga buka e të pijë
nga kupa, 29 sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten
e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. 30Për këtë arsye ka nëmes jush shumë
të dobët e të sëmurë, dhe shumë vdesin. 31 Sepse, po të shqyrtonim veten
tonë, nuk do të gjykoheshim. 32Por kur gjykohemi, ndreqemi nga Zoti, që të
mos dënohemi bashkë me botën. 33 Prandaj, o vëllezërit e mi, kur mblidheni
për të ngrënë, pritni njeri tjetrin. 34Dhe në qoftë se dikush ka uri, le të hajë
në shtëpi, që të mos mblidheni për dënim. Dhe gjërat e tjera, kur të vij, do t’i
rregulloj.

12
1 Edhe për sa u përket dhuntive frymërore, o vëllezër, nuk dua të jeni të

paditur. 2 Ju e dini se, kur ishit paganë, tërhiqeshit pas idhujve të pagojë,
nën shtytje të çastit. 3 Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në Frymën e
Shenjtë nuk thotë: “Mallkuar qoftë Jezusi!”; edhe asnjë nuk mund të thotë:
“Jezusi është Zot”, veç se në Frymën e Shenjtë. 4 Ka larmi dhuntish, por i
njëjti Frymë. 5 Ka edhe larmi shërbimësh, por i njëjti Zot. 6 Dhe ka larmi
veprimtarish por është i njejti Perëndi i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë.
7Dhe secilit i jepet shfaqja e Frymës për dobinë e përbashkët. 8Dikujt, pra, i
jepet, me anë të Frymës, fjalë diturie; një tjetri, sipas të po atij Frymë, fjalë
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njohurie; 9 një tjetri besim, nga po ai Frymë; një tjetri dhuntitë e shërimeve,
nëpërmjet po atij Frymë; një tjetri pushtet për të kryer veprime të fuqishme;
një tjetri profeci; një tjetri të dallojë frymërat; 10një tjetri larmi gjuhësh; një
tjetri interpretimi i gjuhëve. 11 Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi
Frymë, duke i ndarë gjithsecilit dhunti veç e veç ashtu si do vetë. 12 Sepse
ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë, dhe të gjitha gjymtyrët e të
njëtit trup, megjithse janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është
edhe Krishti. 13 Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një Frym të vetëm në
të njëjtin trup, qofshin Hebrenjtë apo Grekët, qofshin skllevërit a të liruarit,
dhe të gjithë e kemi jemi uijtur në të njëjtin Frymë. 14 Sepse edhe trupi nuk
është një gjymtyrë e vetme, por shumë. 15 Sikur të thoshte këmba: “Mbasi
nuk jam dorë, unë nuk jam pjesë e trupit”, mos për këtë nuk është pjesë e
trupit? 16Dhe sikur veshi të thoshte: “Mbasi nuk jam sy, unë nuk jam pjesë
e trupit”, mos për këtë nuk është pjesë e trupit? 17 Po të ishte gjithë trupi sy,
ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte gjithë dëgjim, ku do të ishte të nuhaturit?
18 Por Perëndia ka vënë çdo gjymtyrë të trupit si ka dashur. 19 Po të ishin të
gjitha gjymtyrët një gjymtyrë e vetme, ku do të ishte trupi? 20 Kështu, pra,
janë shumë gjymtyrë, por një trup i vetëm. 21 Dhe syri nuk mund t’i thotë
dorës: “Unë nuk kam nevojë për ty”; dhe po ashtu koka nuk mund t’u thotë
këmbëve: “Unë nuk kamnevojë për ju”. 22Madje, gjymtyrët e trupit që duken
se janë më të dobëta, janë shumë më të nevojshme se të tjerat; 23dhe ato që
ne i konsiderojmëmëpak tënderuara, pikërisht ata rrethojmëmemë shumë
nderim; dhe të pahijshmet tona kanë më tepër hijë. 24Por gjymtyrët tona të
hijshmenukkanënevojë. PorPerëndiaendërtoi trupinduke idhënëmë tepër
nder asaj pjese që e kishtemangut, 25që tëmos kishte përçarjenë trup, por të
gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njera-tjetrën. 26Dhe nëse vuan
një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët vuajnë; kurse po të nderohet një gjymtyrë,
të gjitha gjymtyrët gëzohen bashkë me të. 27 Dhe ju jeni trupi i Krishti dhe
gjymtyrët e tij, veç e veç. 28Dhe Perëndia i vuri disa në kishë, së pari apostuj,
së dyti profetë, së treti mësues; pastaj vepra të fuqishme; pastaj dhuntitë e
shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve. 29A janë vallë
të gjithë apostuj? Janë të gjithë profetë? Janë të gjithë mësues? 30A kanë të
gjithëdhuntinëeveprave të fuqishme? Akanë tëgjithëdhuntitë e shërimeve?
Aflasin të gjithë gjuhë të ndryshme? A interpretojnë të gjithë? 31Por kërkoni
me zemër të zjarrtë dhuntitë më të mira; dhe unë do t’ju tregoj një udhë
shumëmë të lartë.

13
1 Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve, dhe të mos kisha dashuri,

do të bëhesha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon. 2 Edhe
sikur të kisha dhuntinë e profecisë, edhe të dija të gjithamisteret dhembarë
shkencën dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga vendi malet, por të
mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. 3 Edhe sikur të ndaja gjithë pasuritë e
mia për të ushqyer të varfërit dhe ta jepja trupin tim që të digjej, e të mos
kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë! 4 Dashuria është e durueshme;
plot mirësi; dashuria nuk ka smirë, nuk vë në dukje, nuk krekoset, 5 nuk
sillet në mënyrë të pahijshme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk
dyshon për keq; 6 nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën,
7 i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë.
8Dashuria nuk ligshtohet kurrë; por profecitë shfuqizohen, gjuhët pushojnë
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dhenjohuriado të shfuqizohet, 9sepsenenjohimpjesërishtdheprofetizojmë
pjesërisht. 10Por, kur të vijë përsosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të
shfuqizohet. 11Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë,mendoja si fëmijë, arsyetoja si
fëmijë; kur u bëra burrë, i flaka gjërat fëminore. 12 Tani në fakt, ne shohim si
në pasqyrë, nëmënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe; tashti
njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikurse njihem. 13Tani,
pra, këto tri gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria; por më e madhja
nga këto është dashuria.

14
1Kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrtë dhuntitë frymërore, por

sidomos që të mund të profetizoni, 2 sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u
flet njerëzve, por Perëndisë; sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet
mistere. 3 Kurse ai që profetizon, u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e
përdëllim. 4Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që profetizon,
ndërton kishën. 5 Unë dua që të gjithë ju të flisnit gjuhëra, por më tepër të
profetizonit, sepse ai që profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhëra,
veçse në interpretoftë, që të marrë ndërtim kisha. 6 Dhe tani, o vëllezër, po
të vija e t’ju flisja në gjuhë, ç’dobi do të kishit, po të mos ju flisja me anë të
zbulesës, a me njohuri, a me profeci, a memësim? 7Edhe gjërat që nuk kanë
shpirt dhe nxjerrin zë, fyelli ose qestja, po të mos japin zë të dallueshëm, si
do të njihet të rënit e fyellit ose e qestes? 8 Sepse, po të japë buria një tingull
të panjohur, kush do të përgatitet për betejë? 9Kështu edhe ju, në qoftë se me
gjuhën tuajnukflisni fjalë tëkuptueshme, si do tëkuptohet çfarëu tha? Sepse
do të flisnit në erë. 10Ka nuk e di se sa lloje zërashnë botë, dhe asnjë prej tyre
nuk është pa kuptim. 11Pra, në qoftë se unënuk emarr vesh kuptimin e zërit,
do të jem si një i huaj për atë qëflet, dhe ai qëflet do të jetë një i huaj përmua.
12Kështu edhe ju, mbasi doni fort të keni dhunti frymërore, kërkoni që t’i keni
të bollshme për ndërtimin e kishës. 13 Prandaj ai që flet një gjuhë tjetër, le të
lutet që të mund ta interpretojë, 14 sepse, në qoftë se unë lutem në një gjuhë
tjetër, fryma im lutet, por mendja ime është e pafrytshme. 15Po atëherë? Do
të lutemme frymën, por do ta bëj edhememendjen; do të këndojme frymën,
pordo të këndoj edhememendjen. 16Mefjalë të tjera, nëqoftë se ti e lavdëron
Perëndinë me frymën, ai që zë vendin e profanët, si do të thotë “amen” për
falënderimin tënd, kur nuk merr vesh ç’po thua? 17 Sepse ti edhe mund të
falënderoshmirë, por tjetri nuk ndërtohet. 18Unë e falënderoj Perëndinë time,
sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë. 19Por në asamble parapëlqej të
thempesë fjalëmemënçurinë timepërmësimin e të tjerëve sedhjetëmijë fjalë
nëgjuhë tjetër. 20Vëllezër,mosubënikalamajngamendja, porbëhuni foshnje
për të ligën, dhe burra të pjekur nga mendja. 21Në ligj është shkruar: “Unë
do t’i flas këtij populli në gjuhë të huaja dhe me buzë të tjera, por as kështu
nuk do tëmë dëgjojnë”, thotë Zoti. 22Prandaj gjuhët janë një shenjë jo për ata
që besojnë, por për jobesimtarë, kurse profecia nuk është për jobesimtarë,
po për besimtarë. 23Pra, në qoftë se, kur gjithë kisha është mbledhur në një
vend, të gjithë flasin gjuhëra dhe hyjnë profanë ose jobesimtarë, a nuk do
të thonë se ju kanë dalë mendtë? 24 Por, në qoftë se profetizojnë të gjithë
dhe hyn një jobesimtar ose një profan, ai bindet nga të gjithë dhe gjykohet
nga të gjithë. 25Dhe kështu të fshehtat e zemrës së tij zbulohen; edhe kështu,
duke rënë me faqe përmbys, do të adhurojë Perëndinë, duke deklaruar se
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Perëndia është me të vërtetë midis jush. 26 Ç’duhet bërë, pra, o vëllezër? Kur
të mblidheni, secili nga ju ka një psalm, një mësim, fjalim në gjuhë tjetër,
zbulesë, interpretim, çdo gjë le të bëhet për ndërtim. 27 Nëse ndonjë flet në
gjuhë tjetër, le të bëhet kjo nga dy a më të shumtën tre vetë dhe njeri pas
tjetrit, dhe një le të interpretojë. 28 Por nëse nuk ka iterpretues, le të heshtë
në kishë dhe le të flasë me veten e tij dhe me Perëndinë. 29 Le të flasin dy a
tre profetë, dhe të tjerët të gjykojnë. 30 Por nëse ka një zbulesë ndonjë tjetër
që rri ulur, le të heshtë i pari. 31 Sepse të gjithë, njeri pas tjetrit, mund të
profetizojnë,që tëmësojnë tëgjithëdhe të inkurajohen tëgjithë. 32Frymërate
profetëveunënshtrohenprofetëve, 33sepsePerëndianukështëPerëndi trazimi,
por paqtimi si në të gjitha kishat e shenjtorëve. 34Gratë tuaja të heshtin në
kishë, sepse nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen, sikurse thotë
edhe ligji. 35Dhe në qoftë se duan tëmësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e
tyre në shtëpi, sepse është e turpshme për gratë të flasin në kishë. 36Prej jush
doli fjala e Perëndisë? Apo vetëm te ju arriti? 37Nëqoftë se dikushmendon se
është profet ose frymëror, le të njohë se ato që po ju shkruaj janë urdhërime
të Zotit. 38Dhe nëse dikush është i paditur, le të jetë i paditur. 39 Prandaj, o
vëllezër të mi, kërkonime zemër të zjarrtë të profetizoni dhe mos ndaloni të
flasin në gjuhëra. 40Por të gjitha të bëhen sikur ka hije dheme rregullsi.

15
1 Tani, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju

e keni marrë dhe mbi të cilin ju qëndroni, 2 dhe me anë të të cilit ju jeni
shpëtuar, nëse do ta mbani fjalën që ju kanë predikuar, veç nëse besuat kot.
3 Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë vetë i kam
marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, 4 se u varros dhe
u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve, 5 edhe se iu shfaq Kefës dhe pastaj
të dymbëdhjetëve. 6 Pastaj iu shfaq një herë të vetme më shumë se pesëqind
vëllezërve, prej të cilëvemë të shumtët rrojnë edhe sot, kurse disa kanë rënë
në gjumë. 7 Më pas iu shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. 8 Më
së fundi m’u shfaq edhe mua, si në dështimit. 9 Sepse unë jam më i vogli i
apostujve dhe as nuk jam i denjë të quhem apostull, sepse e kam përndjekur
kishën e Perëndisë. 10 Por me hirin e Perëndisë jam ai që jam; dhe hiri i tij
ndaj meje nuk qe i kotë,madje jammunduarmë shumë se gjithë të tjerët, jo
unë, por hiri i Perëndisë që ështëmemua. 11Pra, si unë, ashtu edhe ata kështu
predikojmë dhe ju kështu besuat. 12 Por, në qoftë se predikohet se Krishti u
ringjall prej së vdekurish, si atëherë disa nga ju thonë se nuk ka ringjallje
të të vdekurve? 13 Në qoftë se nuk ka ringjallje të të vdekurve, as Krishti
nuk u ringjall. 14 Por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, predikimi
ynë është i kotë dhe i kotë është edhe besimi juaj. 15 Atëherë edhe ne do të
ishim dëshmitarë të rremë të Perëndisë, sepse dëshmuam për Perëndinë, se ai
ringjalli Krishtin, të cilin ai nuk e paska ringjallur, po të jetë se me të vërtetë
tëvdekurit nukringjallen. 16Nëqoftë se tëvdekurit nukringjallen, asKrishti
nuk është ringjallur; 17pornëqoftë seKrishti nuk është ringjallur, i kotë është
besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja, 18 edhe ata që fjetën në Krishtin
janë të humbur. 19 Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë,
ne jemi më të mjerët e të gjithë njerëzve. 20 Por tashti Krishti u ringjall prej
së vdekurish, dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur. 21 Sepse, ashtu si
erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi dhe ringjallja e të vdekurve
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me anë të një njeriu. 22Sepse, ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu
të gjithë do të ngjallën në Krishtin, 23 por secili sipas radhës së vet: Krishti,
fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit, në ardhjen e tij 24 Pastaj do të vijë
fundi, kur ai t’ia dorëzojë mbretërinë Perëndisë Atë, pasi të ketë asgjësuar
çfarëdo sundimi, çdo pushtet e fuqi. 25Sepse duhet që ai tëmbretërojë, derisa
t’i vërë të gjithë armiqtë e tij nën këmbët e veta. 26Armiku i fundit që do të
shkatërrohet është vdekja. 27 Sepse Perëndia i vuri të gjitha nën këmbët e tij.
Por, kur thotë se çdo gjë i është nënshtruar, është e qartë se përjashtohet ai që
ia ka nënshtruar çdo gjë. 28 Dhe kur t’i ketë nënshtruar të gjitha, atëherë Biri
vetë do t’i nënshtrohet Atij që i nënshtroi të gjitha, që Perëndia të jetë gjithçka
në të gjithë. 29 Përndryshe çfarë do të bëjnë ata që pagëzohen për të vdekurit?
Në qoftë seme të vërtetë të vdekurit nuk ringjallen, përse ata edhe pagëzohen
për të vdekurit? 30 Përse jemi edhe ne në rrezik në çdo orë? 31 Përditë unë
po vdes për shkak të mburrjes për ju, që kam në Krishtin Jezu, Zotin tonë.
32Nëse u ndesha në Efes si njeri kundër bishave, ç’dobi kam? Në qoftë se të
vdekuritnukringjallen, le tëhamëe tëpimë, sepsenesërdo tëvdesim. 33Mos
u gënjeni; shoqëritë e këqija prishin zakonet emira. 34Zgjohuni për drejtësinë
dhemosmëkatoni, sepsedisanga junukenjohinPerëndinë;për turpin tuajpo
ua them. 35Por do të thotë ndonjë: “Si ringjallen të vdekurit, edheme ç’trup
do të vijnë?”. 36 O i pamend! Atë që ti mbjell, nuk ngjallet, nëse nuk vdes
përpara. 37Dheatëqëmbjell, ti nukmbjell trupinqëdo tëbëhet,pornjëkokërr
të zhveshur, ndoshta nga grurë ose ndonjë farë tjetër. 38 Po Perëndia i jep
trup si të dojë, secilës farë trupin e vet. 39 Jo çdomish është i njëjtimish; por
tjetër ështëmishi i njerëzve, tjetërmishi i bagëtive, tjetër i peshqve dhe tjetër i
shpendëve. 40Dheka trupaqiellorë dhe trupa tokësorë; por tjetër është lavdia
e trupave qiellorë e tjetër e atyreve të tokës. 41 Tjetër është lavdia e diellit
dhe tjetër lavdia e hënës dhe tjetër lavdia e yjeve; sepse ndryshon në lavdi
ylli nga ylli. 42 Kështu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve; trupi mbillet
në prishje dhe ringjallet në paprishje. 43 Mbillet në çnderim dhe ringjallet
në lavdi; mbillet i dobët dhe ringjallet në fuqi. 44Mbillet trup natyror dhe
ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. 45 Kështu
edhe është shkruar: “Njeriu i parë, Adami, u bë shpirt i gjallë; por Adami i
fundit ështëFrymëqë jep jetë. 46Por frymërorinukështëmëparë,porpërpara
ështënatyrori, pastaj frymërori. 47Njeriu iparë ibërëprejdheu, është tokësor;
njeriu i dytë është Zoti nga qielli. 48Siç është tokësori ashtu janëdhe tokësorët;
dhe siç ështëqiellori, të tillë do të jenë edheqiellorët. 49Dhe sikursembartëm
shëmbëllimin e tokësorit, do të mbartim edhe shëmbëllimin e qiellorit. 50Edhe
këtë po ju them, o vëllezër, se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë
mbretërinë e Perëndisë, as prishja nuk mund të trashëgojë paprishjen. 51 Ja,
unë po ju them një të fshehtë: të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të
shndërrohemi në një moment, 52 sa hap e mbyll sytë, në tingullin e burisë së
fundit; sepse do të bjerë buria, të vdekurit do të ringjallen të paprisshëmdhe
nedo të shndërrohemi, 53sepse ky trupqëprishet duhet të veshëmosprishjen
dhe ky ivdekshëm të veshë pavdekësinë. 54 Edhe ky trup që prishet, kur të
veshëmosprishjen, edhe ky i vdekshëm kur të veshë pavdekësinë, atëherë do
të realizohet fjala që është shkruar: “Vdekja u përpi në fitore”. 55O vdekje,
ku është gjëmba jote? O ferr, ku është fitorja jote? 56 Edhe gjëmba e vdekjes
është mëkati; dhe fuqia e mëkatit është ligji. 57 Por ta falënderojmë Perëndinë
që na jep fitorenme anë të Zotit tonë Jezu Krisht. 58Prandaj, o vëllezërit emi
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të dashur, qëndroni të fortë e të patundur, duke tepruar përherë në veprën e
Zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kotë në Zotin.

16
1 Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si i

urdhërova kishat e Galatisë. 2Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë
mënjanë aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që, kur të vij, të mos bëhen
atëherë mbledhje ndihmash. 3Edhe, kur të vij, ata që ju do të miratoni, unë
do t’i dërgoj me letra, që të çojnë në Jeruzalem dhuratën tuaj bujare. 4 Dhe
po të jetë e udhës që të shkoj vetë, ata do të shkon me mua. 5 Edhe unë do
të vij te ju, pasi të kem kaluar nëpër Maqedoni. 6 Dhe ndoshta do të rri te
ju, ose edhe të dimëroj, që ju të më përcillni kudo që të shkoj. 7 Sepse kësaj
here nuk dua t’ju shoh vetëm kalimthi, por shpresoj të rri pak kohë pranë
jush, në dashtë Zoti. 8 Dhe unë do të rri në Efes deri për Rrëshajët, 9 sepse
m’u hap një derë e madhe dhe e efektshme, dhe kundërshtarë ka shumë.
10 Tani, nëse vjen Timoteu, kujdesuni që të rrijë me ju pa druajtje, sepse ai
punon për veprën e Zotit ashtu si unë. 11 Pra, asnjë të mos e përçmojë, por
përcilleni në paqe që të vijë tek unë, sepse e pres bashkë me vëllezërit. 12 Sa
për vëllanë Apol, iu luta shumë që të vijë tek ju bashkë me vëllezërit, por ai
s’deshi kurrsesi të vinte tani; por do të vijë kur ta ketë volinë. 13Rrini zgjuar,
qëndroni tëpalëkundshëmnëbesim, silluni siburrat, jini të fortë. 14Dheçdogjë
që bëni, ta bënime dashuri! 15Tani, o vëllezër (ju e njihni familjen e Stefanas
që është fryti i parë i Akaisë dhe që i janë kushtuar shërbesës së shenjtorëve),
16 ju bëj thirrje që t’u nënshtroheni edhe ju atyreve dhe kujtdo që punon
dhe mundohet në punën tonë të përbashkët. 17 Edhe gëzohem për ardhjen e
Stefanas, të Fortunatit dhe të Akaikut, sepse ata e plotësuan mungesën tuaj,
18 sepse e freskuan frymën tim dhe tuajin; prandaj nderoni njerëz të tillë.
19 Kishat e Azisë ju përshëndesin; Akuila dhe Prishila, bashkë me kishën që
është në shtëpi të tyre, ju përshendesin shumë në Zotin. 20 Të gjithë vëllezërit
ju përshëndesin; përshëndetni njëri-tjetrin me një puthje të shenjtë. 21 Të fala
me shëndet me dorën time, të Palit. 22 Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu
Krisht, qoftë mallkuar! Maranatha a. 23Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me ju.
24Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në Krishtin Jezu. Amen.
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2 e Korintasve
1 Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetin e Perëndisë, dhe vëllai

Timote, kishës së Perëndisë që është në Korint, bashkë me gjithë shenjtorët
që janë në gjithë Akainë: 2 Paçi hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga
Zoti Jezu Krisht. 3Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati
i të mëshirëve dhe Perëndia e çdo ngushëllimi, 4 i cili na ngushëllon në çdo
shtrëngim tonin, që, nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar
nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi.
5Sepse, ashtu si ndër ne teprojnë vuajtjet e Krishtit, po ashtu, nëpërmjet Jezu
Krishtit, tepron edhe ngushëllimi ynë. 6Dhe, nëse jemi të pikëlluar, kjo ndodh
për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj; nëse jemi të ngushëlluar, kjo ndodh për
ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj, që veprojnë në mënyrë të efektshme që të
duroni të njëjtat vuajtje që heqimedheneve. 7Edhe shpresa jonë për ju është
e patundur, duke ditur se ashtu siç jeni pjesëmarrës në mundime, kështu do
të jeni pjesëmarrës edhe në ngushëllim. 8 Sepse nuk duam, o vëllezër, që të
mos dini për vështirësinë që na ngjau në Azi, që u rënduam përtej fuqive tona,
aq sa u dëshpëruam edhe për jetën vetë. 9 Përmë tepër ne e kishim në veten
tonë vendimin e vdekjes, që tëmos besonim në veten tonë, por në Perëndinë
që ringjall të vdekurit, 10 i cili na ka çliruar dhe na çliron nga një vdekje kaq e
madhe, dhe tek i cili ne shpresojmë sedo tëna çlirojë edhemë, 11mendihmën
tuaj me anë të lutjeve për ne, që shumë njerëz të falënderojnë për dhuntinë e
hirit që do të na jepet me anë të lutjeve të shumë njerëzve. 12Mburrja jonë,
në fakt, është kjo: dëshmimi i ndërgjegjes sonë se ne jemi sjellëme thjeshtësinë
dhe sinqeritetin e Perën-disë në botë dhe sidomos përpara jush, jo me dituri
mishi, por me hirin e Perëndisë. 13 Sepse ne nuk ju shkruajmë të tjera gjëra,
përveç atyre që ju mund të lexoni dhe të kuptoni; dhe unë shpresoj se do t’i
kuptoni deri në fund; 14 sikurse i keni kuptuar tanimë deri diku, se ne jemi
mburrja juaj, sikurse edhe ju do të jenimburrja jonë,nëditën e JezuKrishtit.
15Dheme këtë siguri unë doja të vija te jumë përpara që të kishit një vepër të
mirë tëdytë, 16dhe, nga ju të shkojanëMaqedoni, dhepërsëringaMaqedonia
të vija te ju dhe ju të më përcillnit në Jude. 17 Kur mora këtë vendim, vallë
mos kam vepruar memendjelehtësi? Apo ato që unë vendos, i vendos sipas
mishit, që të jetë tek unë po, po dhe jo, jo? 18Por Perëndia është besnik; fjala
jonë ndaj jush nuk ka qenë po dhe jo. 19Sepse Biri i Perëndisë, Jezu Krisht, që
u predikua ndër ju nga ne, pra, nga unë, nga Silvani dhe nga Timoteu, nuk
ka qenë “po” dhe “jo”, por ka qenë “po” në atë. 20Sepse të gjitha premtimet e
Perëndisë janënë atë “po”dhenë atë “amen”, për lavdi të Perëndisënëpërmjet
nesh. 21Edhe ai që na themelon neve bashkëme ju në Krishtin dhe na vajosi
është Perëndia, 22 i cili edhe na vulosi dhe na dha kaparin e Frymësnë zemrat
tona. 23Dhe unë e thërres Perëndinë për dëshmitarmbi jetën time që, për t’ju
kursyer, nuk kam ardhur ende në Korint. 24 Jo se kemi pushtet mbi besimin
tuaj, por jemi bashkëpunëtorët e gëzimit tuaj, sepse për shkak të besimit ju
qëndroni të patundur.

2
1Porunëkisha vendosurnë veten time tëmos vij përsëri te jumehidhërim.

2Sepse, në qoftë se unë ju hidhëroj, kush do tëmë gëzojëmua, nëmos ai vetë
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që u hidhërua prej meje? 3Dhe ju shkrova në këtë mënyrë që, kur të vij, të
mos kem trishtim nga ata që duhet të më gëzonin, duke pasur besim në ju të
gjithë, se gëzimi im është i të gjithë juve. 4 Ju shkrova, në fakt, me shumë lot
dhe me pikëllim të madh dhe ankth në zemër, jo që të hidhëroheni, por që të
njihni dashurinë shumë të madhe që kam për ju. 5 Edhe në qoftë se dikush
ka shkaktuar trishtim, s’më ka hidhëruar vetëm mua, por deri diku, pa e
tepruar, ju të gjithë. 6Mjaft ështëpëratënjeri ndëshkimiqë iubënga shumica,
7 por tani, përkundrazi, ju duhet më tepër ta falni atë dhe ta ngushlloni, që
ai njeri të mos gëlltitet nga trishtimi i tepërt. 8 Prandaj ju lutem t’i shfaqni
dashuri, 9 sepse ju shkrova edhe për këtë, që të njoh provën tuaj, nëse jeni
të dëgjueshëm në çdo gjë. 10 Por atij që ju do t’i falni diçka, e fal edhe unë,
sepse edhe unë, nëse kam falur gjë, kujtdo që t’ia kem falur, e bëra për ju
përpara Krishtit, 11 që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë qëllimet
e tij. 12 Dhe, kur arrita në Troas për ungjillin e Krishtit edhe m’u hap një
derë në Zotin, 13nuk gjeta prehje në frymën time, sepse nuk gjeta aty Titin,
vëllanë tim; prandaj, si u përshëndeta me ta, shkova në Maqedoni. 14 Por,
falem nderit Perëndisë, që na bën të ngadhnjejmë gjithnjë në Krishtin dhe
shfaq kudo nëpërmjet nesh erën e këndshme të njohurisë së vet. 15 Sepse ne
jemi për Perëndinë era e këndshme e Krishtit ndër ata që shpëtohen dhe ndër
ata që humbasin; 16 për këta një erë vdekjeje në vdekje, po për ata erë jete
në jetë. Dhe kush është i zoti për këto? 17Ne në fakt nuk falsifikojmë fjalën e
Perëndisë, si shumë të tjerë, por flasim me sinqeritet si nga ana e Perëndisë,
përpara Perëndisë në Krishtin.

3
1A fillojmë përsëri të rekomandojmë veten tonë? Apomos kemi nevojë, si

disa, për letra rekomandimi për ju ose për rekomandime nga ana juaj? 2 Ju
jeni letra jonë, e shkruar në zemrat tona, e njohur dhe e lexuar nga të gjithë
njerëzit, 3 duke qenë manifestuar se jeni një letër e Krishtit, e hartuar me
anë të shërbesës sonë, dhe e shkruar jo me bojë, por me Frymën e Perëndisë
së gjallë, dhe jo mbi rrasa guri, por mbi rrasa të një zemre mishi. 4 Dhe
këtë besim ne e kemi në Perëndinë me anë të Krishtit; 5 jo se jemi të aftë
prej vetiu të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë
vjen nga Perëndia, 6 i cili na bëri të aftë të jemi shërbëtorë të besëlidhjes së
re, jo të shkronjës, por të Frymës, sepse shkronja vret, por Fryma jep jetë.
7Dhe, nëqoftë se shërbimi i vdekjes, që ishtegdhendurmeshkronjambigurë,
qe i lavdishëm aq sa bijtë e Izraelit nuk mund të vështronin me sy fytyrën e
Moisiut, për shkak të lavdisë së pamjes së tij, që duhet të anullohej, 8 sa më
i lavdishëm do të jetë shërbimi i Frymës? 9 Sepse, nëse shërbimi i dënimit qe
rrethuarme lavdi, shumëmë tepërdo të teprojë në lavdi shërbimi i drejtësisë.
10Sepse ç’ka është lavdëruar nuk është lavdëruar nga kjo pikëpamje, për shkak
të asaj lavdie që e kapërcen çdo masë. 11 Sepse, në qoftë se ajo që duhet të
anullohej u rrethuame lavdi, ajo qëmbetet do të jetë shumëmëe lavdishme.
12Duke pasur, pra, një shpresë të tillë, flasim me shumë guxim, 13 dhe jo si
Moisiu, i cili vintenjëvelmbi fytyrënevet, qëbijtë e Izraelit tëmosvështronin
me sy fundin e asaj që duhej të anullohej. 14 Por mendjet e tyre u errën;
sepse, në leximin e besëlidhjes së vjetër, po ky vel mbetet pa u hequr, sepse
veli anullohet në Krishtin. 15 Por deri më sot, kur lexohet Moisiu, një vel
mbetet mbi zemrat e tyre. 16 Por kur Izraeli të kthehet te Zoti, veli do të
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hiqet. 17 Sepse Zoti është Fryma, dhe atje ku është Fryma e Zotit, atje është
liria. 18 Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrëzbuluar lavdinë e Zotit si në
pasqyrë, transformohemi në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi
prej Frymës së Zotit.

4
1 Prandaj, duke pasur këtë shërbim për mëshirën që na është bërë, ne nuk

na lëshon zemra. 2Ne kemi hequr dorë plotësisht nga gjërat e turpshme që
bëhen në fshehtësi, duke mos ecur me dinakëri, duke mos falsifikuar aspak
fjalën e Perëndisë, por duke shfaqur të vërtetën, ne ia rekomandojmë veten
tonë ndërgjegjes së çdo njeriu përpara Perëndisë. 3Dhe, në qoftë se ungjilli ynë
është ende imbuluarme vel, ai është imbuluar për ata që humbin, 4 të cilëve
perëndia i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre që nuk besojnë, që drita e
ungjillit të lavdisë sëKrishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, tëmosndriçojë
tek ata. 5 Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por Jezu Krishtin, Zotin,
dhe jemi shërbëtorët tuaj për hir të Jezu Krishtit, 6 sepse Perëndia që tha: “Le
të ndriçojë drita në errësirë”, është i njëjti që shkëlqeu në zemrat tona për t’na
ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndisë, në fytyrën e Jezu Krishtit. 7Dhe
ne e kemi këtë thesar në enë prej balte që epërsia pashoqe e kësaj fuqie të jetë
nga Perëndia dhe jo nga ne. 8Ne jemi të shtrënguar në çdo mënyrë, por nuk
jemi të ngushtuarderi në fund; jemi ndërdyshas por jo të dëshpëruar; 9 jemi të
përndjekur por jo të braktisur; të rrëzuar, por jo të shkatëruar; 10 kurdo ne e
mbajmënë trupin tonë vdekjen e Zotit Jezus, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet
në trupin tonë. 11Ne që jetojmë, jemi vazhdimisht të dorëzuar në vdekje për
Jezusin, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në mishin tonë të vdekshëm. 12Dhe
kështu tek ne vepron vdekja, ndërsa në ju jeta. 13 Por, duke pasur të njëjtën
frymë besimi, sikurse është shkruar: “Unë besova, prandaj fola”, edhe ne
besojmë, prandaj edhe flasim, 14 duke ditur se ai që ringjalli Zotin Jezus, do
të na ringjallë edhe ne nëpërmjet Jezusit dhe do të na paraqesë bashkëme ju.
15Sepse të gjitha këto gjëra janë për ju, që hiri, duke arriturme anë të shumë
personave, të prodhojë falenderimme tepri për lavdi të Zotit. 16Prandaj nuk
na lëshon zemra; por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatërrim, ai i
brendshëm përtërihet nga dita në ditë. 17 Sepse trishtimi ynë i lehtë që është
vetëm për një moment, prodhon për ne, një peshë të pamasë e të pashoqe të
amshueshme lavdie; 18ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken,
porndaj gjëraveqënuk shihen, sepse gjëratqëduken janëpërnjë kohë, kurse
ato që nuk shihen janë të përjetshme.

5
1 Ne e dimë në fakt se, në qoftë se kjo çadër, vendbanimi ynë tokësor,

prishet, ne kemi një godinë nga Perëndia, një banesë të përjetshme, në qiej,
që nuk është bërë nga dorë njeriu. 2 Sepse në këtë çadër ne psherëtijmë duke
dëshëruar fort të vishemi me banesën tonë qiellore, 3 nëse do të gjindemi të
veshur e jo të zhveshur. 4 Sepse ne që jemi në këtë çadër psherëtijmë duke
qenë të rënduar, dhe për këtë arsye nuk duam, pra, të na zhveshin, por të na
veshin, që ç’është e vdekshme të përpihet nga jeta. 5Dhe ai që na ka formuar
pikërisht për këtë është Perëndia, i cili na dha edhe kaparin e Frymës. 6Ne,
pra, kemi gjithnjë siguri besimi dhe e dimë se gjersa banojmë në trup, jemi
larg Zotit, 7 sepse ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit. 8 Por
jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëmë trupin dhe të shkojmë e
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të banojmë bashkë me Zotin. 9Prandaj edhe përpiqemi t’i pëlqejmë atij, qoftë
dukebanuarnë trup, qoftëdukee lënëatë. 10Sepsene tëgjithëduhet tëdalim
para gjyqit tëKrishtit, që secilimerr shpagimin e gjëraveqëkabërëmeanë të
trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen. 11Duke
e njohur frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia; dhe
unë shpresoj se edhe në ndërgjegjet tuaja të jemi njohur. 12 Sepse ne nuk e
rekomandojmë përsëri veten ndaj jush, por ju japim rastin të krenoheni për
ne, që të keni çfarë t’u përgjigjeni atyre që krenohen me dukjen dhe jo me
zemër. 13 Sepse, nëse nuk jemi në vete, jemi për Perëndinë, dhe në qoftë se
jemimemendnë kokë, jemi për ju. 14Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon,
sepse kemi arritur në konkluzionin se, në qoftë se një ka vdekurpër të gjithë,
të gjithë, pra, kanë vdekur; 15 dhe se ai ka vdekur për të gjithë, me qëllim
që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë që sot e tutje për veten e tyre, po për
atë që vdiq dhe u ringjall për ta. 16 Prandaj tash e tutje ne nuk njohim më
askënd sipasmishit; po, edhe sikur ta kemi njohur Krishtin sipasmishit, nuk
e njohim më ashtu. 17 Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një
krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja.
18 Edhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia që na pajtoi me veten përmes Jezu
Krishtit dhe na dha shërbimin i pajtimit, 19 sepse Perëndia e ka pajtuar botën
me veten në Krishtin, duke mos ua numëruar njerëzve fajet e tyre dhe vuri
ndër ne fjalën e paqtimit. 20Ne, pra, bëhemi lajmëtarë për Krishtin, sikurse
Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh; dhe ne ju këshillojmë juve për hir të
Krishtit: Paqtohuni me Perëndinë! 21 Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që
nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

6
1Dhe, duke qenë bashkëpunëtorë të tij, ju këshillojmë të mos e pranoni më

kot hirin e Perëndisë, 2 sepse ai thotë: “Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe
në ditë shpëtimi të ndihmova”. Ja, pra, koha e pëlqyer, ja, pra, dita e shpëtimit.
3Nenuk japimasnjë shkaspër skandalnëasnjë gjë,që tëmos shahet shërbesa
jonë; 4 por në çdo gjë e rekomandojmë veten tonë si shërbëtorë të Perëndisë
në shumë vuajtje, në shtrëngime, në nevoja, në ngushtica, 5 në rrahje, në
burgosje, në kryengritje, në mundime, në të pafjetura, në agjërime, 6 me
pastërti,menjohuri, me durim,memirësi,meFrymën e Shenjtë,medashuri
jo të shtirur, 7 me fjalën e së vërtetës, me fuqinë e Perëndisë, me armët e
drejtësisë në të djathtë dhe në tëmajtë, 8në lavdi dhe në çnderim,me emër të
mirë dheme emër të keq; 9 si gënjeshtarë, por të vërtetë; si të panjohur, por të
njohur; si njerëzqëvdesin, por ja, jetojmë; si të ndëshkuar,por jo të vrarë; 10si
të brengosur, por gjithmonë të gëzuar; si të varfër, por shumë veta i bëjmë të
pasur; si njerëzqë s’kanë kurrgjë, por kanë gjithçka. 11Goja jonëuhappër ju,
o Korintas, zemra jonë u bë e gjërë. 12 Ju nuk jeni ngushtë në ne, por ju jeni të
ngushtënë zemrat tuaj. 13Pornë shkëmbimpo juflas si fëmijve,bëhuni të gjërë
edhe ju. 14Mos hyni në një zgjedhë bashkë me të pabesët, sepse ç’lidhje ka
drejtësiamepaudhësinë? Dheçfarëafriekadritame terrin? 15Dheç’harmoni
ka Krishti me Belialin? Ose ç’pjesë ka besimtari me jobesimtarin? 16 Dhe
çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? Sepse ju jeni tempulli i
Perëndisë së gjallë, sikurse tha Perëndia: “Unë do të banoj nëmes tyre, dhe do
tëecndër ta; do të jemPerëndia i tyredheatado të jenëpopulli im”. 17Prandaj
“dilni ngamesi i tyre dhe ndahuni prej tyre, thotë Zoti, dhemos prekni asgjë
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të ndyrë, dhe unë do t’ju pranoj, 18dhe do të jem si një Atë për ju, dhe ju do të
jeni përmua si bijtë e bijat, thotë Zoti i Plotfuqishëm”.

7
1 Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le ta pastrojmë veten nga

çdo ndotje e mishit dhe e frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin tonë në
druajtjen e Perëndisë. 2 Na pranoni; ne nuk i kemi bërë padrejtësi askujt,
nuk kemi korruptuar askënd, nuk ia hodhëm askujt. 3 Këtë nuk e them për
dënim, sepse që më parë iu thashë se jeni në zemrat tona për të vdekur
bashkë dhe për të jetuar bashkë. 4 Jam shumë i hapur me ju dhe kamme se
të mburrem për ju; jam plot me ngushullim dhe jam jashtë mase i gëzuar në
gjithë shtrëngimin tonë. 5Sepse, kur erdhëmnëMaqedoni,mishi ynënukpati
fare prehje, por u shtrënguam në të gjitha mënyrat: jashtë betejë, përbrenda
frikë. 6Por Perëndia, që ngushëllon të pikë-lluarit, na ngushëlloime ardhjen e
Titit, 7dhe jo vetëmme ardhjen e tij, por edheme ngushëllimin që ai pati prej
jush; ai na tregoi dëshirën tuaj të madhe, lotët tuaja, zellin tuaj përmua, kaq
sa u gëzovamë tepër, 8 sepse, ndonëse edhe ju kam trishtuar me letrën time,
nuk më vjen keq, ndonësemë pati ardhur keq, sepse shoh se ajo letër, edhe
pse përpak kohë, ju trishtoi. 9Tani po gëzohem, jo sepse u trishtuat, por sepse
u trishtuat për pendim, sepse u trishtuat sipas Perëndisë, që të mos ju bëhet
juve ndonjë dëm nga ne. 10 Trishtimi sipas Perëndisë në fakt, sjell pendim
për shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton
vdekje. 11Në fakt, ja sa kujdes shkaktoi te ju pikëllimi sipas Perëndisë,madje
sa fjalë për të kërkuar ndjesë, sa zemëratë, sa druajtje, sa dëshirë të zjarrtë, sa
zell, sa kënaqësi! Me çdomënyrë ju e treguat se jeni të pastër në këtë çështje.
12Edhe pse ju shkrova, nuk e bëra as për atë që e bëri padrejtësinë, as për atë
që e pësoi, por që të shfaqet në mes tuaj kujdesi ynë që kemi për ju përpara
Perëndisë. 13 Prandaj ne u ngushëlluam për shkak të ngushëllimit tuaj dhe u
gëzuam aq më tepër për gëzimin e Titit, sepse fryma e tij u shlodh nga ju të
gjithë. 14 Prandaj, në qoftë se u mburra për ndonjë gjë tek ai për ju, nuk u
turpërova por, ashtu si ju kemi treguar të gjitha gjërat me vërtetësi, kështu
edhe mburrja jonë te Titi doli e vërtetë. 15 Dhe ai ka një dashuri të madhe
për ju, kur kujton bindjen e ju të gjithëve dhe si e pritët atë me frikë dhe me
të dridhura. 16Gëzohem, pra, që në çdo gjë mund të besoj në ju.

8
1 Tani, o vëllezër, ju bëjmë të ditur hirin e Perëndisë, që u është dhënë

kishave të Maqedonisë, 2 se, në mes të shumë sprovave pikëllimi, mbushul-
lia e gëzimit të tyre dhe varfëria e tyre e thellë e treguan në pasuritë e
dorëgjërësinë e tyre. 3 Sepse unë dëshmoj se ata kanë dhënë me dëshirë dhe
sipas mundësisë së tyre, madje edhe përtej mundësisë së tyre, 4 dhe na u
lutën, pa na u ndarë, ta pranojmë dhuratën dhe pjesëmarrjen në ofertën për
shenjtorët. 5Dhe jo vetëm vepruan ashtu si shpresonim, po dhanë vetenmë
përpara te Perëndia dhe pastaj te ne sipas vullnetit të Perëndisë. 6 Kështu ne
e këshilluam Titin që, ashtu si e nisi këtë vepër të hirit midis jush, ashtu ta
përfundojë. 7 Por sikurse ju jeni të pasur në çdo gjë, në besim, në fjalë e në
dituri, në çdo kujdes dhe në dashurinë tuaj ndaj nesh, përpiquni të pasuroni
edhe në këtë vepër të hirit. 8 Këtë nuk e them si urdhër, por që me anë të
kujdesit të të tjerëve të vë në sprovë sinqeritetin e dashurisë suaj. 9 Sepse ju
enjihni hirin e Zotit tonë JezuKrisht, i cili, dukeqenë i pasur, u bë i varfërpër
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ju, që ju tëbëheni tëpasurmeanë tëvarfërisë së tij. 10Lidhurmekëtëpo ju jap
një këshillë, sepse kjo është e dobishme për ju, që vjet filluat jo vetëm ta bëni,
por edhe ta dëshironi. 11 Tani përfundojeni edhe bërjen që, ashtu si qe dëshira
për të dëshiruar, kështu të jetë edhe për ta përfunduar sipasmundësive që keni.
12 Sepse, në qoftë se ekziston gatishmëria për të dhënë, ai është i mirëpritur
sipas asaj që ka dhe jo sipas asaj që nuk ka. 13 Por jo që ju të shtrëngoheni
që të lehtësohen të tjerët, 14 por të ndiqet vetëm një kriter barazimi; që tani
mbushullia juaj të plotësojë nevojat e tyre, kështu që edhembushullia e tyre
të plotësojë nevojat tuaja, që të ketë barazi, 15 sikurse është shkruar: “Ai që
mblodhi shumë, nuk mori më shumë dhe ai që mblodhi pak, nuk mori më
pak”. 16 Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në zemër Titit po atë kujdes
për ju, 17 sepse ai jo vetëm që e pranoi këshillën tonë, por u nis për të ardhur
te ju,me dëshirën e tij dheme shumë zell. 18Edhe bashkëme të dërguam edhe
vë-llanë, lëvdimi i të cilit për predikimin e ungjillit u përhapnë të gjitha kishat,
19dhe jovetëmkaq, poraiu zgjodhngakishatqë të jetë shokuynënëudhëtim
me këtë dhuratë që ne administrojmë për lavdinë e Zotit vetë, për të treguar
gatishmërinë e zemrës suaj, 20 duke shmangur qortimin e ndonjërit në këtë
dhuratë bujare që administrohet prej nesh, 21 sepse kujdesemi të veprojmë
mirë jo vetëm përpara Zotit, por edhe përpara njerëzve. 22 Edhe ne dërguam
bashkë me ta vëllanë tonë, të cilin e kemi vënë në sprovë shumë herë në
shumë gjëra dhe doli i zellshëm, por tani është edhe më i zellshëm për shkak
të besimit të madh që ka ndaj jush. 23 Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori
im dhe shok i veprësmidis jush; sa për vëllezërit, ata janë apostuj të kishave,
lavdi eKrishtit. 24U tregoni atyre provën e dashurisë suaj dhe psemburremi
me ju edhe përpara kishave.

9
1 Sa për shërbesën në dobi të shenjtorëve, është e tepërt t’ju shkruaj, 2 sepse

e njoh gatishmërinë e zemrave tuaja, për të cilën unë mburrem për ju te
Maqedonasit, se Akaia është gati që vjet; dhe zelli juaj nxiti shumë të tjerë.
3 Unë i dërgova këta vëllezër, që mburrja jonë për ju të mos dalë e kotë për
këtë gjë dhe me qëllim, sikurse thoja, të jeni gati, 4 sepse, po të vinin me
mua disa Maqedonas dhe të mos ju gjenin gati, ne (të mos them ju), do të
dilnim të turpëruar për besimin dhe mburrjen tonë. 5 Prandaj m’u duk e
nevojshme t’i këshilloj vëllezërit të vijnë te ju më përpara, që të bëjnë gati më
parë ofertën që kishit premtuar më parë, kështu që ajo të jetë gati si dhuratë
bujarie dhe jo kopracie. 6Dhe ju them këtë: Ai që mbjell me kursim, do të
korrë po me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur.
7Secili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemrën, asme keqardhje as nga
shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. 8Dhe Perëndia mund të
bëjë që gjithë hiri të teprojë për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo
gjë, t’ju tepërojë për çfarëdo pune të mirë, 9 sikurse është shkruar: “Ai ndau,
u ka dhënë të varfërve, drejtësia e tij mbetet në përjetësi”. 10 Edhe ai që i jep
farënmbjellësit dhe bukë për të ngrënë, ju dhëntë dhe e shumoftë farën tuaj,
dhe i bëftë të rriten frytet edrejtësisë suaj; 11dheatëherëdo tëpasurohenipër
të qenë dorëdhënë, duke i sjellë nëpërmjet nesh falënderim Perëndisë. 12Sepse
kryerja e kësaj shërbese të shenjtë jo vetëm përmbush nevojat e shenjtorëve,
por sjell edhe një mbushulli falëndërimesh ndaj Perëndisë, 13 sepse për shkak
të përvojës nga kjo shërbesë, ata e përlëvdojnë Perëndinë për bindjen ndaj
ungjillit të Krishtit që ju rrëfeni dhe për bujarinë me të cilën merrni pjesë
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me ta dhe me të gjithë. 14Dhe me lutjet e tyre për ju ju shfaqin një dashuri
të veçantë për hirin e shkëlqyer të Perëndisë përmbi ju. 15 Le të falënderojmë
Perëndinë për dhuratën e tij të patregueshme.

10
1 Personalisht unë, Pali, po ju këshi-lloj me anë të zemërbutësisë dhe të

mirësisë së Krishtit; unë, që kur ndodhem vetë midis jush jam i përunjur,
ndërsa kur jam larg jush tregohem i guximshëm ndaj jush. 2 Ju lutem, që,
kur të vij te ju, të mos jem i detyruar të veproj me guxim me atë siguri, me
të cilin mendoj të guxoj kundër disave, që na konsiderojnë sikur ecim sipas
mishit. 3 Sepse, edhe pse ecim në mish, nuk luftojmë sipas mishit, 4 sepse
armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndinë për
të shkatërruar fortesat, 5 që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që
ngrihet kundërnjohjes së Perëndisë dhe t’ia nënshtrojmë çdomendimdëgjesës
sëKrishtit, 6dhe jemigati tëndëshkojmëçdomosbindje, kur tëbëhetepërkryer
bindja juaj. 7 A i shihni gjërat sipas pamjes së jashtme? Në qoftë se dikush
është i bindur në veten e tij se është i Krishtit, le ta mendojë këtë përsëri nga
vetja e tij: sikurse ai është i Krishtit, ashtu edhe ne jemi të Krishtit. 8 Edhe,
nëse unë do ta mburrja veten më tepër për autoritetin tonë, që Zoti na dha
për ndërtimin tuaj dhe jo për shkatërrimin tuaj, nuk do të turpërohesha. 9Nuk
dua të dukem se po kërkoj t’ju tremb me letrat e mia. 10 Sepse dikush thotë:
“Letrat e tij janë të ashpradhe të fuqishme, kurse paraqitja e tij trupore është
e dobët, dhe fjala e tij ka pak peshë”. 11 Le ta dijë, pra, ai njeri, se ashtu
si jemi në fjalë, me anë të letrave kur jemi larg, të tillë do të jemi edhe me
vepra, kur të jemi të pranishëm. 12 Sepse nuk guxojmë të renditemi ose të
krahasohemi me ata që e rekomandojnë veten e vet; por ata, duke matur
veten e tyre dhe duke u krahasuar me veten e tyre, nuk kanë mend. 13 Por
ne nuk do të mburremi jashtë masës, po sipas masës së rregullës që caqet i
caktoi Perëndia, sa të arrijmë deri te ju, 14 Sepse ne nuk po shtrihemi përtej
caqeve, sikurse nuk arritëm deri te ju, sepse ne arritëmmë të vërtetë deri te
jume anë të predikimit të ungjillit të Krishtit. 15Dhenenukmburremi përtej
masës për punët e tjetrit, por kemi shpresë se, duke u rritur besimi juaj, ne
do të kemi një konsideratë më të madhe ndër ju, sipas cakut tonë, 16 sa që
përhapim ungjillin edhe përtej vendeve tuaj, pa u mburrur me ato që janë
bërë në këtë lëmë nga të tjerë. 17Ai që lëvdohet, le të lëvdohetnë Zotin, 18 sepse
nuk miratohet ai që e rekomandon veten e tij, po ai të cilin e rekomandon
Zoti.

11
1Oh, sa do të dëshiroja që ju të duronit pak marrëzi me mua! Po në fakt,

ju më duroni. 2 Jam xheloz për ju me xhelozinë e Perëndisë, sepse ju fejova
me një burrë, që t’ju nxjerr para Krishtit si virgjëreshë të dlirë. 3Por druaj se,
ashtu si gjarpëri e gënjeu Evën me dinakërinë e tij, kështu edhe mendja juaj
të mos prishet duke u shmangur nga thjeshtësia ndaj Krishtit. 4 Sepse, po të
vinte dikush dhe t’ju predikonte një Jezus tjetër, që ne nuk e kemi predikuar,
ose, po tëmerrnitnjë frymë tjetërqënukekenimarrë,osenjëungjill tjetërqë
nuk e keni pranuar, do ta duronit fort mirë. 5Unë mendoj se nuk kam qenë
aspak më poshtë nga apostujt më të shquar. 6Dhe, megjithëse jam i thjeshtë
në të folur, nuk jam i tillë në dituri; madje me të gjitha mënyrat dhe në të
gjitha gjërat jua kemi treguar. 7Mos vallë bëramëkat duke e ulur veten time



2 e Korintasve 11:8 1083 2 e Korintasve 12:5

që të lartoheni ju, sepse ju kam predikuar falas ungjillin e Perëndisë? 8Unë
shfyrtësovakishat e tjera, dukemarrënjë rrogëqë t’ju shërbej juve. 9Dhe, kur
isha midis jush dhe isha nevojtar, nuk iu bëra barrë askujt; sepse nevojat e
mia i plotësuan vëllezërit që erdhën nga Maqedonia; dhe në çdo gjë u ruajta
që tëmos ju bëhem barrë ju, edhe për të ardhmen do të ruhem. 10Duke qenë
se e vërteta e Krishtit është në mua, kjo mburrje, përsa më përket mua, nuk
do të më ndalohet në vendet e Akaisë. 11 Pse? Ndoshta sepse nuk ju dua?
Perëndia e di. 12 Por atë që bëj, do ta bëj përsëri, që t’u pres çdo shkas atyre
që duan shkas, që ata të gjenden si edhe ne, në atë gjë, për të cilënmburren.
13Të tillë apostuj të rremë, janë punëtorëhileqarë,që shndërrohennë apostuj
të Krishtit. 14 Dhe nuk është për t’u çuditur, sepse Satanai vet shndërrohet
në engjëll drite. 15 Nuk është, pra, gjë e madhe, nëse edhe punëtorët e tij
shndërrohen në punëtorë (marrin trajtën e punëtorëve) të drejtësisë, fundi i
të cilëve do të jetë sipas veprave të tyre. 16 Po e them përsëri: Askush të mos
mendojë se jam i marrë; në mos, më pranoni edhe si të marrë, që edhe unë
të mburrem pakëz. 17Atë që po them në mburrjen e guximit tim, nuk po e
them sipas Zotit, por nëmarrëzi. 18Duke qenë se shumë vetëmburren sipas
mishit, edhe unë do të mburrem. 19 Sepse ju që jeni të ditur, i duroni lehtë
të marrët. 20 Sepse tashmë ju duroni, nëse dikush ju robëron, nëse dikush ju
gllabëron, nëse dikush ju grabit, nëse dikush krenohet, nëse dikush ju godet
në fytyrë. 21 Flas për turpin tim, sikurse ne të ishim të dobët; megjithatë në
çdo gjë që dikush guxon, po flas si i marrë, marr guxim edhe unë. 22 Janë
ata Hebrenj? Jam edhe unë! Janë ata Izraelitë? Jam edhe unë! janë ata
pasardhës të Abrahamit? Jam edhe unë. 23 Janë ata shërbëtorë të Krishtit?
Po flas si i pamend, unë jam edhe më tepër si këta; në mundime më tepër,
në goditje më tepër, në burgje më tepër dhe shpesh në rrezik për vdekje.
24Nga Judenjtë mora pesë herë nga dyzetë kamxhike pa një. 25 Tri herë më
rrahënme shkopinj, një herëmë qëlluanme gurë, tri herëm’umbyt anija në
det, kalova një ditë e një natë në humnerë. 26 Në udhëtime të shpeshta në
rreziqe lumenjsh, në rreziqe kusarësh, në rrezik nga ana e bashkëtdhetarëve,
rreziqenga ana johebrenjve, rreziqenëqytet, rreziqenë shkretëtirë, rreziqe
në det, rreziqe midis vëllezërve të rremë, 27në lodhje e në mundim, në netët
pa gjumë, në uri e në etje, shpesh herë në agjërime, në të ftohtë dhe në të
zhveshur. 28Përveç këtyre gjërave të jashtme, ajo qëmëmundon çdoditë është
kujdesja për të gjitha kishat. 29Kush është i dobët, që të mos jem edhe unë?
Kush është skandalizuar dhe unë të mos përvëlohem? 30 Në qoftë se duhet
të mburrem, unë do të mburremme ato që kanë të bëjnë me dobësinë time.
31 Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që është i bekuar përjetë, e di se
unë nuk gënjej. 32Në Damask, qeveritari i mbretit Areta e ruante qytetin e
Damaskasve për tëmë zënë, 33por nga një dritaremë ulën përgjatëmuritme
një shportë, dhe shpëtova nga duart e tij.

12
1 Sigurisht nuk kam dobi nga të mburrurit; prandaj do t’ia filloj me

vegimet dhe zbulesat e Zotit. 2 Unë njoh një njeri në Krishtin, i cili, para
katërmbëdhjetë vjetësh (a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk edi; Perëndia
e di), u rrëmbye gjer në të tretin qiell. 3Dhe e di se ai njeri (a me trupin ose
pa trupin, nuk e di, Perëndia e di), 4 u rrëmbye në parajsë dhe dëgjoi fjalë të
patregueshme, që nuk është e lejuar të thuhen nga njeri. 5 Për atë njeri unë
do të krenohem, por nuk do të krenohem për veten time, veç se për dobësitë
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emia. 6Edhe sikur të doja të krenohesha, nuk do të isha i marrë, sepse do të
flisja të vërtetën; por nuk e bëj këtë, semos ndonjëmë çmonmë tepër nga ajo
që më sheh, a më tepër nga ajo që dëgjon nga unë. 7Dhe, që të mos më rritet
mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, m’u dha një gjëmb në
mish, një engjëll i Satanit, për të më rënëme grushta, që tëmosmbahemme
të madh. 8Lidhur me këtë iu luta tri herë Zotit që ta largonte nga unë. 9Por
ai më tha: “Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi”. Prandaj
me kënaqësi të madhe do të krenohemmë tepër për dobësitë e mia, që fuqia
e Krishtit të rrijë tek unë. 10 Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në
nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse, kur jam i
dobët, atëherë jam i fortë. 11Ubëra imarrëdukeumburrur; jumë shtrënguat,
sepse u desh që ju të më rekomandoni, sepse nuk qeshë aspakmë poshtë se
apostujt e lartë, edhepseunënuk jamasgjë. 12Shenjat eapostullit uvërtetuan
ndër ju me durim të madh, me shenja e mrekulli dhe çudira. 13 Vallë nëse
ju mbetët prapa, pra, nga kishat e tjera, rveç se në faktin se unë nuk u bëra
barrë për ju? Falmani këtë gabim. 14 Ja, kjo është e treta herë që jam gati të
vij te ju, dhe nuk dua t’ju bëhem barrë, sepse s’kërkoj pasuritë tuaja, por juve;
sepse bijtë nuk e kanë për detyrë tëmbledhin për prindërit, por prindërit për
bijtë. 15Sapërveten time, unëdo të shpenzojmegëzimdhedo të shpenzohem
për shpirtrat tuaja, megjithse ju dua më fort dhe më doni më pak. 16Ashtu
qoftë! Unë nuk u bëra barrë për ju; megjithatë, duke qenë dinak ju zura me
dredhi. 17Mos përfitova vallë ndonjë gjë nga ju me anë të ndonjë që dërgova
te ju? 18Unë iu luta Titit dhe me të dërgova edhe këtë vëlla. Mos përfitoi gjë
Titi nga ju? Anuk kemi ecurme të njëjtin frymëdhe në të njëjtat gjurmë? 19A
mendoni përsëri se ne kërkojmë të justifikohemi para jush? Ne flasim përpara
Perëndisë, në Krishtin, dhe të gjitha këto, o fort të dashur, janë për ndërtimin
tuaj. 20 Sepse kam frikë se mos kur të vij nuk ju gjej sikundër kam dashur
dhe se mos ju më gjeni sikundër nuk keni dashur juve se mos ka grindje,
xhelozi, zemërime, shpërthime, përgojime, insinuata, kryelartësi, ose trazira
midis jush; 21 se mos kur të vijë sërish, Perëndia im do të më përulë në mes
tuaj dhe unë do të vajtoj për shumë nga ata që kanë mëkatuar më parë dhe
nuk u penduan për fëlliqësinë, kurvërinë dhe shthurjen që praktikuan.

13
1 Ja, kjo është e treta herë që po vij te ju. “Çdo gjë do të qëndrojë me gojën

e dy a tre dëshmitarëve”. 2E thashë edhe më parë, kur isha i pranishëm te ju
për të dytën herë, dhe po e them tani që jam larg jush. Po u shkruaj atyre
që kanë mëkatuarmë përpara dhe të gjithë të tjerëve se, po të vij përsëri, nuk
do të kursej njeri. 3 Sepse ju kërkoni provën e Krishtit që flet në mua; dhe ai
s’është i dobët ndaj jush, por është i fuqishëm në ju. 4 Sepse, megjithëse ai u
kryqëzuanëdobësinëe tij, ai porronnëpërmjet fuqisë sëPerëndisë, sepseedhe
ne jemi të dobët në të, por do të rrojmë me të nëpërmjet fuqisë së Perëndisë
ndaj nesh. 5Analizoni veten tuaj a jeni në besim; provoni veten tuaj! A thua
nuk e njihni vetveten se Jezu Krishti është në ju? Veç në qofshi të përjashtuar.
6 Por unë shpresoj se ju do ta njihni se ne nuk jemi të përjashtuar. 7 Edhe i
lutem Perëndisë që të mos bëni ndonjë të keqe, jo që të dukemi të miratuar,
por që ju të bëni atë që është emirë edhe sikur ne të ishim të përjashtuar. 8Ne
në fakt nuk kemi asnjë forcë kundër së vërtetës, por vetëm pro së vërtetës.
9 Sepse ne gëzohemi kur jemi të dobët dhe ju jeni të fortë; dhe ne lutemi
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edhe për këtë: për përsosjen tuaj. 10Prandaj i shkruaj këto gjëra, kur jam larg
jush, që, kur të jem i pranishëm, të mos sillem me ashpërsi, sipas autoritetit
që më ka dhënë Zoti për të ndërtuar e jo për të prishur. 11 Më në fund, o
vëllezër, gëzohuni, përsosuni, ngushëllohuni, jini të një mendje, jetoni në paqe;
dhe Perëndia i dashurisë dhe i paqes do të jetë me ju. 12 Përshëndetni njeri
tjetrin me një puthje të shenjtë, të gjithë shenjtorët ju përshëndesin. 13Hiri
i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë
qofshin me ju të gjithë. Amen. 14 Pali, apostull (jo nga njerëzit, as me anë të
njeriut, por nëpërmjet Jezu Krishtit dhe Perëndisë Atit, që e ringjalli prej së
vdekurish),



Galatasve 1:1 1086 Galatasve 2:6

Galatasve
1dhe gjithë vëllezërit që janëmemua, kishave të Galatisë: 2Paçi hir e paqe

nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krishti, 3 që e dha veten e tij për
mëkatet tona, për të na shpëtuar nga kjo kohë e mbrapshtë, sipas vullnetit të
Perëndisë,Atit tonë, 4 i cili pastë lavdi në shekuj të shekujve. Amen. 5Çuditëm
që kaluat kaq shpejt nga ai që ju thirri ju me anë të hirit të Krishtit, në një
ungjill tjetër, 6 i cili nuk është tjetër; por ka disa njerëz që ju turbullojnë
dhe që duan ta shtrëmbërojnë ungjillin e Krishtit. 7 Por, edhe sikur ne ose
një engjëll i qiellit t’ju predikonte një ungjill të ndryshëm nga ai që ju kemi
predikuar, qoftë i mallkuar. 8Ashtu si e thamëmë përpara, po e them përsëri:
Në qoftë se dikush ju predikon një ungjill tjetër nga ai që keni marrë, qoftë
i mallkuar. 9 Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo
të Perëndisë? Apo kërkoj t’u pëlqej njerëzve? Sepse, po të kërkoja t’u pëlqej
njerëzve, nuk do të isha shërbëtori i Krishtit. 10 Tani, o vëllezër, po ju vë në
dijeni se ungjilli që është shpallur nga unë, nuk është sipas njeriut, 11 sepse
unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por e kam marrë
nëpërmjet një zbulese nga Jezu Krishti. 12 Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen
time të atëhershme në judaizëm, si e përndiqja me egërsi të madhe kishën e
Perëndisëdhee shkatërroja. 13Dhesi përparojanë judaizëmmëtepër se shumë
bashkëkohës të kombit tim, duke qenë jashtëzakonisht i zellshëm për traditat
e etërve tëmi. 14Po, kur i pëlqeu Perëndisë, qëmë kishte ndarë që nga barku i
nënës dhemë thirrime anë të hirit të tij, 15që të zbulojë nëmuaBirin e tij, që
unë t’ua shpallmidis joçifutëve,unënukmoramenjëherëkëshillngamishdhe
gjak, 16asnukungjita në Jeruzalem tekataqë ishin apostuj përparameje, por
shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask. 17 Pastaj, pas tre vjetësh,
u ngjita në Jeruzalem për të takuar Pjetrin dhe ndenja me të pesëmbëdhjetë
ditë. 18Dhenukpashëasnjëngaapostujt e tjerë,përveç Jakobit, vëllait të Zotit.
19 Dhe në këto që po ju shkruaj, ja, përpara Perëndisë, nuk gënjej. 20 Pastaj
shkova në krahinat e Sirisë dhe të Kilikisë. 21 Por unë personalisht isha
i panjohur nga kishat e Judesë, që janë në Krisht, 22 po ato kishin dëgjuar
vetëm: “Ai që na persekutonte më përpara, tani po shpall atë besim që ai
shkatërronte”, 23 dhe përlëvdonin Perëndinë për shkakun tim. 24 Pastaj, pas
katërmbëdhjetë vjetësh,ungjita përsërinë JeruzalemmeBarnabën; dhemora
me vete edhe Titin.

2
1 Dhe u ngjita sipas një zbulese dhe u shtjellova atyre ungjillin që unë

po predikoj ndër johebrenjtë, por në mënyrë të veçantë, atyre që kishin më
shumë emër, që të mos bridhja ose vrapoja më kot. 2 Por as Titi që ishte me
mua, ndonëse ishte Grek, nuk qe shtrënguar që të rrethpritej; 3 edhe kjo për
shkak të vëllezërve të rremë, që kishin hyrë tinëz, që kishin depërtuar për të
përgjuar lirinë tonë që kemi në Krishtin Jezu, që të na robërojnë. 4Këtyre ne
nuk iu nënshtruam as edhe për njëmoment, që e vërteta e ungjillit tëmbetej e
pacënuar te ju. 5Por nga ana e atyre që gëzoninnjë farë kredie (nuk ka rëndësi
se kush ishin, Perëndia nuk shikon dukjen e njeriut), pra, ata që gëzonin
kredinë më të madhe nuk shtuan gjë tek unë. 6Madje, duke parë se mua
m’u besua ungjilli për të parrethprerët, sikurse Pjetrit ai për të rrethprerët,
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7 (sepse ai që kishte vepruarnëmënyrë të fuqishmenëPjetrin për apostullim
tek të rrethprerëve, kishte vepruar në mënyrë të fuqishme edhe në mua
për johebrenjtë), 8 duke njohur hirin që m’u dha, Jakobi, Kefa dhe Gjoni,
të cilët i konsideronin shtylla, më dhanë mua dhe Barnabës të djathtat e
tyre si shenjë shoqërie, që të shkonim ne ndër johebrenjtë dhe ata ndër të
rrethprerë. 9Vetëmnaporositënqë tëkujtoheshimpër tëvarfrit, pikërishtatë
që edhe unë e kisha ndërmend ta bëja. 10Por kur erdhi Pjetri në Antioki, unë
e kundërshtova në sy, sepse ishte për t’u qortuar. 11Në fakt, para se të vinin
disa njerëz nga ana e Jakobit, ai hanteme johebrenjtë; po, kur erdhën ata, ai
u tërhoq dhe u nda, duke druajtur ata të rrethprerjes. 12Edhe Judenj të tjerë
shtireshin bashkë me të, aq sa edhe Barnaba u tërhoq nga hipokrizia e tyre.
13Pokurunëpashë seatanukecnindrejt sipas sëvërtetës sëungjillit, i thashë
Pjetrit përpara të gjithëve: “Në qoftë se ti, që je Jude, rron porsi johebrenjtë
dhe jo si Judenjtë, pse i detyron johebrenjtë të rrojnë si Judenj?”. 14Ne, që
jemi Judenj nga lindja dhe jo mëkatarë në mes johebrenjsh, 15 duke ditur se
njeriu nuk shfajësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në
Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të shfajësoheshimme anë
të besimit nëKrishtin dhe jome anë të veprave të ligjit, sepse asnjëmishnuk
do të shfajësohetmeanë të veprave të ligjit. 16Dhe, nëqoftë se dukekërkuar të
shfajësohemi në Krishtin, u gjetëm edhe nemëkatarë,mos vallë Krishti qënka
shërbenjës i mëkatit. Kurrsesi jo! 17 Sepse, në qoftë se unë ndërtoj përsëri ato
gjëratqëprisha, unëbëhemvetë shkelës, 18sepsepërmes ligjit, vdiqapër ligjin,
që unë të rroj për Perëndinë. 19Unë u kryqëzova bashkëme Krishtin dhe nuk
rrojmë unë, po Krishti rron nëmua; dhe ajo jetë që tani jetoj nëmish, e jetoj
në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua. 20Unë
nuk e hedh poshtë hirin e Perëndisë sepse, në qoftë se drejtësia vjen me anë
të ligjit, atëherë Krishti ka vdekur më kot. 21O Galatas të marrë! Kush ju ka
yshtur që të mos i bindeni së vërtetës, ju, që para syve tuaj Jezu Krishti është
përshkruar i kryqëzuarmidis jush?

3
1Vetëm këtë dua të di nga ju: a e morët Frymënme anë të veprave të ligjit

apo nëpërmjet dëgjimit të besimit? 2A jeni kaq të marrë sa që,mbasi nisët në
Frymë, të përfundoni në mish? 3A thua hoqët kaq shumë gjëra më kot, nëse
kanë qenë vërtetë më kot? 4Ai që ju jep juve Frymën, dhe kryen midis jush
vepra të fuqishme, i bënme anë të veprave të ligjit apome anë të predikimit
të besimit? 5 Kështu Abrahami “e besoi Perëndinë, dhe kjo iu numërua për
drejtësi”; 6Ta dini, pra, se ata që janë nga besimi janë bij të Abrahamit. 7Dhe
Shkrimi, duke parashikuar se Perëndia do t’i shfajësonte kombet me anë të
besimit, ia dhamë përpara Abrahamit lajmin emirë: “Të gjitha kombet do të
bekohen në ty”. 8 Prandaj ata që themelohen mbi besimin bekohen bashkë
me të besueshmin Abraham. 9Dhe të gjithë ata që themelohen mbi veprat
e ligjit janë nën mallkim, sepse është shkruar: “I mallkuar është kushdo që
nuk qëndron në të gjitha ato që shkruhen në librin e ligjit për t’i praktikuar”.
10 Sepse me anë të ligjit askush nuk shfajësohet përpara Perëndisë, sepse: “I
drejti do të rrojë me anë të besimit”. 11Dhe ligji nuk është nga besimi, por
“njeriu që do t’i bëjë ato, do të rrojë me anë të tyre”. 12Krishti na shpengoi
ngamallkimi i ligjit, sepse u bëmallkim për ne (duke qenë se është shkruar:
“I mallkuar është kushdo që varet në dru”), 13që bekimi i Abrahamit t’u vijë
johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës
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me anë të besimit. 14 O vëllezër, po ju flas në mënyrën e njerëzve: në qoftë
se një besëlidhje është aprovuar, edhe pse është besëlidhje njeriu, askush nuk
e zhvleftëson as nuk i shton gjë. 15 Dhe premtimet iu bënë Abrahamit dhe
pasardhjes së tij. Shkrimi nuk thotë: “Edhe pasardhësve” si të ishin shumë,
por të një të vetme: “Dhe pasardhjes sate”, pra Krishti. 16Dhe unë themkëtë:
ligji, që erdhi katërqind e tridhjetë vjet më pas, nuk e zhvleftëson besëlidhjen
e aprovuar më parë nga ana e Perëndisë në Krishtin, në mënyrë që të prishë
premtimin. 17 Sepse, në qoftë se trashëgimi është nga ligji, nuk është më nga
premtimi. Por Perëndia ia fali atëAbrahamitmeanë të premtimit. 18Atëherë,
pse u dha ligji? Ai u shtua për shkak të shkeljeve, deri sa të vinte pasardhja
së cilës i qe bërë premtimi; dhe ky ligj u shpall nëpërmjet engjëjve,me anë të
një ndërmjetësi. 19 Dhe ndërmjetësi nuk është ndërmjetës i një ane të vetme,
kurse Perëndia është një. 20A thua atëherë ligji është kundër premtimeve të
Perëndisë? Kurrsesi jo! Sepse po të ishte dhënë një ligj që mund të jepte jetë,
drejtësia do të ishte me të vërtetë prej ligjit. 21 Por Shkrimi i mbylli të gjitha
gjërat nën mëkatin, që t’u jepej besimtarëve premtimi nëpërmjet besimit të
Jezu Krishtit. 22 Dhe, para se të vinte besimi, ne ruheshim nën ligjin, si të
mbyllur, duke pritur besimin që duhej të zbulohej. 23Kështu ligji qe mësuesi
ynë për te Krishti, që ne të shfajësohemi me anë të besimit. 24 Por, mbasi
besimi erdhi, ne nuk jemi më nën ndonjë mësues, 25 sepse të gjithë ju jeni
bij të Perëndisë me anë të besimit te Jezu Krishti. 26 Sepse të gjithë ju që jeni
pagëzuarnëKrishtin, Krishtin keni veshur. 27Nuk ka as Jude, as Grek, nuk ka
as skllavas të lirë,nukkaasmashkull as femër, sepse të gjithë jeninjënë Jezu
Krishtin. 28Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit
dhe trashëgimtarë sipas premtimit. 29Edhe them se për sa kohë trashëgimtari
është i mitur, nuk dallohet fare nga skllavi, megjithëse është zot i të gjithave,

4
1 por ai është nën kujdestarë dhe administratorë deri në kohën e caktuar

nga i ati. 2Kështu edhe ne, sa ishim tëmitur, ishim të robëruar nën elementet
e botës, 3 por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej
gruaje, të nënshtruar ligjit, 4 që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne
të fitojmë birërinë. 5 Dhe, duke qenë se jeni bij, Perëndia dërgoi Frymën e
Birit të tij në zemrat tuaja që thërret: “Abba, Atë!”. 6 Prandaj ti nuk je më
shërbëtor, por bir; dhe në qoftë se je bir, je edhe trashëgimtar i Perëndisë me
anë të Krishtit. 7 Por atëherë, duke mos njohur Perëndinë, u shërbyet atyre
që prej natyre nuk janë perëndi; 8 kurse tani, mbasi njohët Perëndinë, më
mirë të them se u njohët prej Perëndisë, vallë si ktheheni përsëri te elementet
e dobët dhe të varfër, tek të cilët doni përsëri t’u nënshtroheni? 9 Sepse ju i
kremtoni me kujdes disa ditë,muaj, stinë dhe vite. 10Kam frikë se mos jam
munduar më kot për ju. 11 O vëllezër, bëhuni si unë, sepse edhe unë jam si
ju; ju lutem, o vëllezër, ju s’më keni bërë asnjë të keqe. 12 Dhe ju e dini se
në të kaluarën unë ju predikova ungjillin me dobësi të mishit; 13 dhe ju nuk
më përbuzët aspak dhe s’patët neveri për provën që ishte në mishin tim, por
më pranuat si engjëll Perëndie, si Jezu Krishtin vet. 14 Cili ishte, pra, gëzimi
juaj? Sepse unë dëshmoj për ju se, po të qe e mundur, ju do të nxirrnit edhe
sytë tuaj dhe do të m’i jepnit mua. 15 A thua u bëra armiku juaj, duke ju
thënë të vërtetën? 16 Ata tregohen të zellshëm ndaj jush, por jo për qëllime
të ndershme; madje ata duan t’ju shkëputin që të jeni të zellshëm ndaj tyre.
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17Mirë është të jesh gjithnjë i zellshëmpër tëmirë,dhe jo vetëmkurndodhem
midis jush. 18Djemtë emi, që unë i lind përsëri, derisa të formohet Krishti në
ju! 19 Do të doja tashti të isha midis jush dhe ta ndryshoja tingullin e zërit
tim, sepse jam ndërdyshas ndaj jush. 20 Po më thoni, ju që doni të jeni nën
ligj, a nuk e dëgjoni ligjin? 21Sepse është shkruar se Abrahami pati dy bij: një
nga shërbëtorja dhe tjetri nga e lira. 22 Dhe ai që lindi nga shërbëtorja lindi
sipas mishit, por ai që lindi nga e lira lindi për hir të premtimit. 23Këto gjëra
kanë një kuptim alegorik, sepse këto dy gra janë dy besëlidhje: një nga mali
Sinai, që ngjiz për skllavëri, dhe është Agari. 24 Dhe Agari është mali Sinai
në Arabi dhe i përgjigjet Jeruzalemit të kohës së sotme; dhe ajo është skllave
me bijtë e saj. 25Ndërsa Jeruzalemi nga lart është i lirë dhe është nëna e ne të
gjithëve. 26 Sepse është shkruar: “Gëzohu ti, o shterpë, që nuk lind! Shpërthe
dhe klith, ti që nuk i provon dhembjet e lindjes, sepse bijtë e së braktisurës
do të jenë më të shumtë se të asaj që e kishte burrin”. 27Kurse ne, o vëllezër,
jemi bij të premtimit, sikundër ishte Isaku. 28 Po, sikurse atëherë ai që lindi
sipas mishit përndiqte atë që kishte lindur sipas Frymës, kështu është edhe
tani. 29Po çfarë thotë shkrimi? “Dëboje skllaven dhe djalin e saj, sepse i biri i
skllaves nukmund të jetë trashëgimtar bashkëme djalin e së lirës”. 30Kështu,
pra, vëllezër, ne nuk jemi bij të skllaves, por të së lirës. 31 Qëndroni, pra, të
patundur në lirinë, me të cilën Krishti na liroi, dhe mos hyni përsëri nën
zgjedhën e skllavërisë.

5
1 Ja, unë, Pali, po ju them se, në qoftë se rrethpriteni, Krishti nuk do t’ju

bëjë dobi aspak. 2Edhe i dëshmoj përsëri çdo njeriu që rrethpritet, se ai është
i detyruar të zbatojë mbarë ligjin. 3 Ju që kërkoni të shfajësoheni me anë të
ligjit, jeni ndarë nga Krishti; ratë poshtë nga hiri. 4 Ne në fakt në Frymë,
nëpërmjet besimit presim shpresën e drejtësisë, 5 sepse në Jezu Krishtin, as
rrethprerja, as parrethprerja s’kanë ndonjë vlerë, por besimi që vepronme
anë dashurie. 6 Ju vraponit bukur; kush ju ka penguar që të mos i bindeni
së vërtetës? 7 Kjo bindje nuk vjen nga ai që ju thërret. 8 Pak maja e bën të
vijë gjithë brumin. 9 Kam besim te Perëndia për ju, se nuk do të mendoni
ndryshe; por ai që ju turbullon juve, kushdo qoftë, do tëmarrë dënimin. 10Sa
për mua, o vëllezër, në qoftë se unë vazhdoj të predikoj rrethprerjen, përse
më përndjekin akoma? Atëherë skandali i kryqit ra poshtë. 11Oh, sikur ata që
ju turbullojnë, të gjymtoheshin vetë! 12 Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri;
pormos e përdorni këtë liri si një rast përmishin, por, me dashuri t’i shërbeni
njëri-tjetrit. 13 Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë, të vetme: “Duaje të
afërmin tënd porsi vetveten!”. 14 Sepse nëse ju kafshoni dhe hani njëri-tjetrin,
ruhuni mos prisheni njëri nga tjetri. 15 Dhe unë them: Ecni sipas Frymës
dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit, 16 sepse mishi ka dëshira kundër
Frymës, dhe Fryma ka dëshira kundër mishit; dhe këto janë të kundërta me
njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. 17 Por në qoftë se udhëhiqeni
nga Fryma, ju nuk jeni nën ligj. 18 Dhe veprat e mishit janë të zbuluar
dhe janë: kurorëshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, 19 idhujtaria, magjia,
armiqësimi, grindjet, xhelozitë, mëritë, zënkat, përçarjet, tarafet, 20 smira,
vrasjet, të dehurit, grykësia dhe gjëra të ngjashme me këto, për të cilat po ju
paralajmëroj, si kurse ju thashë edhemë parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk
do të trashëgojnëmbretërinë ePerëndisë. 21Por fryti i Frymës është: dashuria,
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gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja,mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.
22 Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. 23 Edhe ata që janë të Krishtit e kanë
kryqëzuarmishinbashkëmepasionet dhe lakmitë të tij. 24Nëqoftë se rrojmë
në Frymë, në Frymë edhe duhet të ecim. 25Le tëmos jemimburravecë, duke
provokuar dhe duke pasur smirë njëri-tjetrin. 26Vëllezër, në qoftë se dikush
bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, lartësojeni me frymë butësie. Por ki
kujdes veten tënde, se mos tundohesh edhe ti.

6
1Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit.

2 Sepse në qoftë se dikush mendon se është diçka, pa qenë asgjë, ai gënjen
veten e vet. 3Dhe secili të analizojë veprën e tij dhe atëherë do të ketë arsye
të mburret vetëm për veten e tij dhe jo lidhur me tjetrin. 4 Sepse secili do të
mbajë barrën e vet. 5Ai qëmerrmësim në fjalën, le ta bëjë pjestar të të gjitha
tëmirave të tij atë që emëson. 6Mos u gënjeni: Perëndia nuk vihet dot në lojë,
sepse ç’tëmbjellë njeriu, atë edhedo të korrë. 7Sepse ai qëmbjell përmish të
tij, do të korrë nga mishi i tij prishje, por ai që mbjell për Frymë, do të korrë
nga Fryma jetë të përjetshme. 8Le të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse,
po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. 9Prandaj, sa të kemi rast, le
t’u bëjmë të mirën të gjithëve, por në radhë të parë atyre që janë në familjen
e besimit. 10Shikonime çfarë shkronjash tëmëdha ju kam shkruarme dorën
time! 11 Të gjithë ata që duan të duken të mirë në mish, ju shtrëngojnë që të
rrethpriteni vetëm që tëmos përndiqeni për kryqin e Krishtit. 12Sepse as vetë
ata që rrethpriten nuk e zbatojnë ligjin, por duan që ju të rrethpriteni, që
ata të mburren në mishin tuaj. 13 Sa përmua, mos ndodhtë kurrë që unë të
mburrem me tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, për të cilin
bota është kryqëzuar tek unë edhe unë te bota. 14 Sepse në Jezu Krishtin as
rrethprerja, as parrethprerja s’kanë ndonjë vlerë, por krijesa e re. 15Dhe të
gjithë ata që do të ecin sipas kësaj rregulle paçin paqe dhe mëshirë, e ashtu
qoftë edhe për Izraelin e Perëndisë. 16Tash e tutje askush të mos më trazojë,
sepse unëmbaj në trupin tim shenjat e Zotit Jezus. 17Vëllezër, hiri i Zotit tonë
Jezu Krisht qoftë me frymën tuaj. Amen. 18 Pali, apostulli i Jezu Krishtit me
anë të vullnetit të Perëndisë, shenjtorëve që janë në Efes dhe besimtarëve në
Jezu Krishtin:
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Efesianëve
1Hir dhepaqeqoftëmbi ju prej Perëndisë,Ati ynë,dhengaZoti JezuKrisht.

2 I bekuarqoftëPerëndia,Ati i Zotit tonë JezuKrisht, qënabekoimeçdobekim
frymëror në vendet qiellore në Krishtin, 3 sikurse na zgjodhi në të përpara
se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në
dashuri, 4duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu
Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet, 5 për lëvdim të lavdisë së hirit të
tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin Birin e tij, 6 në të cilin kemi
shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurivë së hirit
të tij, 7 të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë,
8 duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij sipas pëlqimit të tij, që
ai e kish përcaktuar me veten e tij, 9 që, kur të plotësoheshin kohërat, t’i sillte
në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe
ato që janë mbi dhe. 10 Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi,
duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron të gjitha sipas
këshillës së vullnetit të tij, 11 që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së tij, ne
që shpresuam qysh më parë në Krishtin. 12 Në të edhe ju, pasi e dëgjuat
fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me
Frymën e Shenjtë të premtimit, 13 i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për
shpengimin e plotë të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij. 14Prandaj
edhe unë, qëkur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë
që keni ndaj gjithë shenjtorëve, 15nuk pushoj së falënderuari për ju dhe duke
ju kujtuar në lutjet e mia, 16që Perëndia i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i lavdisë,
t’ju japë juve Frymën e diturisë dhe të zbulesës, në njohurinë e tij, 17dhe t’u
ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe
cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët, 18 dhe cila
ështëmadhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas
veprimit të forcës së fuqisë së tij, 19 të cilën evuri nëveprimnëKrishtin, duke
e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e tij në
vendet qiellore, 20përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër
që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhme, 21dhe vuri
çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha për krye përmbi çdo gjë kishës, 22 e cila
është trupi i tij, plotësia i atij që mbush çdo gjë në të gjithë. 23Ai ju dha jetë
edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe nëmëkate,

2
1 në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjës së kësaj bote, sipas prijësit të

pushtetit të erës, sipas frymësqëvepron taninëbijtë emosbindjes, 2ndërmjet
të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit tonë duke i plotësuar
dëshirat emishit dhe tëmendjes, dhe ishimprej natyre bij të zemërimit, ashtu
si edhe të tjerët. 3 Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të
dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, 4 edhe atëherë kur ishim të
vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin (ju jeni të shpëtuar me anë të hirit),
5 edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrimë në vendet qiellore në
Krishtin Jezus, 6për të treguar në epokat që do të vijnë pasurinë e pamasë të
hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. 7 Ju në fakt, jeni
të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po
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është dhurata e Perëndisë, 8 jo nga vepra, që të mos mburret askush. 9Ne në
fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat emira që Perëndia
përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. 10 Prandaj kujtohuni se dikur ju
johebrenj në mish, të quajtur të parrethprerë nga ata që e quajnë veten të
rrethprerë, sepse të tillë u bënë në mish, nga dora e njeriut, 11 ishit në atë
kohë pa Krishtin, të huaj në qytetërinë e Izraelit dhe të huaj për besëlidhjen e
premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qënë pa Perëndi në botë. 12 Por tani,
në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit.
13 Ai në fakt, është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka
shemburmurin e ndarjes, 14duke e prishur armiqësinë nëmishin e tij, ligjin
e urdhërimeve të përftuarnga porosi, për të krijuar në vetvete nga dynjë njeri
të ri, duke bërë paqen, 15dhe për t’i pajtuar të dyme Perëndinë në një trup të
vetëmmeanë të kryqit,mbasi vrauarmiqësinënëvetvete. 16Dheai erdhi për
t’ju shpallur paqen, juve që ishit larg dhe atyre që ishin afër, 17 sepse përmes
tij që të dykemihyrje tekAti nëpërnjë Frymë të vetme. 18 Ju, pra, nuk jenimë
të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes
së Perëndisë, 19 të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke
qënë Jezu Krishti vetë guri i qoshes, 20mbi të cilin gjithë ndërtesa, e lidhur
mirë, rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, 21 në të cilin edhe ju
jeni bashkëndërtuar për të qenë një banesë e Perëndisë në Frymë. 22Për këtë
arsye unë, Pali, jam i burgosuri i Jezu Krishtit për ju johebrenjtë,

3
1dhe nëse keni dëgjuar për dhënien e hirit të Perëndisë, që më është besuar

për ju; 2 se si, me zbulesë, ai ma bëri të njohur misterin, sikurse ju shkrova
më përpara me pak fjalë. 3Duke i lexuar këto, ju mund të kuptoni cila është
inteligjenca ime në misterin e Krishtit, 4 që nuk iu bë i njohur në epokat
e tjera bijve të njerëzve, ashtu si iu zbulua tani apostujve të shenjtë dhe
profetëve të tijme anë të Frymës, 5që johebrenjtë të jenëbashkëtrashëgimtarë
të të njëjtit trup dhe bashkëpjesëtarë të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet
ungjillit, 6 shërbenjës i të cilit u bëra, sipas dhunëtisë së hirit të Perëndisë që
m’u dha në sajë të fuqisë së tij. 7Mua, më të voglit nga të gjithë shenjtorët,
m’u dha ky hir për të shpallurmidis johebrenjve pasuritë e papërshkrueshme
të Krishtit, 8 dhe për t’u manifestuar të gjithëve pjesëmarrjen e misterit, i
cili nga epokat më të lashta qe fshehur në Perëndinë, i cili krijoi të gjitha
gjërat nëpërmjet Jezu Krishtit; 9 që nëpërmjet kishës, në kohën e tashme
u manifestohej principatave dhe pushtetëve, në vendet qiellore, dituria
e shumëllojshme e Perëndisë, 10 sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në
Krishtin Jezus, Zotin tonë, 11 në të cilin kemi lirinë dhe hyrjen te Perëndia
në mirëbesimin nëpërmjet besimit në të. 12 Për këtë arsye ju lutem që të mos
dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia që vuaj për ju, e cila është
lavdia juaj. 13Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara Atit të Zotit tonë
Jezu Krisht, 14nga i cili merr emër çdo familje në qiejt dhembi tokë, 15që t’ju
japë, sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet Frymës
të tij nënjeriunepërbrendshëm, 16qëKrishti tëbanojënëzemrat tuajameanë
të besimit, 17që, të rrënjosurdhe të themeluarnëdashuri, tëmund të kuptoni
me të gjithë shenjtorët cila është gjërësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, 18dhe
tanjihni dashurinë eKrishtit që tejkalon çdonjohuri, që tëmbushenime tërë
plotësinë e Perëndisë. 19 Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të
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bëjë jashtëmasemë tepërnga sa kërkojmë osemendojmë, 20atij i qoftë lavdia
nëkishënnëKrishtin Jezuspër të gjithabrezat, në jetë të jetëve. Amen. 21Unë,
pra, i burgosuri për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për
të cilën u thirrët,

4
1 me çdo përulësi e zemërbutësi, me durim, duke e duruar njëri-tjetrin në

dashuri, 2 duke u përpjekur të ruani unitetin e Frymës në lidhjen e paqes.
3Éshtë një trup i vetëm dhe një Frym i vetëm, sikurse ju u thirrët në shpresën
e vetme të thirrjes suaj. 4Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim
i vetëm, 5 një Perëndi i vetëm dhe Atë i të gjithëve, që është përmbi të gjithë,
në mes të të gjithëve dhe në ju të gjithë. 6 Po secilit nga ne iu dha hiri sipas
masës së dhuntisë së Krishtit. 7 Për ç’ka Shkrimi thotë: “Kur ai u ngjit lart,
ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve”. 8 Tani kjo: “Ai u ngjit”,
ç’do të thotë tjetër përveç se ai më parë edhe kishte zbritur në pjesët më
të ulta të dheut? 9 Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë
qiejt, për të përmbushur të gjitha gjërat. 10 Dhe ai vetë i dha disa si apostuj,
të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues, 11 për
përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të
Krishtit, 12 derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes së
Birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë së
Krishtit, 13 që të mos jemi më foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga
çdo erë doktrineje, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakëria e tyre nëpërmjet
gënjeshtrave të gabimit, 14 por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi
në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti. 15 Prej të cilit gjithë trupi, i lidhur
mirë dhe i bashkuar, me anë të kontributit që jep çdo gjymtyrë dhe sipas
forcës së çdo pjese të veçantë, shkakton rritjen e trupit, për ndërtimin e vetes
së tij në dashuri. 16 Këtë, pra, po dëshmoj në Zotin: të mos ecni më si po
ecin ende johebrenjtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre, 17 të errësuar në
mendje, të shkëputur nga jeta e Perëndisë, për shkak të padijes që është në ta
dhe ngurtësimit të zemrës së tyre. 18Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë
veten në shthurje, duke kryer çdo papastërtime lakmi të pangopur. 19Por ju
nuk e keni njohur kështu Krishtin, 20 në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni
qënë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Jezusin, 21 që të zhvisheni,
për sa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu i vjetër që korruptohet me
anë të lakmive të gënjeshtrës, 22 dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj
23dhe të visheni me njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe
shenjtërinë e së vërtetës. 24 Prandaj, duke e lënë mënjanë gënjeshtrën, secili
t’i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyrë, njeri me tjetrin.
25 Zemërohuni dhe mos mëkatoni; dielli të mos perëndojë mbi inatin tuaj;
26 dhe mos i jepni vend djallit. 27Ai që vidhte, le të mos vjedhë më, por më
tepër tëmundohet duke bërë ndonjë punë tëmirëme duart e veta, që të ketë
t’i japë diçka atij që ka nevojë. 28 Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja
juaj, por ajo që është emirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t’u japë hir atyre
qëdëgjojnë. 29Dhemos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë,me të cilinu
vulosëtpërditën e shpengimit. 30Le tëflaket larg jush çdohidhërim, zemërim,
inat, trazirë dhe shpifje me çdo ligësi. 31 Por jini të mirë dhe të mëshirshëm
njerime tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në
Krishtin. 32Bëhuni pra imitues të Perëndisë, si bij shumë të dashur,
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5
1 edhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e

tij për ne, si ofertë e flijim Perëndisë, si një parfum erëmirë. 2 Por, ashtu si
u ka hije shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, as kurnacëri të mos
zihet në gojëmidis jush; 3aspandershmëri, as të folur pamende të përqeshur,
të cilat nuk kanë hije, por më tepër të ketë falenderime. 4 Të dini në fakt
këtë: asnjë kurvar, ose i ndyrë ose kurnac, i cili është idhujtar, nuk ka ndonjë
trashëgimnëmbretërinë eKrishtit dhe të Perëndisë. 5Askush tëmos ju gënjejë
me fjalë të kota, sepse, për shkak të këtyre gjërave, vjen zemërimi i Perëndisë
mbi bijtë e mosbindjes. 6 Mos jini, pra, shokë me ta. 7 Sepse dikur ishit
errësirë, por tani jeni dritë në Zotin; ecni, pra, si bij të dritës, 8 sepse fryti i
Frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë, 9 duke
provuar çfarë është e pranueshme për Perëndinë. 10 Dhe mos merrni pjesë
në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër t’i qortoni, 11 sepse ato që
bëjnë ata në fshehtësi, është turp edhe të thuhen. 12 Kurse të gjitha gjërat,
kur dalin në dritë, bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet është dritë.
13 Prandaj Shkrimi thotë: “Zgjohu, ti që fle, dhe ringjallu prej së vdekurish,
dhe Krishti do të shndrisë mbi ty”. 14 Kujdesuni, pra, që të ecni me kujdes
dhe jo si të marrët, por si të mençurit, 15duke e shfyrtësuar kohën, sepse ditët
janë të mbrapshta. 16 Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili
është vullneti i Zotit. 17Dhemos u dehnime verë, në të cilën ka shthurje, por
mbushunimeFrymë, 18duke i folur njeri tjetritmepsalme, himnedhekëngë
frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj, 19duke e
falënderuar vazhdimisht për çdo gjë Perëndinë dhe Atin, në emër të Zotit tonë
Jezu Krisht; 20 nënshtrohuni njëri-tjetrit në druajtjen e Krishtit! 21 Ju, gratë,
nënshtrohuniburrave tuajporsi Zotit, 22sepseburri ështëkreu i gruas, sikurse
edheKrishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit. 23Ashtu
si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t’i nënshtrohen burrave
të tyre në çdo gjë. 24 Ju, burra, t’i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka
dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të, 25 që ta shenjtërojë, pasi e
pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës, 26 që ta nxjerrë atë përpara vetes të
lavdishme, panjolla a rrudhaandonjë gjë të ti-llë,porqë të jetë e shenjtë dhe
e paqortueshme. 27Kështu burrat duhet t’i duan gratë e veta porsi trupat e
tyre; kush do gruan e vet do vetveten. 28 Sepse askush nuk urreu mishin e
vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse edhe Zoti bën me
kishën, 29 sepse ne jemi gjymtyrë të trupit të tij, tëmishit të tij dhe të kockave
të tij. 30 “Prandaj njeriu do të lërë babanë e vet dhe nënën e vet dhe do të
bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm”. 31 Ky
mister është i madh; tani unë e them në lidhjen me Krishtin dhe me kishën.
32Por secili nga ju kështu ta dojë gruan e vet sikurse e do veten e vet; dhe po
kështu gruaja ta respektojë burrin. 33Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin,
sepse kjo është e drejtë.

6
1 “Ndero babanë tënd dhe nënën tënde”, ky është urdhërimi i parë me

premtim, 2 “që ti të jeshmirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe”. 3Dhe ju, etër,mos
provokoni për zemërim fëmijtë tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshillë
të Zotit. 4 Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj sipasmishit me druajtje dhe
dridhje, në thjeshtësinë e zemrës suaj, porsi Krishtit, 5dukemos shërbyer për
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sy e faqe, si ata që duan t’u pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtorë të Krishtit,
duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër, 6duke shërbyerme dashuri si për
Krishtin dhe jo si përnjerëzit, 7dukeditur se gjithsecili, qoftë skllav apo i lirë,
po të bëjë të mirën, do të marrë shpërblimin nga Zoti. 8Dhe ju, zotërinj, bëni
po kështu ndaj tyre, duke i lënë kërcënimet, duke ditur që i tyre dhe juaji Zot
është në qiell dhe se tek ai nuk ka asnjë anësi. 9 Për çfarë mbetet, vëllezërit e
mi, forcohuninëZotindhenë forcëne fuqisë së tij. 10Vishnigjithëarmatimin
e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit, 11 sepse beteja
jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër
pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër
frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. 12 Prandaj merreni të gjithë
armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të
mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë. 13Qëndroni, pra, të fortë, duke
patur në ijë brezin e së vërtetës, të veshur me parzmoren e drejtësisë, 14dhe
duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes, 15mbi të gjitha,
dukemarrëmburojënebesimit,me tëcilënmundtë shuani tëgjitha shigjetat
e zjarrta të të ligut. 16 Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit dhe shpatën e
Frymës, që është fjala e Perëndisë, 17duke u lutur në çdo kohë dheme çdo lloj
lutjeje dhe përgjërimi në Frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllimme çdo
ngulmimdhe lutje për të gjithë shenjtorët, 18dhe edhepërmua, që kur të hap
gojën time, tëmë jepet tëflas lirësishtpër tabërë tënjohurmisterin eungjillit,
19për të cilin jam i dërguarinë pranga, që tëmund të shpall lirësisht, siç e kam
përdetyrë. 20Por, që ta dini edhe ju si jamdhe çfarë bëj, Tikiku, vëllai i dashur
dhe shërbenjësi besnik në Zotin, do t’ju informojë për të gjitha; 21 të cilin
pikërishtpërkëtëqëllimpo ju kamdërguar,që të jeni nëdijeni të gjendjes sonë
dhe të ngushëllojë zemrat tuaja. 22 Paqe vëllezërve dhe dashuri me besim
nga Perëndia Ati dhe nga Zoti Jezu Krisht. 23Hiri qoftë me të gjithë ata që
duan Zotin tonë Jezu Krisht me sinqeritet. 24Pali dhe Timoteu, shërbëtorë të
Jezu Krishtit, gjithë shenjtorëve në Jezu Krishtin që janë në Filipi, bashkëme
peshkopët dhe dhjakët:
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Filipianëve

1 paçi hir e paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht. 2 E
falënderoj Perëndinë tim, sa herë që ju kujtoj, 3 duke iu lutur gjithmonë me
gëzim për ju të gjithë në çdo lutje që bëj, 4 për pjesëmarrjen tuaj në ungjillin
që nga dita e parë e deri tani, 5 duke qënë i bindur për këtë, se ai që nisi një
punë tëmirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. 6Dhe është e
drejtë që unë të ndjej këto për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër, sepse ju si
në vargonjtë e mi ashtu edhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e ungjillit jeni
të gjithë pjestarë me mua të hirit. 7 Sepse Perëndia, është dëshmitari im, si ju
dua të gjithë me dashuri të zjarrtë në Jezu Krisht. 8 Dhe për këtë lutem që
dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo dallim,
9 që të dalloni gjërat më të mira dhe të mund të jeni të pastër dhe panjollë
për ditën e Krishtit, 10 të mbushur me fryte drejtësie që arrihen me anë të
Jezu Krishtit, për lavdi e për lëvdim të Perëndisë. 11Tani, vëllezër dua ta dini,
se gjërat qëmë kanë ndodhur ndihmuanmë shumë për përhapjen e ungjillit,
12 aq sa gjithë pretoriumi dhe të tjerët mbarë e dinë se unë jam në vargonj
për Krishtin; 13 dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar
nga vargonjtë e mia, kanë marrë me shumë guxim në shpalljen e fjalës së
Perëndisë pa frikë. 14Disa me të vërtetë predikojnë Krishtin edhe për smirë
dhe për grindje, por disa të tjerë me vullnet të mirë. 15 Këta e predikojnë
Krishtin për grindje, me qëllime jo të pastra, duke menduar që t’u shtojnë
pikëllimin vargonjve të mia. 16 kurse ata e bëjnë nga dashuria, duke ditur
se unë jam vënë për mbrojtjen e ungjillit. 17 Ç’rëndësi ka? Sido që të jetë,
me shtirje o sinqerisht, Krishti shpallet; dhe për këtë unë gëzohem, dhe do
të gëzohem. 18 E di në fakt, se kjo do të dalë për shpëtimin tim, me anë të
lutjes suaj dhe me ndihmën e Frymës së Jezu Krishtit, 19 sipas të priturit tim
me padurim dhe me shpresë, se unë nuk do të turpërohem në asnjë gjë, por
me çdo guxim, tani si gjithmonë, Krishti do të madhërohet në trupin tim, ose
me jetën ose me vdekjen. 20 Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të
vdekurit fitim. 21 Por nuk e di se jeta në mish të jetë për mua një punë e
frytshme, asmund të themçfarëduhej të zgjedh, 22sepseunë jam i shtrënguar
nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të jem bashkë me
Krishtin, gjëjamëemirë, 23por tëqëndruaritnëmishështëmë inevojshëmpër
ju. 24Këtë e dime siguri, që do të rri dhe qëndrojme ju të gjithë përpërparimin
tuaj dhe për gëzimin e besimit tuaj. 25që mburrja tuaj përmua të teprojë në
Jezu Krishtin, për praninë time sërishmidis jush. 26 Ju veç, silluni në mënyrë
të denjë në ungjillin e Krishtit, që, kur të vij e t’ju shoh, ose nga larg kur s’jam
aty, të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frymë të përbashkët, duke luftuar
bashkë me një shpirt për besimin e ungjillit, 27duke mos u lënë të trembeni
në asnjë gjë nga kundërshtarët; kjo është për ta një provë humbjeje, kurse
për ju shpëtimi, edhe kjo nga ana e Perëndisë. 28 Sepse juve ju është dhënë
hiri për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të,
29duke patur të njejtën beteje që e patë në mua, dhe tani po dëgjoni që është
nëmua. 30Pra, nëqofte se kandonjëngushëllimnëKrisht, ndonjëngushëllim
dashurie, ndonjë pjesëmarrje të Frymës, ndonjë mallëngjim e dhembshuri,
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2
1 atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke pasur të njejtin mendim, të

njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. 2Mos bëni asgjë
për rivalitet as përmendjemadhësi, porme përulësi, secili ta çmojë tjetrinmë
shumë se vetveten. 3Mos mendojë secili për interesin e vet, por edhe atë të
të tjerëve. 4 Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin, 5 i cili, edhe
pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku tëmbahej fort për të qenë
barabarme Perëndinë, 6por e zbrazi veten e tij, dukemarrë trajtë shërbëtori,
e u bë i ngjashëmme njerëzit; 7 dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi
njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje
të kryqit. 8Prandaj edhe Perëndia e lartësoimadhërisht dhe i dha një emër që
ështëpërmbi çdo emër, 9qënëemër të Jezusit të përkulet çdogju i krijesave (ose
gjërave) qiellore, tokësore dhe nëntokësore, 10 dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu
Krishti është Zot, për lavdi të PerëndisëAtë. 11Prandaj, të dashurit emi, ashtu
sikur keni qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe
më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë eme dridhje,
12 sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë, sipas
pëlqimit të tij. 13Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime, 14që të jeni të
paqortueshëm dhe të pastër, bij të Perëndisë pa tëmeta nëmes të një brezi të
padrejtë dhe të çoroditur,nëmes të të cilit ju ndriçoni si pishtarë nëbotë,duke
e mbajtur lart fjalën e jetës, 15 që unë të kem me se të krenohem në ditën e
Krishtit, senukvrapovakotdheasnukumundovakot. 16Por, edhe sikurunë
të jem derdhur si flijim dhe shërbesë të besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëlloj
me ju të gjithë. 17Po ashtu edhe ju gëzohuni dhe ngazëllohunimemua. 18Por
shpresoj, në Zotin Jezus, t’ju dërgoj së shpejti Timoteun, që edhe unë duke
njohur kushtet tuaja të inkurajohem, 19 sepse nuk kam asnjë në një mendje
me mua, që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja. 20 Sepse në fakt të gjithë
kërkojnë interesin e vet dhe jo gjërat e Jezu Krishtit. 21Por ju e njihni provën
e tij se si shërbeu bashkë me mua për ungjillin, si një bir i shërben të atit.
22 Shpresoj, pra, t’jua dërgoj atë, posa të kem sistemuar kompletisht gjërat e
mia. 23 Dhe kam besim te Zoti që edhe unë vetë do të vij së shpejti. 24 Por
m’uduk enevojshme t’ju dërgojEpafroditin, vëllanë timdhe bashkëpunëtorin
e bashkëluftëtarin tim, që ma patët dërguar si shërbenjës në nevojat e mia,
25sepsekishte shumëmall për ju të gjithëdhe ishte shumë ivrarë sepsekishit
dëgjuar se ishte i sëmurë. 26 Edhe vërtetë ai qe i sëmurë, gati për vdekje, por
Perëndia pati mëshirë për të dhe jo vetëm për të, por edhe përmua, që të mos
kisha trishtim mbi trishtim. 27 Për këtë arsye jua dërgova me aq më shumë
ngut, që ju, kur ta shihni përsëri, të gëzoheni dhe unë të kemmë pak trishtim.
28 Priteni, pra, me gëzim të madh në Zotin dhe nderoni të tillë njerëz si ai,
29 sepse për veprën e Krishtit ai qe shumë afër vdekjes, duke e vënë në rrezik
jetën evet, për të përmbushur zbrazëtitë e shërbesës tuaj ndajmeje. 30Së fundi,
o vëllezërit e mi, gëzohuni në Zotin; përmua nuk është e rëndë t’ju shkruaj të
njëjtat gjëra, po për ju është siguri.

3
1 Ruhuni nga qentë, ruhuni nga punëtorët e këqij, ruhuni nga të prerët.

2 Sepse rrethprerja e vërtetë jemi ne, që i shërbejmë Perëndisë në Frymë dhe
që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish, 3 megjithëse unë kam
përse të besoj edhe nëmishin; nëse ndonjëmendon se ka përse të besojë, unë
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kam akomamë shumë: 4u rrethpreva të tetën ditë, jam nga kombi i Izraelit,
ngafisi i Beniaminit, HebrengaHebrenj, dhe sipas ligjit farise, 5sa për zellin,
përndjekës i kishës; për sa i përket drejtësisë, që është në ligj, i pa qortueshëm.
6 Por gjërat që më ishin fitim, i konsiderova, për shkak të Krishtit, humbje.
7 Dhe me të vërtetë i konsideroj të gjitha këto një humbje në krahasim me
vlerën e lartë të njohjes së JezuKrishtit, Zotit tim, për shkak të të cilit i humba
të gjitha këto dhe i konsideroj si pleh, që unë të fitoj Krishtin, 8 dhe që të
gjendemnë të,dukepasur jodrejtësinë timeqëështënga ligji, por atëqëështë
ngabesiminëKrishtin: drejtësiaqëështëngaPerëndia,meanë tëbesimit, 9që
të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij,
duke u bërë vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij, 10 që në ndonjë mënyrë
të mund t’ia arrij ringjalljes prej së vdekurish. 11 Jo se unë tashmë e fitova
çmimin ose jam bërë i përsosur, por po vazhdoj të rend për ta zënë, sepse edhe
unëuzuranga JezuKrishti. 12Vëllezër, sapërvete, nukmendoj se ekamzënë,
por bëj këtë: duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre
që kam përpara, 13 po rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të
Perëndisë në Krishtin Jezus. 14Pra, të gjithë ne që jemi të përsosur, le të kemi
këtomendime; dhe në qoftë se ju mendoni ndryshe për ndonjë gjë, Perëndia
do t’jua zbulojë edhe këtë. 15 Por në pikën ku kemi arritur, le të ecim sipas
së njëjtës rregull me të njejtënmendje. 16Bëhuni imituesit e mi, vëllezër, dhe
vëreni ata që ecin kështu, sipas shëmbullin që keni në ne. 17 Sepse shumë nga
ata, për të cilët ju kam folur shpesh, edhe tani po jua them duke qarë, ecin
si armiq të kryqit të Krishtit, 18dhe fundi i tyre është humbje, perëndia i tyre
është barku dhe lavdia e tyre është në turp të tyre; ata mendojnë vetëm për
gjërat tokësorë. 19 Sepse qytetëria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim
Shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, 20 i cili do ta transformojë trupin tonë të
përunjur, që të bëhet i ngjashëmme trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij
që t’i nënshtrojë ndaj vetes të gjitha gjërat. 21Prandaj, o vëllezër të dashur dhe
fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin, o shumë të
dashur.

4
1 Bëj thirrje Evodisë, bëj thirrje gjithashtu Sintikës, të jenë të një mendje

në Zotin. 2 Të lutem edhe ty, shok i vërtetë, ndihmoji ato, që kanë luftuar
memua në ungjill, edhemeKlementin dheme bashkëpunëtorët emi të tjerë,
emrate të cilëve janënë librine jetës. 3GëzohunigjithnjënëZotin; po jua them
përsëri: Gëzohuni! 4 Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit; Zoti
është afër. 5Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat
tuaja Perëndisëme anë lutjesh dhe përgjërimesh,me falënderim. 6Dhe paqja e
Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhemendjet
tuaja në Krishtin Jezus. 7 Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta,
të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha
gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që
janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto
mendoni. 8 Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe patë
në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. 9Dhe u gëzova shumë
në Zotin, sepse më në fund kujdesi juaj për mua u rigjallërua; në realitet ju
edhe e kishit në mendje, por nuk kishit rast. 10Nuk e them këtë se jam në
nevojë, sepse unë jammësuar të kënaqemnë gjëndjenqë jam. 11Unë di të jem i
përunjur dhe di të jetoj edhe në bollëk; në çdo vend dhe për çdo gjë jammësuar
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të nginjem dhe të kem uri, të kemme tepri dhe të vuaj në ngushticë. 12Unë
mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. 13 Po ju bëtë mirë që
morët pjesë në pikëllimin tim. 14 Edhe ju, o Filipianë, e dini se, në fillim të
predikimit të ungjillit, kur u nisa nga Maqedonia, asnjë kishë nuk ndau me
mua gjë për të dhënë a për të marrë, veç jush, 15 sepse edhe në Thesaloniki
më dërguat jo vetëm një herë por dy, përkujdesje kur isha në nevojë. 16 Jo se
unë po kërkojdhurata, por kërkoj fryt që tepron përdobinë tuaj. 17Tani i kam
të gjitha dhe më teprojnë; jam përplot,mbasi mora nga Epafroditi atë që më
ishte dërguar nga ju, një parfum erëmirë, një fli i pranueshëm, i pëlqyeshëm
nga Perëndia. 18Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas
pasurisë së tij në lavdi, në Jezu Krisht. 19 Perëndisë tonë e Atit tonë lavdi
në shekuj të shekujve. Amen. 20 Përshëndetni të gjithë shenjtorët në Jezu
Krishtin. 21Vëllezërit që janë me mua ju përshëndesin; të gjithë shenjtorët ju
përshëndesin, sidomos ata të shtëpisë së Cezarit. 22Hiri i Zotit tonë JezuKrisht
qoftëme ju të gjithë. Amen. 23Pali, apostulli i JezuKrishtitmeanë tëvullnetit
të Perëndisë, dhe vëllai Timote,
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Kolosianëve
1 shenjtorëve dhe vëllezërve besimtarë në Krishtin, që janë në Kolos: hir

dhe paqe mbi ju nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht. 2 E
falenderojmë Perëndinë dhe Atin e Zotit tonë Jezu Krisht, duke u lutur
vazhdimisht për ju, 3 sepse morëm vesh për besimin tuaj në Jezu Krishtin
dhe për dashurinë tuaj ndaj gjithë shenjtorëve, 4 për shkak të shpresës që
ruhet për ju në qiejt, për të cilën keni dëgjuarnë fjalët e së vërtetës së ungjillit,
5që arriti te ju, sikurse edhe në gjithë botën, dhe po jep fryt e rritet, sikurse
edhe ndër ju, nga dita që dëgjuat dhe njohët hirin e Perëndisë në të vërtetë,
6 sikurse edhe e mësuat nga Epafrai, shoku ynë i dashur në shërbesë, i cili
është një shërbëtor besnik i Krishtit për ju, 7dhe që na ka treguar dashurinë
tuaj të madhe në Frymën. 8 Prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë,
nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen
e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mënçuri frymërore, 9 që të ecni në mënyrë
të denjë për Zotin, që t’i pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjellë fryt në çdo vepër
të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndisë, 10 duke u forcuar me çdo
fuqi, pas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo ngulm e durim, me gëzim, 11duke
e falënderuar Perëndinë At, që na bëri të denjë të kemi pjesë trashëgimin e
shenjtorëve në dritë. 12 Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në
mbretërinë e Birit të tij të dashur, 13në të cilën ne kemi shpengimin me anë
të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve. 14 Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së
padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese, 15 sepse në të u krijuan të gjitha gjërat,
ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken:
frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë
të tij dhe në lidhje me të. 16 Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat
qëndrojnë në të. 17 Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai është fillimi, i
parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë, 18 sepse Atit
i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia, 19 dhe, duke bërë paqen me anë
të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të gjitha gjërat, si ato
që janë mbi dhe si dhe ato që janë në qiejt. 20 Dhe ju vetë, që dikur ishit
të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija, 21 tani ju paqtoi në
trupin emishit të tij,meanë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juvepërparavetes së tij
shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm, 22në qoftë se qëndroni në besimme
themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga shpresa e ungjillit që ju keni
dëgjuardheqë i është predikuar çdokrijese që ështënënqiell; të cilit unë, Pali,
iu bëra shërbenjës. 23Dhe tani gëzohem për vuajtjet e mia të cilat po i heq për
shkakun tuaj dhe po e plotësoj në mishin tim atë që u mungon mundimeve
të Krishtit për trupin e vet, që është kisha, 24 shërbenjës i së cilës u bëra unë,
sipasmisionit qëmëngarkoi Perëndia për ju, që t’jua paraqes të plotë fjalën e
Perëndisë, 25misterin që umbajt i fshehtë gjatë shekujve dhe brezave, por që
tani iu shfaq shenjtorëve të tij, 26 të cilëve Perëndia deshi t’ua bëjë të njohur
cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtijmisteri ndër johebrenjtë, që ështëKrishti
në ju, shpresë lavdie, 27që ne e kumtuam, duke e qortuar dhe duke emësuar
çdo njerime çdo urtësi, që ta paraqesim çdo njeri të përsosur në Jezu Krishtin;
28për këtëmundohemduke u përpjekurme fuqinë e tij, e cila vepron tek unë
me pushtet 29Sepse dua që të dini ç’luftë të ashpërmëduhet të bëj për ju, për



Kolosianëve 2:1 1101 Kolosianëve 3:7

ata që janë në Laodice dhe për të gjithë ata të cilët nuk e kanë parë fytyrën
time personalisht,

2
1që zemrat e tyre tëngushëllohen,dukeubashkuarnëdashuri, dhe të kenë

të gjitha pasuritë e sigurisë së plotë të zgjuarësisë për të njohur misterin e
Perëndisë, e Atit dhe të Krishtit, 2ku janë fshehur të gjitha thesaret e diturisë
dhe të njohjes. 3 Dhe po ju them këtë, që askush të mos ju gënjejë me fjalë
joshëse, 4 sepse, edhe pse me trup jam larg jush, me frymën jam bashkë
me ju dhe gëzohem duke parë rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj
në Krishtin. 5 Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, ashtu, pra, ecni
në të, 6 duke pasur rrënjë dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar
në besim ashtu sikurse ju mësuan, duke mbushulluar në të me falenderim.
7 Tregoni kujdes se mos ndokush ju bën prenë e tij me anë të filozofisë dhe
me mashtrime të kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës
dhe jo sipas Krishtit, 8 sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e Hyjnisë.
9 Dhe ju keni marrë plotësinë në të, sepse ai është krye e çdo principate e
pushteti, 10 në të cilin ju edhe u rrethpretë me një rrethprerje që nuk u
bë me dorë, por me rrethprerjen e Krishtit, me anë të zhveshjes së trupit
nga mëkatet e mishit: 11 të varrosur bashkë në të në pagëzim, ju edhe u
ringjallët bashkë në të, me anë të besimit në fuqinë e Perëndisë që e ka
ringjallur prej së vdekurish. 12Dhe bashkë me të Perëndia ju dha jetë ju, që
kishit vdekur në mëkate dhe në parrethprerjen e mishit, duke jua falur të
gjitha mëkatet. 13Ai e zhvlerësoi dokumentin e urdhërimeve, që ishte kundër
nesh dhe ishte kundërshtar, dhe e hoqi nga mesi duke e mbërthyer në kryq;
14 dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit njerëzve,
duke ngadhnjyer mbi ata në të. 15 Prandaj askush të mos ju gjykojë për
ushqime ose pije, për festa o hënë të re, o të shtuna; 16 këto gjëra janë hija
e atyre që kanë për të ardhur; por trupi është i Krishtit. 17 Askush të mos
përvetësojë prej jush çmiminme pretekst përulësie dhe kulti të engjëjve, duke
u përzier në gjëra që nuk i ka parë, i fryrë nga një krenari e kotë për shkak
të mendjes së tij mishore, 18 dhe nuk mbahet te kryet, prej të cilit gjithë
trupi, i ushqyer mirë dhe i lidhur i tëri me anë të nyjeve dhe të gjymtyrëve
rritet me rritjen e Perëndisë. 19 Pra, në qoftë se vdiqët me Krishtin nga
elementet e botës, përse u nënshtroheni disa rregullave, a thua se jetoni ende
në botë, si: 20 “Mos prek, mos shijo, mos merr”, 21 të gjitha gjërat që prishen
nga përdorimi, sipas urdhërimeve dhe mësimeve të njerëzve? 22 Këto gjëra
kanë ndonjë dukje diturie në devotshmërinë e zgjedhur vullnetarisht, në
përunjësinë e rreme dhe në trajtimin e ashpër të trupit, por nuk kanë asnjë
vlerëkundërkënaqësisë sëmishit. 23Nëqoftë se ju jeni ringjallurmeKrishtin,
kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë.

3
1Kini nëmendgjëratqë janëatje lart, jo atoqë janëmbi tokë, 2sepse ju keni

vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë. 3 Kur
të shfaqet Krishti, jeta jonë, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë
me të. 4 Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë: kurvërinë,
ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari; 5 për
këto gjëra zemërimi i Perëndisë vjenpërmbibijtë emosbindjes, 6midis të cilëve
dikurecëtedhe ju, kur rronitnë to. 7Por tanihiqni edhe ju të gjithakëtogjëra:
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zemërim, zemëratë, ligësi, e mos të dalë sharje e asnjë e folur e pandershme
nga goja juaj. 8Mos gënjeni njeri tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriun e vjetër
me veprat e tij, 9 edhe veshët njeriun e ri, që përtërihet në njohurinë sipas
shëmbullit të atij që e krijoi. 10 Këtu nuk ka më Grek e Jud, rrethprerje dhe
parrethprerje, Barbar e Skithas, shërbëtor e i lirë, por Krishti është gjithçka
dhe në të gjithë. 11Vishuni, pra, si të zgjedhur të Perëndisë, shenjtorë dhe të
dashur, me dhembshuri të brendshme, mirësinë, përulësinë, zemërbutësinë
dhe me durimin, 12 duke duruar njeri tjetrin dhe duke falur njeri tjetrin,
nëqoftëse dikush ankohet kundër një tjetri; dhe sikundër Krishti ju ka falur,
ashtu bëni edhe ju. 13 Dhe, përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë, që
është lidhja e përsosmërisë. 14Dhe paqja e Perëndisë, për të cilin ju u thirrëtnë
një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja; dhe jini mirënjohës! 15Fjala
e Krishtit banoftë në jume begatinë e vet; në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni
njeri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me
hir në zemrat tuaja! 16 Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, t’i bëni
në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar Perëndinë Atë nëpërmjet tij. 17 Ju
bashkëshorte, jini të nënshtruara bashkëshortëve tuaj, ashtu si ka hije në Zotin.
18 Ju bashkëshortë, duaini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj
tyre. 19 Ju bij, binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme
për Zotin. 20 Ju etër,mos provokoni për zemërim bijtë tuaj, që të mos i lëshojë
zemra. 21 Ju shërbëtorë, binduni në çdo gjë zotërinjve tuaj sipas mishit, duke
u shërbyer jo vetëm kur ju shohin, sikurse të doni t’u pëlqeni njerëzve, porme
thjeshtësinë e zemrës, duke druajtur Perëndinë. 22Dhe çdo gjë që të bëni, ta
bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin dhe jo për njerëzit, 23 duke ditur se nga
Zoti do tëmerrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju i shërbeniKrishtit, Zotit.
24 Por ai që punon padrejtësisht do të marrë shpagimin për gjëra të padrejta
që ka bërë, dhe nuk do të ketë anësi për asnjë. 25Zotërinj, bëni ç’është e drejtë
dhe arsyeshme ndaj shërbëtorëve, duke ditur se edhe ju keni një Zotëri në
qiejt.

4
1 Ngulmoni në të lutur, duke ndenjur zgjuar në të me falendërim. 2 Dhe

duke u lutur në të njëtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hapë edhe për
ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cili
jam edhe i burgosur, 3 në mënyrë që ta bëj të njohur, duke e folur siç duhet.
4 Ecni me urti ndaj të jashtmëve duke shfrytëzuar kohën. 5 Të folurit tuaj
të jetë gjithnjë me hir, i ndrequr me kripë, që të dini si duhet t’i përgjigjeni
gjithsecilit. 6 Tikiku, vëllai i dashur, dhe shërbenjës besnik, dhe shoku im i
shërbimit në Zotin, do t’jua tregojë gjithçka lidhur memua; 7unë e dërgova te
ju pikërisht për këtë arsye, që të njoh situatën tuaj dhe të ngushëllojë zemrat
tuaja, 8 bashkë me Onesimin, vëlla besnik dhe i dashur, që është nga tuajt;
ata do t’ju tregojnë juve të gjitha gjërat e këtushme. 9 Aristarku, i burgosur
memua, ju përshëndetbashkëmeMarkun, kushëririn e Barnabës (për të cilin
kenimarrëmësimin, po të vijë te ju, tamirëprisni), 10dhe Jezusi, i quajtur Just,
të cilët vijnë nga rrethprerja; këta janë të vetmit bashkëpunëtorë në veprën
e mbretërisë së Perëndisë, të cilët qenë për mua ngushullim. 11 Epafrai, që
është nga tuajt dhe shërbëtor i Krishtit, ju përshëndet; ai lufton gjithnjë për
ju në lutje, që ju të qëndroni të përsosur dhe të përkryer në gjithë vullnetin e
Perëndisë. 12Në fakt unë dëshmoj për të se ai ka zell tëmadh për ju, për ata që
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janë në Laodice dhe për ata që janë në Hierapolis. 13 I dashur Lluka, mjeku,
dhe Dema ju përshëndesin. 14 U bëni të fala vëllezërve që janë në Laodice,
Ninfës dhe kishës që është në shtëpinë e tij. 15 Dhe, mbasi të jetë lexuar
kjo letër ndër ju, bëni që të lexohet edhe në kishën e Laodikasve; dhe ju
gjithashtu lexoni atë të Laodices. 16Dhe i thoni Arkipit: “Ki kujdes shërbesën
që more në Zotin, që ta plotësosh”. 17 Përshëndetja është shkruar me dorën
time, nga unë, Pali. Kujtoni prangat e mia. Hiri qoftë me ju. Amen. 18 Pali,
Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndinë Atë dhe në Zotin
Jezu Krisht: paçi hir dhe paqe prej Perëndisë, Atit tonë, dhe prej Zotit Jezu
Krisht.
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1 Thesalonikasve
1 Ne përherë e falënderojmë Perëndinë për ju të gjithë, duke ju kujtuar në

lutjet tona, 2 duke kujtuar vazhdimisht veprën tuaj të besimit, mundimin
e dashurisë suaj dhe qëndrueshmërinë e shpresës në Zotin tonë Jezu Krisht
përpara Perëndisë, Atit tonë, 3duke ditur, vëllezër të dashur prej Perëndisë, të
zgjedhurit tuaj, 4 sepse ungjilli ynë nuk erdhi deri te ju vetëm me fjalë, por
edhe me fuqi dhe me Frymë të Shenjtë, dhe me shumë bindje; ju e dini se
si jemi sjellë në mes tuaj për hirin tuaj. 5 Dhe ju u bëtë imituesit tanë dhe
të Zotit, duke e pranuar fjalën në mes të një pikëllimi të madh, me gëzimin
e Frymës së Shenjtë, 6 për t’u bërë kështu shëmbull për të gjithë besimtarët e
Maqedonisë dhe të Akaisë. 7Në fakt prej jush jehoi fjala e Perëndisë jo vetëm
në Maqedoni dhe në Akai, por edhe në çdo vend u përhap besimi juaj tek
Perëndia, sa që ne s’kemi nevojë të themi ndonjë gjë, 8 sepse vetë ata tregojnë
për ne, si qe ardhja jonë ndër ju si u kthyet nga idhujt te Perëndia, për t’i
shërbyer Perëndisë së gjallë e të vërtetë, 9 dhe për të pritur prej qiejve Birin
e tij, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurish, Jezusin, që na çliron nga zemërim
që po vjen. 10 Sepse ju vetë, vëllezër, e dini se ardhja jonë ndër ju nuk qe e
kotë.

2
1 Por, mbasi hoqëm më parë dhe mbasi na shanë në Filipi, sikurse e dini,

ne morëm guxim në Perëndinë tonë të shpallim ndër ju ungjillin e Perëndisë
midis kaq përpjekjesh. 2 Sepse nxitja jonë nuk vjen nga mashtrimi, as nga
qëllime të pa ndershme, as nga dredhia; 3 por, duke qenë se u miratuam
prej Perëndisë që të na besohet ungjilli, kështu ne flasim jo që t’u pëlqejmë
njerëzve, por Perëndisë, që provon zemrat tona. 4Ne, pra, nuk kemi përdorur
kurrë, sikurse e dinimirë, fjalë lajkatuese, dhe as nuk jemi nisur ngamotive
lakmie; Perëndia është dëshmitar. 5Dhe nuk kemi kërkuar lavdi prej njerëzve,
as prej jush, as prej të tjerësh,megjithësemund t’ju bëheshim barrë si apostuj
tëKrishtit. 6Përkundraziqemëzemërbutëmidis jush, ashtu simëndeshaqë rrit
medashuri fëmijët e saj. 7Kështu, dukepasur një dashuri tëmadhendaj jush,
ishim të kënaqurduke ju komunikuar jo vetëmungjillin e Perëndisë, por edhe
vetë jetën tonë, sepse na u bëtë të dashur. 8Sepse ju, o vëllezër, embanimend
lodhjen dhe mundimin tonë: si kemi punuar ditë e natë që të mos i bëhemi
barrë asnjëritprej jush, dhe predikuamungjillin e Perëndisë ndër ju. 9 Ju jeni
dëshmitarë, dhe Perëndia gjithashtu, si jemi sjellëme shenjtëri,medrejtësi, pa
të meta, me ju që besoni. 10 Ju e dini gjithashtu se ne këshilluam, ngushëlluam
dhe i jemi përbetuar secilit prej jush, si bën një baba me bijtë e vet, 11 që të
ecni denjësisht për Perëndinë, që ju thërret në mbretërinë dhe lavdinë e tij.
12Prandaj edhene e falenderojmëpapushimPerëndinë, se kur ju kenimarrë
nga ne fjalën e Perëndisë, e pritët atë jo si fjalë njerëzish, por, sikurse ështëme
të vërtetë, si fjalë Perëndie, që vepron ndër ju që besoni. 13Sepse ju, o vëllezër,
ubëtë imituesit e kishave të Perëndisë që janë në Jude në JezuKrishtin, sepse
edhe ju keni vuajtur nga ana e bashkëkombasve tuaj të njëjtat gjëra, sikurse
edheatakanëvuajturnga Judenjtë, 14 të cilëtevranëZotin Jezusdheprofetët
e tyre, dhe na përndoqën edhe ne. Ata nuk i pëlqen Perëndia, dhe janë armiq
me të gjithë njerëzit, 15 duke na penguar që t’u flasim johebrenjve që ata
të shpëtohen, për ta mbushur vazhdimisht masën e mëkateve të tyre; por
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zemërimi arriti mbi ta më në fund. 16 Dhe ne, o vëllezër, mbasi mbetëm pa
ju për një kohë të shkurtër, trupërisht por jo me zemër, u përpoqëm edhe më
shumë, nga malli i madh, të shohim përsëri fytyrën tuaj. 17 Prandaj deshëm,
të paktën unë Pali, të vijmë te ju jo një, por dy herë, por Satani na pengoi.
18 Cila në fakt është shpresa jonë, a gëzimi, a kurora e lavdisë? A nuk jeni
pikërisht ju, përpara Zotit tonë Jezu Krisht në ardhjen e tij? 19 Ju jeni në fakt
lavdia dhe gëzimi jonë. 20Prandaj, mbasi nuk mundëmmë të rezistonim, na
u duk e pëlqyeshme të të qëndrojmë, të vetëm, në Athinë,

3
1 dhe dërguam Timoteun, vëllanë tonë dhe shërbenjës të Perëndisë, dhe

bashkëpunëtorin tonënëpredikimin eungjillit tëKrishtit, që t’ju fuqizojë dhe
t’ju japë zemër në besimin tuaj, 2që tëmos lëkundet askush në këto pikëllime,
sepse ju e dini vetë se për këtë jemi caktuar. 3 Sepse, edhe kur ishim midis
jush, ju parashikuam se do të heqim vështirësi, pikërisht sikurse ndodhi, dhe
ju këtë e dini. 4 Për këtë arsye edhe unë, mbasi nuk rezistoja më, dërgova të
marrveshpërbesimin tuaj, semos jukishte tunduar tunduesi, dhemundimi
ynë të kishte shkuar kot. 5 Por tani që u kthye Timoteu prej jush dhe na
solli lajme të mira për besimin dhe dashurinë tuaj, dhe se ju ruani gjithnjë
një kujtim të mirë për ne dhe keni mall të madh që të na shihni, sikurse
edhe ne t’ju shohim juve, 6 prandaj, o vëllezër, ne u ngushëlluam për ju, me
gjithë pikëllimin dhe vuajtjet tona, për hir të besimit tuaj, 7 sepse tani rrojmë
me të vërtetë, në qoftë se ju qëndroni të patundur në Zotin. 8 Sepse çfarë
falënderimimund t’i drejtojmë Perëndisë për ju, për gjithë gëzimin që ndiejmë
për shkakun tuaj përpara Perëndisë sonë, 9duke u lutur shumë, natë e ditë, që
të shohim fytyrën tuaj dhe të plotësojmë gjërat që ende i mungojnë besimit
tuaj? 10Po vetë Perëndia,Ati ynë, dhe Zoti ynë JezuKrishti e sheshoftë rrugën
tonë për te ju. 11Dhe Zoti shtoftë dhe teproftë në dashurinë për njeri tjetrin
dhe për të gjithë, ashtu si edhe ne ndaj jush, 12 për të bërë të pa tundura
zemrat tuaja, pa të meta në shenjtëri përpara Perëndisë dhe Atit tonë, në
ardhjen e Perëndisë sonë JezuKrisht bashkëme gjithë shenjtorët e tij. Amen.
13Sapër të tjerat, pra, vëllezër, ju lutemidhe jubëjmë thirrjenëZotin Jezusqë,
sikundër morët prej nesh se si duhet të ecni për t’i pëlqyer Perëndisë, kështu
të teproni edhemë shumë.

4
1 Sepse ju e dini se ç’urdhërime ju lamë nga ana e Zotit Jezus. 2 Sepse ky

është vullneti i Perëndisë: shenjtërimi juaj; të hiqni dorë nga kurvëria; 3 që
secili prej jush të dijë ta mbajë enën e vet në shenjtëri dhe me nder, 4 jo
me pasione epshi, si johebre që nuk e njohin Perëndinë, 5 dhe që askush
të mos mashtrojë ose t’ia hedhë në punë vëllait të vet, sepse Perëndia është
hakmarrësi për të gjitha këto gjëra, sikurse edhe ju thamë më parë dhe e
dëshmuam. 6 Sepse Perëndia nuk na thirri në ndyrësi, por në shenjtërim.
7 Prandaj ai që i përbuz këto gjëra, nuk përbuz një njeri, por Perëndinë që ju
dha edhe Frymën e tij të Shenjtë. 8 Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni
nevojë që t’ju shkruaj, sepse ju vetë jeni të mësuar nga Perëndia që të doni
njeri tjetrin. 9 Sepse ju e bëni këtë ndaj gjithë vëllezërve që janë në gjithë
Maqedoninë; por ne ju bëjmë thirrje, vëllezër, që në këtë të shtohemi edhe
më shumë. 10 dhe të përpiqeni me kujdes të jetoni në paqe, të merreni me
gjërat tuaja dhe të punoni me duart tuaja, ashtu si ju kemi urdhëruar, 11 që
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të silleni me nder ndaj atyre që janë jashtë dhe tëmos keni nevojë për asgjë.
12 Tashmë, vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije përsa u përket atyre që
flenë, që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. 13 Sepse, po të
besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të
sjellë me të, me anë të Jezusit, ata që kanë fjetur. 14 Dhe këtë po jua themi
me fjalën e Zotit: ne të gjallët, që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk
do të jemi përpara atyre që kanë fjetur, 15 sepse Zoti vetë, me një urdhër,me
zë kryeengjëlli dhe me borinë e Perëndisë, do të zbresë nga qielli dhe ata që
vdiqën në Krishtin do të ringjallen të parët; 16 pastaj ne të gjallët, që do të
kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi retë, për të dalë përpara
Zotit në ajër; dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. 17Ngushëlloni,
pra, njëri-tjetrinmekëto fjalë. 18Sa për kohët dhe për stinët, vëllezër, nuk keni
nevojë që t’ju shkruaj,

5
1 sepse ju vetë e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë, si një vjedhës

natën. 2Sepse, kur thonë: “Paqe dhe siguri”, atëherë një shkatërrim i papritur
do tëbjerëmbi ta, ashtu sidhembjet e lindjes tëgruas shtatzënëdhenukdo të
shpëtojnë. 3Por ju, vëllezër, nuk jeni në errësirë, që ajo ditë t’ju zërë në befasi
si një vjedhës. 4 Të gjithë ju jeni bij të dritës dhe bij të ditës; ne nuk jemi të
natës, as të territ. 5Le tëmos flemë, pra, si të tjerët, por të rrimë zgjuar dhe të
jemi të esëll. 6Sepseataqëflejnë,flejnënatën,dheataqëdehen, dehennatën.
7Kursene,mbasi jemi tëditës, jemi tëesëll,dukeveshurparzmorenebesimit
dhe të dashurisë, dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit. 8 Sepse Perëndia
nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit
tonë Jezu Krisht, 9 i cili vdiq për ne kështu që, qofshim zgjuar qofshim fjetur,
jetojmë bashkë me të. 10 Prandaj ngushëlloni njeri tjetrin dhe ndërtoni njeri
tjetrin ashtu sikur edhe bëni. 11 Tashmë, vëllezër, ju lutemi të keni respekt
për ata që mundohen midis jush, që janë në krye ndër ju në Zotin dhe që ju
qortojnë, 12 edhe t’i vlerësoni shumë në dashuri për veprën e tyre. Jetoni në
paqe midis jush. 13 Tani, vëllezër, ju bëjmë thirrje t’i qortoni të parregulltit,
të ngushëlloni zemërlëshuarit, të ndihmoni të dobëtit dhe të jeni të duruarme
të gjithë. 14 Vështroni se mos dikush t’ia kthejë dikujt të keqen me të keqen;
po kërkoni gjithmonë të mirën edhe te njeri tjetri edhe te të gjithë. 15 Jini
gjithmonë të gëzuar. 16 Lutuni pa pushim. 17 Për çdo gjë falënderoni sepse
i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. 18 Mos e shuani
Frymën. 19 Mos i përbuzni profecitë. 20 Provoni të gjitha, mbani të mirën.
21 Hiqni dorë nga çdo dukje e ligë. 22 Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë
ai vetë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për
ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht. 23Besnik është ai që ju thërret, i cili edhe do
ta bëjë. 24Vëllezër, lutuni për ne. 25Përshëndetni të gjithë vëllezëritme puthje
të shenjtë. 26 Ju përbetoj për Zotin që kjo letër t’u lexohet gjithë vëllezërve të
shenjtë. 27Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftëme ju. Amen. 28Pali, Silvani dhe
Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në
Zotin Jezu Krisht:



2 Thesalonikasve 1:1 1107 2 Thesalonikasve 2:15

2 Thesalonikasve
1 paçi hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht. 2Ne e

kemi për detyrë ta falënderojmë gjithnjë Perëndinë për ju, o vëllezër, sikurse
është fort e drejtë, sepse besimi juaj po rritet shumë dhe dashuria e secilit
prej jush për njëri-tjetrin po tepron, 3 aq sa ne vetë po krenohemi me ju në
kishat e Perëndisë, për qëndresën tuaj dhe për besimin në të gjitha përndjekjet
dhe vështirësitë që po hiqni. 4Ky është një dëftim i gjyqit të drejtë të Përendisë,
që ju të çmoheni të denjë për mbretërinë e Perëndisë për të cilën edhe vuani,
5 sepse është e drejtë, nga ana e Perëndisë, t’u jepet mundim atyre që po ju
mundojnë, 6 kurse juve, të munduarve, të preheni bashkë me ne, kur Zoti
Jezu Krisht të shfaqet nga qielli me engjëjt e pushtetit të vet, 7 në një zjarr
flakërues, për t’u hakmarrë kundër atyre që nuk njohin Perëndi, dhe të atyre
që nuk i binden ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht. 8Ata do të ndëshkohenme
shkatërrim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së tij,
9kur ai të vijë, atë ditë, për të qenë i lavdëruar në shenjtorët e vet, për të qenë
i admiruar nëmes të atyre që kenë besuar, sepse dëshmia jonë tek ju u besua.
10 Edhe për këtë ne vazhdimisht po lutemi për ju, që Perëndia ynë t’ju bëjë
të denjë për këtë thirrje dhe të përmbushë me fuqinë çdo qëllim të mirë dhe
veprën e besimit, 11që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht në ju dhe ju në
të, sipas hirit të Perëndisë sonë dhe të Zotit JezuKrisht. 12 Ju lutemi, o vëllezër,
lidhurme ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht dheme tubimin tonëme të,

2
1 të mos lejoni që menjëherë t’ju prishet mendja ose të trazoheni as prej

fryme, as prej fjale, as prej ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh, thua se
ja, erdhi dita e Krishtit. 2Askush tëmos ju gënjejë kursesi, sepse ajo ditë nuk
do të vijë, pa ardhur më parë rënia dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, i biri i
humbjes, 3kundërshtari, ai që lartëson vetenmbi çdo gjë që quhet perëndi ose
objekt adhurimi, aq sa të shkojë e të rrijë në tempullin e Perëndisë si Perëndi,
duke e paraqitur veten se është Perëndi. 4 A nuk ju bie ndër mend se, kur
isha akoma ndër ju, jua thoja këto gjëra? 5 Tani e dini atë që e ndalon atë që
të shfaqet vetëm në kohën e vet. 6Misteri i paudhësisë në fakt është tashmë
në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që e ndalon tashti.
7Atëherë do të shfaqet ky i paudhë, të cilin Zoti do ta shkatërrojëmehukatjen
e gojës së tij dhe do ta asgjësojë me të dukurit e ardhjes së tij. 8 Ardhja e
atij të paudhi do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, bashkë me çudira,
shenja dhe mrrekullish të rreme, 9 dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që
humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. 10E
prandaj Perëndia do t’u dërgojë atyre një gënjim që do t’i bëjë të gabojnë, që t’i
besojnë gënjeshtrës, 11që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës,
por përqafuan ligësinë! 12Por ne duhet ta falënderojmë vazhdimisht Perëndinë
për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për
t’ju shpëtuar, me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të vërtetën;
13 tek e cila ju thirri me anë të ungjillit tonë, që të arrini të merrni lavdinë
e Zotit tonë Jezu Krisht. 14 Prandaj, vëllezër, qëndroni dhe mbani porositë
që mësuat, me anë të fjalës ose me anë të letrës sonë. 15 Dhe vetë Zoti jonë
Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha me anë të hirit një
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ngushëllim të përjetshëmdhenjë shpresë tëmirë, 16ngushëlloftë zemrat tuaja
dhe ju forcoftë në çdo fjalë e punë tëmirë. 17Mënë fund, o vëllezër, lutuni për
ne, që fjala e Zotit të përhapetme të shpejtë dhe të lëvdohet, porsi ndër ju,

3
1 dhe derisa të shpëtojmë nga njerëzit e çoroditur dhe të këqij, sepse jo të

gjithë kanë besim. 2 Por Zoti është besnik, dhe ai do t’ju forcojë dhe do t’ju
ruajë nga i ligu. 3Dhe ne kemi besim për ju te Zoti, se gjërat që ju porositëm
po i bëni dhe do t’i bëni. 4 Edhe Zoti i drejtoftë zemrat tuaja te dashuria e
Perëndisë dhe te qëndrueshmëria e Krishtit. 5Dhe ju porositim, o vëllezër, në
emër të Zotit tonë Jezu Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregullt
dhe jo sipasporosisëqëkenimarrëprejnesh. 6Sepse juedini vetë se si duhet
të na shëmbëlleni, sepse ne nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt midis jush,
7 dhe nuk kemi ngrënë falas bukën e ndonjërit, por punuam me mundim e
cfilitje ditë e natë, që të mos i bëheshim barrë asnjërit prej jush. 8 Jo se ne
nuk e kemi këtë të drejtë, po për t’ju dhënë ne vetë një shëmbull që ju të na
imitonit. 9Në fakt, edhe kur ishim në mes tuaj, ju porosisnim këtë: se po qe
se ndonjë nuk do të punojë, as të mos hajë. 10Në fakt dëgjojmë se disa prej
jush që ecin në mënyrë të çrregullt, nuk bëjnë asgjë dhe merren me gjëra të
kota. 11Këta i porosisim dhe i bëjmë thirrje në Zotin tonë Jezu Krisht, që të
hanë bukën e tyre duke punuar shtruar. 12 Dhe sa për ju, o vëllezër, mos u
lodhni së bëri të mirën. 13 Dhe nëqoftëse dikush nuk i bindet fjalës sonë në
këtë letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëronime të, që ai të turpërohet. 14Por
mos embani atë si një armik, po këshillojeni si vëlla. 15Dhe vetë Zoti i paqes ju
dhëntë vazhdimisht paqe në çdomënyrë. Zoti qoftëme ju të gjithë. 16Të falat
me shëndet janë nga dora ime, ngamua, Pali; dhe kjo është një shenjë në çdo
letër prej meje; unë shkruaj kështu. 17Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me
ju të gjithë. Amen. 18 Pali, apostulli i Jezu Krishtit, me urdhër të Perëndisë,
Shpëtimtarit tonë, dhe të Zotit Jezu Krisht, shpresës sonë,
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1 Timoteut
1 Timoteut, birit të vërtetë në besim: hir, mëshirë dhe paqe prej Perëndisë

Atit tonëdheprejKrishtit Jezus, Zotit tonë. 2Ashtusi tënxitakurunisapërnë
Maqedoni, qëndronëEfes për t’uurdhëruardisave tëmosmësojnëdoktrina të
tjera, 3dhe të mos merren me përralla dhe me gjenealogji që s’kanë të sosur,
të cilat shkaktojnë përçarje më tepër sesa vepra e Perëndisë, që mbështetet
në besim. 4Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria, prej një zemre të pastër,
prej një ndërgjegjeje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur. 5Disa, duke
u shmangur nga këto gjëra, u kthyen në biseda të kota dhe, 6duke dashur të
jenë mësues të ligjit, nuk kuptojnë as ato që thonë, as ato që pohojnë. 7Dhe
ne e dimë se ligji është imirë, në qoftë se njeriu e përdor si duhet; 8duke ditur
këtë, që ligji nuk është vënë për të drejtin, po për të pabesëtdhe të rebelët, për
të ligët dhe mëkatarët, për të pamëshirshmit dhe të ndyrët, për ata që vrasin
babë e nënë, për vrasësit, 9 për kurvarët, për homoseksualët, për grabitësit,
për rremët,përataqë shkelinbetimin, për çdogjë tjetërqëbienëkundërshtim
me doktrinën e shëndoshë, 10 sipas ungjillit të lavdisë të të lumit Perëndi, që
më është besuar. 11Dhe e falënderoj Krishtin Zotin tonë, që më bën të fortë,
sepse më çmoi të denjë për t’u besuar, duke më vënë në shërbimin e tij, 12 që
më parë isha blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm; por m’u dha mëshira,
sepse i bërangapadija, nëmosbesimin tim; 13kështuhiri i Zotit tonë teproi pa
masëmebesimindhedashurinë,që ështënë JezuKrishtin. 14Kjo fjalë është e
sigurt e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të
shpëtuarmëkatarët, ndër të cilëtunë jam i pari. 15Por prandaj umëshirova, që
Jezu Krishti të tregojë më përpara në mua gjithë zemërgjerësinë, për të qenë
shembull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme. 16DheMbretit
të amshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi të ditur, i qoftë
nder e lavdi në shekuj të shekujve. Amen. 17 Po ta besoj këtë detyrë, o
Timote bir, sipas profecive që u bënë më parë për ty, që sipas tyre të bësh
luftimin emirë, 18duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa, duke
e hedhur poshtë, u bënë lundërthyerje në besim. 19 Ndër këta janë Imeneu
dheAleksandri, të cilëtunë i dorëzovanë duart e Satanit që tëmësojnë tëmos
blasfemojnë. 20 Të bëj thirrje, pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime,
lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë njerëzit,

2
1përmbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet, që tëmund të shkojmë

një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder. 2 Sepse kjo është
e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, 3 i cili dëshiron që
gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës. 4Në fakt një
është Perëndia, dhenjë i vetëm është ndërmjetësimidis Perëndisë dhenjerëzve:
Krishti Jezus njeri, 5 i cili e dha veten si çmim për të gjithë, për dëshmim
në kohën e caktuar, 6 për të cilin unë u vura predikues dhe apostull (them
të vërtetën në Krisht, nuk gënjej), mësues i johebrenjve në besim dhe në të
vërtetë. 7Dua, pra, qëburrat të lutennëçdovend, dukengriturduar tëpastra,
pa mëri dhe pa grindje. 8 Në mënyrë të njëjtë dua që edhe gratë, të vishen
hijshëm,me cipë dhemodesti dhe jome gërsheta ame ar, amemargaritarë, a
me rroba të shtrenjta, 9pomevepra tëmira, si u ka hije grave që i kushtohen
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perëndishmëri. 10Gruaja le të mësojë në heshtje dheme çdo nënshtrim. 11Nuk
e lejoj gruan që të mësojë, as të përdori pushtet mbi burrin, por të rrijë në
heshtje. 12 Në fakt së pari u formua Adami dhe më pas Eva. 13 Dhe nuk u
gënjye Adami, por gruaja u gënjye dhe ra në shkelje. 14Megjithatë ajo do të
shpëtohetduke lindur fëmijë,nëqoftë se do të qëndrojnënë besim, në dashuri
dhe në shenjtërimmemodesti. 15Kjo fjalë është e sigurt: Në qoftë se dikush
dëshiron të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë.”

3
1Duhet, pra, që peshkopi të jetë i patëmetë, burrë i një gruaje të vetme, të

jetë i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i zoti të mësojë të tjerët, 2 të
mos jepet pas verës, të mos jetë i dhunshëm, të mos jetë koprac, por i butë,
jo grindavec, të mos lakmojë paranë; 3njeri që e qeveris mirë familjen e vet
dhe i ka fëmijët të bindur me çdo lloj mirësjellje; 4 (sepse në qoftë se dikush
nuk di të qeverisë familjen e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndisë?).
5 Të mos jetë i posakthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë
në gabimet e djallit. 6Madje duhet që ai të ketë dëshmim tëmirë edhe ndër të
jashtmit, që tëmos shahet dhe të bjerë në lakun edjallit. 7Gjithashtu dhjakët
duhet të jenëdinjitozë, jomedy faqenë fjalë, tëmos jepenpasverës së tepërt,
të mos lakmojnë fitime të paligjshme, 8dhe ta ruajnë misterin e besimit me
ndërgjegje tëpastër. 9Edhekëta le tëvihenmëparënëprovë,pastaj takryejnë
shërbesën e tyre po të jenë të patëmetë. 10 Edhe bashkëshortet e tyre të kenë
dinjitet, jo shpifarake, por të përmbajtura dhe besnike në gjithçka. 11Dhjakët
të jenë bashkëshortë të një gruaje të vetme, t’i drejtojnë mirë fëmijët dhe
familjet eveta. 12Sepseataqëekanëkryermirë shërbesën,fitojnëreputacion
të mirë dhe siguri të madhe në besimin në Jezu Krishtin. 13 Po t’i shkruaj
këto gjëra duke shpresuar që të vij së shpejti te ti, 14 por, po u vonova, të
dish se si duhet të sillesh në shtëpinë e Perëndisë, që është kisha e Perëndisë
së gjallë, shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. 15 Dhe s’ka asnjë dyshim se
misteri i mëshirës është i madh: Perëndia u shfaq në mish, u shfajësua në
Frymë, u duk ndër engjëj, u predikua ndër johebrenj, u besua në botë, u
ngrit në lavdi. 16 Dhe Fryma e thotë shkoqur se në kohët e fundit disa do
tamohojnë besimin, duke u vënë veshin frymëve gënjeshtare dhe doktrinave
të demonëve,

4
1 që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre, 2 të

cilët do të ndalojnë martesën dhe do të urdhërojnë të mos hani ushqimet që
Perëndia i krijoi, të merren me falënderim nga ata që besojnë dhe e njohin
të vërtetën. 3 Sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë dhe asgjë s’është për
t’u hedhur, nëse merret me falënderim, 4 sepse është shenjtëruar nga fjala e
Perëndisëdhenga lutja. 5Dukeuapropozuar këto gjëravëllezërve, ti do të jesh
një shërbyes i mirë i Jezu Krishtit, i ushqyerme fjalët e besimit dhe tëmësimit
të mirë, që ke kuptuar plotësisht. 6 Shmangu pra nga përrallat profane dhe
të të vjetërve, edhe ushtrohu në perëndishmëri, 7 sepse ushtrimi i trupit është
i dobishëm për pak gjë, kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë,
sepse përmbanpremtimin e jetës së tashmedhe të asaj që do të vijë. 8Kjo fjalë
është e sigurt dhe e denjë për t’upranuar në çdomënyrë. 9Për këtë,në fakt, ne
pomundohemidhena shajnë, sepse kemi shpresuarnëPerëndinë e gjallë,që
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është Shpëtimtari i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. 10Urdhëro këto
gjëradhemëso këto gjëra. 11Askush tëmos e shpërfillëmoshën tënde të re, por
bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në Frymë, në
besim dhe në dëlirësi. 12Kushtoju leximit, këshillimit dhemësimit derisa të vij
unë. 13Mos e lërpas dore dhuntinë që është në ty, e cila të është dhënëmeanë
profecie,mevënieneduarvengaanaepleqësisë. 14Kujdesupërkëtogjëradhe
kushtoju atyre tërësisht,qëpërparimiyt të jetë i dukshëmpër të gjithë. 15Ruaje
veten tënde dhemësimin, qëndro në këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, do
të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. 16Mos e qorto ashpër një plak, por
këshilloje si atë, dhemë të rinjtë si vëllezër,

5
1 plakat si nëna, të rejat si motra, me plot dlirësi. 2Ndero vejushat që janë

me të vërtetë të veja. 3 Por në qoftë se një e ve ka djem a nipa, këta le të
mësojnë më parë të tregojnë perëndishmëri ndaj atyre të familjes së vet dhe
t’ua shpërblejnë prindërve të tyre, sepse kjo është emirë dhe e pëlqyer përpara
Perëndisë. 4 Dhe ajo që është me të vërtetë e ve, dhe ka mbetur e vetme, e
ka shpresën në Perëndinë dhe qëndron në lutje dhe në të falura natë e ditë.
5Ndërsa ajo që jeton e shthurur, ndonëse rron, është e vdekur. 6Porosit edhe
këto gjëra, që të jenë të patëmeta. 7 Por në qoftë se dikush nuk kujdeset për
të vetët, dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është
më i keq se një jobesimtar. 8Një e ve të regjistrohet në listën e vejushave, po
të jetë jo më e re se gjashtëdhjetë vjeçe, të ketë qenë bashkëshorte e një burri
të vetëm, 9dhe të ketë dëshminë për vepra të mira: që i ka rritur fëmijët e saj,
ka pritur të huajt, ua ka larë këmbët shenjtorëve, ka ndihmuar nevojtarët, i
është kushtuar vazhdimisht çdo vepre tëmirë. 10Pomos i prano vejushatmë
të reja, sepse, duke u dhënë pas dëshirave të tyre, ngrihen kundër Krishtit,
duan të martohen, 11 duke tërhequr mbi vete një dënim, sepse kanë shkelur
besimin e parë. 12 Madje ato mësojnë të jenë përtace duke shkuar shtëpi
më shtëpi, edhe jo vetëm përtace, por edhe llafazane dhe kureshtare duke
folur për gjëra të kota. 13 Dua, pra, që vejushat e reja të martohen, të kenë
fëmijë, të bëhen zonja shtëpie dhe të mos i japin kundërshtarit asnjë shkak
për të përfolur; 14 sepse disa tashmë devijuan për të ndjekur Satanin. 15Në
qoftë se ndonjë besimtar ose besimtare ka vejusha, le t’i ndihmojë e të mos
bëhen barrë kishës, e cilamund të ndihmojë ato që janëme të vërtetë të veja.
16Pleqtëqëedrejtojnëmirëparësinënëkishë, le tënderohendyfish, sidomos
ata që mundohen me fjalë e me mësim. 17 Sepse Shkrimi thotë: “Mos ia lidh
gojën kaut që shin në lëmë”, dhe: “Punëtori e ka hak mëditjen e tij”. 18Mos
prano asnjë padi kundër një plaku, veçse kur ka dy ose tre dëshmitarë. 19Ata
qëmëkatojnë qortoji përpara të gjithëve, që edhe të tjerët të kenë frikë. 20Unë
të vë në be përpara Perëndisë, dhe Zotit Jezu Krisht dhe engjëjve të zgjedhur,
që t’i zbatosh këto gjëra pa paragjykime, dhemos bëj asgjë me anësi. 21Mos i
vër duart askujt me ngut dhe mos u bëj pjestar në mëkatet e të tjerëve; ruaje
veten të pastër. 22Mos pi më ujë, por përdor pak verë për stomakun tënd dhe
për sëmundjet e tua të shpeshta. 23Disanjerëzvemëkatetuduken sheshit edhe
përpara gjyqit, ndërsa të tjerëve u duken më pas. 24Gjithashtu edhe veprat e
mira duken; por edhe ato që janë ndryshe nukmund tëmbeten të fshehura.
25Të gjithë skllevëritqë janë nën zgjedhë le t’i çmojnë zotërinjtë e tyre të denjë
për çdo nderim, që të mos shuhen emri i Perëndisë dhe doktrina.
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6
1 Edhe ata që i kanë zotërinjtë besimtarë, të mos i përbuzin sepse janë

vëllezër, por t’u shërbejnë edhe mëmirë, sepse ata që kanë dobi nga shërbimi
i tyre janë besimtarë dhe të dashur. Mëso këto gjëra dhe i këshillo. 2Në qoftë
se dikush mëson një doktrinë tjetër dhe nuk ndjek fjalët e shëndosha të Zotit
tonë JezuKrishtdhedoktrinën sipasperëndishmërisë, 3aimbahetmë tëmadh
dhe nuk di asgjë, por vuan nga sëmundja e grindjes dhe e të zënit me fjalë,
prej nga lindin smira, grindja, të sharat, dyshimet e këqija, 4debatet e kota të
njerëzvememendje të prishur dhe të shterur nga e vërteta, sepse mendojnë
se perëndishmëria është burim fitimi; largohu prej këtyre. 5 Perëndishmëria
është një mjet që sjell dobi të madhe, kur njeriu kënaqetme aq sa ka. 6 Sepse
nenukkemiasgjëmevetenëkëtëbotë,dheështëeqartë seprej sajnukmund
të marrim gjë me vete; 7 por, kur kemi çfarë të hamë dhe të veshim, të jemi
të kënaqurme kaq. 8 Por ata që dëshirojnë të pasurohen, bien në tundim, në
lak dhe në shumë pasione të paarsyeshme dhe të dëmshme, që i plandosin
njerëzit në rrënim dhe shkatërrim. 9 Sepse lakmia për para është rrënja e
gjithë të këqijave dhe, duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe
e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 10 Por ti, o njeriu i Perëndisë,
hiq dorë nga këto dhe ndiq drejtësinë, perëndishmërinë, besimin, dashurinë,
zemërgjerësinë dhe zemërbutësinë. 11 Lufto luftën e drejtë të besimit, rrok
jetën e përjetshme, në të cilën u thirre dhe për të cilën ke bërë rrëfimin e mirë
të besimit përpara shumë dëshmitarëve. 12Po të përgjërohem përpara Perëndisë
që u jep jetë të gjitha gjëravedhe tëKrishtit Jezus, i cili, duke dëshmuarpërpara
PoncPilatit, dhenjëdëshmi tëmirëbesimi, 13 ta ruashkëtëurdhërimpanjolla
e te meta, derisa të shfaqet Zoti ynë Jezu Krisht, 14 që, në kohën e caktuar,
do ta tregojë i lumi e i vetmi sundimtar, Mbreti i mbretërve dhe Zot i zotërve,
15aiqë i vetmi ekapavdekësinëdhe rrinëdritë tëpaafrueshme, të cilënasnjë
njeri nukekaparëkurrëdheasmund ta shohë; atij i qoftënderi dhepushteti
i përjetshëm. Amen. 16Porositi të pasurit e kësajbote tëmos jenë krenarë,dhe
tëmos i mbajnë shpresat në pasurinë që është e pasigurt, por në Perëndinë e
gjallë, i cili na jep gjithçka bujarisht për ta gëzuar, 17 të bëjnë të mira, të bëhen
të pasur në vepra tëmira, të jenë bujarë dhe të gatshëm për të dhënë, 18duke
mbledhur si thesar një themel të mirë për të ardhmen, për të arritur jetën
e përjetshme. 19O Timote, ruaj atë që të është besuar, duke u shmangur nga
fjalët e kota dhe profane dhe nga kundërshtimet e asaj që quhet nëmënyrë të
rreme shkencë, 20 të cilën e përqafuan disa dhe dolën nga besimi. Hiri qoftë
me ty! Amen! 21Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetit të Perëndisë,
sipas premtimit të jetës që është në Krishtin Jezus,
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2 Timoteut
1 Timoteut, birit të dashur: hir, mëshirë dhe paqe prej Perëndisë Atit, dhe

prej Krishtit Jezus, Zotit tonë. 2E falënderoj Perëndinë, të cilit i shërbej sikurse
edhe të parët e mi me ndërgjegje të pastër, se pa pushim të kujtoj në lutjet e
mia, ditë e natë; 3dhe, kur kujtoj lotët e tu, kam shumë mall të të shoh që të
mbushemme gëzim, 4 sepse kujtoj besimin e sinqertë që është në ty, i cili më
parë ishte te gjyshja jote Loide dhe te nëna jote Eunike, dhe jam i bindur se
është edhe te ti. 5 Për këtë arsye po të kujtoj ta zgjosh dhuntinë e Perëndisë
që është në ty me anë të vënies së duarve të mia. 6 Sepse Perëndia nuk na
ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. 7Mos ki turp, pra, të
dëshmosh Zotin tonë, asmua, të burgosurin e tij, por hiq keq bashkëmemua
për ungjillin, sipas fuqisë së Perëndisë, 8 që na shpëtoi dhe na thirri me një
thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të tij dhe sipas hirit,
që na u dha në Krishtin Jezus përpara fillimit të kohëve 9dhe tani u shfaqme
anë të dukjes së Shpëtimtarit tonë JezuKrishtit, që e prishi vdekjen dhe nxori
nëdritë jetëndhepavdekësinëmeanë tëungjillit, 10për të cilin unëu caktova
predikues, apostull dhe mësues i johebrenjve. 11 Për këtë arsye unë po vuaj
edhe nga këto gjëra, po nuk kam turp, sepse e di kujt i kam besuar dhe jam i
bindur se ai është i zoti ta ruajë visarin tim deri në atë ditë. 12Ruajemodelin
e fjalëve të shëndosha që dëgjove prej meje me besim dhe dashuri, që janë në
Krishtin Jezus. 13Ruaje visarin e mirë me anë të Frymës së Shenjtë që rri te
ne. 14Ti e di se të gjithë ata që janë në Azi më kthyen krahët, dhe midis tyre
Figeli dhe Hermogeni. 15 Zoti i dhëntë mëshirë familjes së Onesiforit, sepse
shpeshherë më dha zemër dhe nuk pati turp nga prangat e mia; 16madje,
kur erdhi në Romë,më kërkoime shumë zell dhe më gjeti. 17Zoti i dhëntë të
gjejëmëshirë nga ana e Zotit në atë ditë. Ti e dimëmirë se askush sa shërbime
mëbërinëEfes. 18Ti, pra, biri im, forcohunëhirin që ështënëKrishtin Jezus;

2
1 dhe ato që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmitarëve, jepua njerëzve

besnikë, që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë. 2 Ti, pra, duro pjesën
tënde të vuajtjeve, si një ushtar i mirë i Jezu Krishtit. 3 Sepse asnjë nga ata
që shkojnë ushtarë nuk ngatërrohetme punërat e jetës, që t’i pëlqejë atij që e
mori ushtar. 4Po ashtu, nëse dikush merr pjesë në gara, nuk kurorëzohet po
të mos ketë luftuar sipas rregullave. 5 Bujku që mundohet duhet ta marrë
i pari pjesën e fryteve. 6Mendo për ato që të them, sepse Zoti do të të japë
mend për të gjitha. 7 Kujto që Jezu Krishti, nga fisi i Davidit, u ngjall së
vdekuri sipas ungjillit tim, 8 për të cilin unë po vuaj deri edhe në pranga
posi keqbërës; por fjala e Perëndisë nuk lidhet në pranga. 9 Prandaj unë
i duroj të gjitha për shkak të të zgjedhurve, që ata të kenë shpëtimin që
është në Krishtin Jezus, bashkë me lavdi të përjetshme. 10 Kjo fjalë është e
vërtetë, sepse, nëse ne vdiqëm me të, me të edhe do të rrojmë; 11 në qoftë
se vuajmë, do të mbretërojmë bashkë me të; po ta mohojmë, edhe ai do të
na mohojë. 12 Nëse jemi të pabesë, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund
të mohojë vetveten. 13 Ua kujto atyre këto gjëra, duke u përbetuar përpara
Zotit të mos hahen kot me fjalë pa asnjë dobi, në dëm të atyre që dëgjojnë.
14Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka
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pse të turpërohet, që thotë drejt fjalën e së vërtetës. 15 Shmangu nga fjalët e
kota dhe profane, sepse do të çojnë në pabesi, 16 dhe fjala e tyre do të brejë
si një gangrenë; ndër këta janë Himeneu dhe Fileti, 17 të cilët dolën jashtë
rrugës së të vërtetës,duke thënë se ringjallja kangjarë dhepërmbysinbesimin
e disave. 18Megjithatë themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur, dhe ka
këtë vulë: “Zoti i njeh të vetët”, dhe: “Le t’i largohet paudhësisë kushdo që
përmend emrin e Krishtit”. 19Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej
ari dhe argjendi, por edhe prej druri dhe balte; disa për të nderuar; të tjerat
për të mos nderuar. 20Pra, në qoftë se dikush pastrohet nga këto gjëra, do të
jetë një enë nderi, e shenjtëruar dhe e dobishme për të zotin, e përgatitur për
çdo vepër të mirë. 21 Largohu nga pasionet rinore dhe bjeru pas drejtësisë,
besimit, dashurisë dhe paqes bashkë me ata që e thërresin në ndihmë Zotin
me zemër të pastër. 22 Shmang gjithashtu diskutimet e marra dhe pa mend,
dukeditur se shkaktojnëgrindje. 23Sepse shërbëtori i Zotitnukduhet të zihet,
por të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm,
24duke imësuarmebutësi kundërshtarët,me shpresë se Perëndia ua jep atyre
të pendohen, që arrijnë të njohin të vërtetën, 25 dhe të vijnë në vete, duke
shpëtuar nga laku i djallit, që i ka zënë robër të vullnetit të tij. 26 Dhe dije
këtë: në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira,

3
1 sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë,

blasfemues, të pabindur ndaj prindërve,mosmirënjohës, të paudhë, 2 të pad-
hembshur, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizorë, që s’e duan të
mirën, 3 tradhtarë,kokëshkretë, fodullë,dëfrimdashësmëfort seperëndidashës,
4 të perëndishëmnëdukje, pormohues të fuqisë së saj; edhenga këta largohu.
5 Sepse prej këtyre janë ata që futen nëpër shtëpi dhe i bëjnë për vete femrat
e ngarkuara me mëkate, të sunduara nga pasione të ndryshme, 6 të cilat
mësojnë gjithnjë dhe kurrë nuk mund të arrijnë në njohjen e plotë të së
vërtetës. 7 Dhe sikurse Janesi dhe Jambresi i kundërshtuan Moisiut, po
kështu edhe këta i kundërvihen së vërtetës; janë njerëz mendjeprishur, të
neveritshëmnëçështjenebesimit. 8Porkëtanukdo të shkojnë shumëpërpara,
sepse marrëzia e tyre do të dalë në shesh për të gjithë, ashtu sikurse u ngjau
edhe atyre. 9Dhe ti ndoqe nga afër mësimin tim, sjelljen, këshillat, besimin,
durimin, dashurinë, ngulmin, 10 përndjekjet, vuajtjet që më ndodhën në
Antioki, në Ikonio, dhe në Listra; ti e di çfarë përndjekjesh hoqa, por Perëndia
më shpëtoi nga të gjitha. 11Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri
në Krishtin Jezus do të përndiqen, 12 por njerëzit e këqij dhe mashtrues do të
shkojnë keq e më keq, duke gënjyer dhe duke u gënjyer vetë. 13 Por ti qëndro
në ato qëmësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt imësove, 14dhe
se që nga fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilatmund të të bëjnë të ditur
për shpëtiminmeanë të besimit që është në Krishtin Jezus. 15 I gjithë Shkrimi
është i frymëzuarnga Perëndiadhe i dobishëmpërmësim, bindje, ndreqje dhe
për edukim me drejtësi, 16 që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i
pajisur për çdo vepër të mirë. 17Po të përbej, pra, përpara Perëndisë dhe Zotit
Jezu Krisht, që ka për të gjykuar të gjallë e të vdekur, në dukjen e tij dhe në
mbretërinë e tij:

4
1prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo
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me çdo durim e doktrinë. 2 Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta
durojnë doktrinën e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin
grumbull mësues për të gudulisur veshët 3 dhe do t’i largojnë veshët nga
e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave. 4 Por ti rri syçelë në çdo gjë, duro
vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde. 5Sa
përmua, po derdhem si ofertë pije, dhe koha e nisjes sime arriti. 6 Luftën e
mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. 7 Pas kësaj më pret
gati kurora e drejtësisë që Perëndia, gjykatësi i drejtë, do të ma japë atë ditë,
dhe jo vetëm mua, por edhe gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit
e tij. 8 Përpiqu të vish shpejt tek unë, 9 sepse Dema më la, sepse deshi këtë
botë, dhe iku në Thesaloniki; Kreshenci në Galati, Titi në Dalmaci. 10 Me
mua është vetëm Lluka;merreMarkun dhe silleme vete, sepse e kam shumë
të dobishëm për shërbesë. 11 Tikikun e dërgova në Efes. 12 Kur të vish, sill
mantelin që lashë në Troadë, pranë Karpit, dhe librat, sidomos pergamenat.
13 Aleksandri, remtari, më bëri shumë të këqija; Zoti ia shpagoftë sipas
veprave të tij. 14 Ruaju edhe ti prej tij, sepse ka qenë kundërshtar i madh i
fjalëve tona. 15Nëmbrojtjen time të parë në gjyq askush nuk qememua, por
të gjithëmë lanë; kjo tëmos u numërohet për faj. 16Por Zoti më ndenji pranë
dhemëdha fuqi, qëmeanën timepredikimi iungjillit të kryhej plotësishtdhe
ta dëgjonin të gjithë johebrenjtë; dhe unë shpëtova nga goja e luanit. 17Edhe
Zoti do tëmë shpëtojënga çdo vepër e keqe dhedo tëmë ruajë përmbretërinë
e tij qiellore. Lavdi atij në shekuj të shekujve. Amen. 18Të fala Prishilës dhe
Akuilës dhe shtëpisë së Onesiforit. 19 Erasti mbeti në Korint, por Trofimin
e lashë të sëmurë në Milet. 20 Përpiqu të vish përpara dimrit. Të përshëndetin
Eubuli, Pudenti, Lini, Klaudja dhe të gjithë vëllezërit. 21Zoti Jezu Krisht qoftë
me frymën tënde! Hiri qoftë me ju! Amen. 22 Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe
apostull i JezuKrishtit, sipasbesimit të të zgjedhurve tëPerëndisëdhenjohjes
të së vërtetës që është sipas perëndishmërisë,
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Titi
1nëshpresëne jetës sëpërjetshme, të cilënPerëndia,qënukgënjen, epremtoi

para tëgjithakohërave, 2dheqënëkohë të caktuarae shfaqi fjalëne tijmeanë
të predikimit që m’u besua me urdhër të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, 3Titit,
birit të vërtetë në besimin e përbashkët: hir, mëshirë dhe paqe prej Perëndisë,
Atit, dhe prej Zotit Jezu Krisht, Shpëtimtarit tonë. 4Për këtë arsye të lashë në
Kretë, që ti të ndreqëshmirë çështjet që janë për t’u bërë dhe që, në çdo qytet,
të caktosh pleq, ashtu siç të porosita; 5 secili prej tyre të jetë i paqortueshëm,
bashkëshort i një gruaje të vetme, të ketë fëmijë besimtarë, që tëmos përfliten
për jetë të shthurur dhe për pandëgjesë. 6 Sepse peshkopi, si administrues i
shtëpisë së Perëndisë duhet të jetë i paqortueshëm, jo arrogant, jo zemërak, jo
i dhënë pas verës, jo i dhunshëm, jo njeri që lakmon fitim të turpshëm, 7por
mikpritës, mirëdashës, i urtë, i drejtë, i shenjtë, i përmbajtur, 8 që mban fort
fjalënbesnike siç i ështëmësuar,që të jetënë gjëndjemedoktrinën e shëndoshë
të këshillojë dhe bindë ata që kundërshtojnë. 9 Sepse ka, veçanërisht ndërmjet
atyre që janë nga rrethprerja, shumë të pabindur, llafazanë dhemashtrues,
të cilëve u duhetmbyllur goja; 10këta ngatërrojnë familje të tëra, dukemësuar
ato që s’duhet, për fitim të ndyrë. 11 Një prej tyre, pikërisht një profet i
tyre, tha: “Kretasit janë gjithnjë gënjeshtarë, egërsira të këqija, barkpërtacë!”
12Kjo dëshmi është e vërtetë; prandaj qortoji me ashpërsi, që të shëndoshen në
besim, 13 pa u vënë vesh përrallave të Judenjve dhe urdhërimeve të njerëzve
që largohen nga e vërteta. 14Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër,
por asgjë nuk është e pastërpër të ndoturit dhepër ata qënukbesojnë;madje
edhemendja, edhendërgjegja e tyre janë të ndotura. 15Ata pohojnë se njohin
Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur
dhe të pazotë për çfarëdo vepre të mirë. 16 Por ti shpall ato që përkojnë me
doktrinën e shëndoshë:

2
1 pleqtë të jenë të përmbajtur, dinjitozë, të urtë, të shëndoshë në besim, në

dashuri, në durim. 2Gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu
si u ka hije shenjtoreve, jo shpifëse, jo robinja ndaj verës së shumtë, por
mësuese të sëmirës, 3që t’imësojnë të rejat të duanburrat e tyre, të duanbijtë
e tyre, 4 të jenë fjalëpakë, të dlira, t’i kushtohen punëve të shtëpisë, të mira, të
bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë tëmos blasfemohet. 5Nxiti
gjithashtu të rinjtë që të jenë të matur, 6 duke e nxjerrë në çdo gjë veten
tënde si shembull veprash të mira, duke treguar në mësim pastërti, dinjitet,
paprishshmëri, 7një e folur e shëndoshë e të paqortueshme, që kundërshtari
të turpërohet e të mos ketë të flasë asgjë të keqe për ju. 8 Shërbëtorët t’u
binden zotërinjve të tyre, të mundohen t’i kënaqin në të gjitha gjërat, të mos i
kundërshtojnë me fjalë, 9 të mos përvetësojnë gjënë e huaj, por të tregojnë një
besnikëri të plotë, që në çdo gjë të nderojnëmësimin e Perëndisë, Shpëtimtarit
tonë. 10 Sepse hiri shpëtues i Perëndisë iu shfaq gjithë njerëzve, 11 dhe na
mëson të mohojmë pabesinë dhe lakmitë e botës, sepse ne rrojmëme urtësi,
medrejtësi dhemeperëndishmërinë këtë jetë, 12duke pritur shpresën e lume
dhe të shfaqurit e lavdisë të të madhit Perëndi dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu
Krisht, 13 i cili e dha veten për ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi
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dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë, të zellshëm në vepra të
mira. 14Mësoju këto gjëra, këshillo dhe qorto me çdo pushtet! Askush mos të
përçmoftë. 15U kujto atyre që t’u nënshtrohen pushtetarëve dhe autoriteteve,
të jenë të bindur, gati për çdo vepër të mirë,

3
1 të mos flasin keq për asnjeri, të jenë paqësorë dhe të butë, duke treguar

mirësjellje të madhe kundrejt të gjithë njerëzve. 2 Sepse edhe ne dikur ishim
të pamendë, rebelë, endacakë, robër të lakmive të ndryshme dhe të qejfeve,
duke jetuar në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer njeri tjetrin.
3 Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe dashuria e tij
për njerëzit, 4 ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë,
por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së
Frymës së Shenjtë, 5 të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë të Jezu
Krishtit, shpëtimtarit tonë, 6që ne, të shfajësuarmeanë të hirit të tij, të bëhemi
trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi. 7Kjo fjalë është
e sigurt, dhe dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar
në Perëndinë të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira
dhe të dobishme për njerëzit. 8Por ti shmangu nga diskutimet e ma-rra, nga
gjenealogjitë, nga grindjet dhe debatet rreth ligjit, sepse janë të padobishme
dhe të kota. 9 Shmangu nga njeriu sektar, mbasi ta kesh qortuar një herë e
dy herë, 10 duke ditur se një i tillë është çoroditur dhe mëkaton, duke dënuar
vetveten. 11 Kur të dërgoj Arteman ose Tikikun, bëj çmos për të ardhur tek
unë në Nikopoli, sepse vendosa ta kaloj dimrin aty. 12 Përcilli me kujdes
për udhëtim Zenën, juristin e ligjit, dhe Apolonin, që të mos u mungojë gjë.
13 Edhe le të mësojnë edhe tanët t’u kushtohen veprave të mira për nevojat
e ngutshme, që të mos jenë të pafrytshëm. 14 Të gjithë ata që janë me mua
të bejnë të fala. Përshëndeti ata që na duan në besim. Hiri qoftë me ju të
gjithë. Amen. 15Pali, i burgosuri i Jezu Krishtit, dhe vëlla Timoteu, Filemonit
të dashur dhe bashkëpunëtorit tonë,
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Filemonit
1 motrës Apfi, bashkëluftëtarit tonë Arkipit, dhe kishës që mblidhet në

shtëpinë tënde: 2hir dhe paqe mbi ju prej Perëndisë sonë, Atit, dhe Zotit Jezu
Krisht. 3 E falënderoj Perëndinë tim, duke të kujtuar gjithnjë në lutjet e mia,
4 sepse po dëgjoj për dashurinë tënde dhe për besimin që ke ndaj Zotit Jezu
Krisht dhe ndaj gjithë shenjtorëve, 5 që bashkësia e besimit tënd të bëhet e
frytshme nëpërmjet njohjes së çdo të mire që është në ju për shkak të Jezu
Krishtit. 6 Sepse ne patëm gëzim të madh dhe përdëllim nga dashuria jote,
sepsemeanën tënde, o vëlla, zemrat e shenjtorëveupërtërinë. 7Prandaj, edhe
pse kam liri të plotë në Krishtin të të urdhëroj atë që duhet të bësh, 8 më
shumë më pëlqen të të lutem për dashurinë, kështu siç jam unë, Pali, plak
dhe tashti edhe i burgosur i Jezu Krishtit; 9 të lutem për birin tim Onesim,
që më lindi në prangat e mia, 10 i cili dikur s’kishte fare vlerë për ty, por që
tani është shumë i vlefshëm për ty e për mua, 11 të cilin ta dërgova përsëri;
dhe ti prite atë, zemrën time. 12Do të desha ta mbaja pranë vetes që të më
shërbente në vendin tënd në prangat për shkak të ungjillit; 13 por nuk desha
të bëja asgjë pa mendjen tënde që e mira të cilën do të bësh të mos jetë nga
detyrimi, por me dashje. 14 Sepse ndoshta për këtë arsye qe ndarë prej teje
për pak kohë, që ta kesh atë përgjithmonë, 15 por jo më si skllav, por shumë
më tepër se skllav, vëlla të dashur, sidomos për mua, por aq më tepër për ty
si sipasmishit, ashtu dhe në Zotin. 16në qoftë se ti, pra, më konsideron shok,
prite si të isha vetë! 17Dhe në qoftë se të ka bërë ndonjë padrejtësi ose të ka
ndonjë detyrim, m’i ngarko mua. 18Unë, Pali, i shkrova me dorën time. Unë
vetë do të paguaj; që tëmos themse timëdetyrohesh edhe veten tënde! 19Po,
vëlla, ma bëj këtë nder në Perëndinë! Ma përtëri zemrën në Perëndinë! 20 Të
shkrovame plotbesim se do tëmë dëgjosh, sepse e di se ti do të bësh edhemë
shumë nga sa po të them. 21Më përgatit njëkohësht një vend për të ndenjur,
sepse shpresoj se, përhir të lutjeve tuaja, do t’ju dhurohempërsëri. 22Epafra,
i burgosur bashkë memua në Jezu Krishtin, 23Marku, Aristarku, Dema dhe
Lluka, bashkëpunëtorët e mi, të bëjnë të fala. 24Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht
qoftë me frymën tuaj. Amen. 25 Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë
dhe në shumëmënyra etërveme anë të profetëve,
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Hebrenjve
1 së fundi, këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar

të të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe gjithësinë. 2 Ai, duke qenë
shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha
me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul
në të djathtën e Madhërisë në vendet e larta, 3 edhe u bë aq më i lartë nga
engjëjt, samë tëmadhërueshëm se ata është emri që ai e trashëgoi. 4Sepse cilit
nga engjëjt i tha ndonjë herë: “Ti je Biri im, sot më je lindur”? Edhe përsëri:
“Unë do t’i jem Atë, dhe ai do të më jetë Bir”? 5 Dhe akoma, kur ta shtjerë
të Parëlindurin në botë, thotë: “Le ta adhurojnë të gjithë engjëjt e Perëndisë”.
6 Kurse për engjëjt thotë: “Engjëjt e vet ai i bën erëra, dhe shërbenjësit e tij
flakë zjarri”; 7 ndërsa për të Birin thotë: “Froni yt, o Perëndi është në shekuj
të shekujve; skeptri i mbretërisë sate është skeptër drejtësie. 8 E ke dashur
drejtësinë dhe e ke urryer paudhësinë; prandaj Perëndia, Perëndia yt, të vajosi
me vaj gëzimi përmbi shokët e tu”. 9 Edhe: “Ti, o Perëndi, në krye themelove
tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tu. 10Ata do të prishen, por timbetesh;
edhe të gjithë do të vjetrohen si rrobë, 11 dhe ti do t’i mbështjellësh si një
mantel edhe do të ndërrohen; por ti je po ai, dhe vitet e tua nuk do të shteren
kurrë”. 12 Dhe cilit nga engjëjt i tha ndonjë herë: “Rri në të djathtën time,
gjersa t’i vë armiqtë e tu shtroje të këmbëve të tua”? 13Anuk janë ata të gjithë
frymëra shërbenjës, që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë
për të trashëguar shpëtimin? 14 Prandaj ne duhet t’u përmbahemi më shumë
atyre që dëgjuam, se mos shkasim ndonjë herë nga ruga.

2
1Sepse, nëqoftë se fjalaqëu folngaengjëjtështëepatundurdheçdo shkelje

e mosbindje mori një shpagim të drejtë, 2 si do të shpëtojmë ne, nëqoftëse e
lëmë pas dore një shpëtim kaq tëmadh? Ky shpëtim, si u shpall në fillim prej
Perëndisë, u vërtetuandërne nga ata që e dëgjuan, 3ndërsa Perëndia dëshmonte
për tëme anë shenjash emrekullish,me vepra të ndryshme të fuqishmedhe
me dhurata të Shpirtit të Shenjtë, sipas vullnetit të tij. 4Sepse Perëndia nuk e
vuri nën pushtet të engjëjve botën që ka për të ardhur, për të cilin po flasim,
5por dikush dëshmoi diku duke thënë: “Ç’është njeriu, që të bie ndërmend për
të? Ose i biri i njeriut që të kujdesesh për të? 6 Ti e bëre për pak kohë më
të vogël nga engjëjt, ti e kurorëzoveme lavdi dhe me nder dhe e vure përmbi
veprat eduarve të tua; 7Ti i vure tëgjithanënkëmbëte tij”. Sepse,mbasi i vuri
të gjithanënpushtetin e tij, nuk la asgjë pa iunënshtruar. Por tani nuk shohim
ende që të gjitha janë nën pushtetin e tij, 8por shohim Jezusin të kurorëzuar
me lavdi dhe me nder për vdekjen që pësoi; ai u bë për pak kohë më i vogël
se engjëjt, që me hirin e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit.
9 Sepse i duhej atij, për të cilin dhe nëpërmjet të cilit janë të gjitha, duke çuar
shumë bij në lavdi, ta bënte të përsosur me anë të vuajtjeve realizuesin e
shpëtimit të tyre. 10 Sepse ai që shenjtëron dhe ata që shenjtërohen janë të
gjithë prej një; prandaj as nuk turpërohet t’i quajë vëllezër, 11 duke thënë:
“Vëllezërve tëmi do t’ua shpall emrin tënd, do të të lavdëroj nëmes të kishës”.
12 Edhe më: “Do të shpresoj në të”. Dhe përsëri: “Ja unë, dhe fëmijët që m’i
dha Perëndia”. 13 Sepse, duke qenë se bijtë kanë marrë pjesë prej mishi dhe
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gjaku, po ashtu edhe ai u bë pjestar në po ato gjëra, që të shkatërronte, me
anë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin, 14 edhe
të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes i ishin nënshtruar robërisë për
tërë jetën. 15 Sepse ai nuk kujdeset për engjëjt, por ndihmon pasardhjen e
Abrahamit. 16 Prandaj ai duhej t’u ngjante në çdo gjë vëllezërve, që të mund
të ishte i mëshirshëm e kryeprift besnik në ato që i përkasin Perëndisë, për për
t’u bërë pajtim përmëkatet e popullit. 17 sepse, duke qenë se ai vetë hoqi kur
u tundua, mund t’u vijë në ndihmë atyre që tundohen. 18Prandaj, o vëllezër
të shenjtë, pjestarë të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e
rrëfimit të besimit tonë, Jezu Krishtin,

3
1 i cili është besnik ndaj atij që e bëri, ashtu si qe edhe Moisiu në tërë

shtëpinë e tij. 2 Sepse Jezusi është i denjë për më shumë lavdi se Moisiu,
meqenëse ai që ndërton shtëpinë ka më shumë nder se shtëpia. 3 sepse çdo
shtëpi ndërtohet prej dikujt, por ai që ka ndërtuar gjithçka është Perëndia.
4 Dhe Moisiu qe me të vërtetë besnik në shtëpinë e Perëndisë si shërbëtor,
për të dëshmuar për të gjitha gjërat që duheshin thënë, 5 por Krishti, si bir,
është mbi shtëpinë e tij dhe shtëpia e vet jemi ne, në qoftë se e mbajmë deri
në fund guximin dhe mburrjen e shpresës. 6 Prandaj, sikurse thotë Fryma
e Shenjtë: “Sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, 7 mos i ngurtësoni zemrat
tuaja si në provokim, në ditën e tundimit në shkretëtirë, 8 ku etërit tuaj më
tunduan duke më vënë në sprovë, ndonëse i kishin parë veprat e mia dyzet
vjet. 9 Prandaj u indinjova me atë brez dhe thashë: Gabojnë gjithnjë me
zemër dhe nuk i njohën udhët e mia; 10kështu u betova nëmërinë time: Nuk
do të hyjnë në prehjen time”. 11 Kini kujdes, vëllezër, se mos ndonjë nga ju
ka zemër të ligë,mosbesimi, që të largohet nga Perëndia i gjallë, 12por nxitni
njeri tjetrin çdo ditë, derisa thuhet: “Sot”, që të mos ngurtësohet ndonjë nga
ju prej mashtrimit të mëkatit. 13 Sepse ne jemi bërë pjestarë të Krishtit, në
qoftë se do ta ruajmë të palëkundur deri në fund fillimin e besimit, 14 kur
thuhet: “Sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos jini zemërgur si në ditën e
kryengritjes”. 15Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e provokuan? A thua jo
të gjithë ata që dolën nga Egjipti me anë tëMoisiut? 16Dhe kush qenë atame
të cilët u zemërua për dyzet vjet? A s’qenë vallë ata që mëkatuan, kufomat e
të cilëve ranë nëpër shkretëtirë? 17 Dhe për cilët bëri be se nuk do të hynin
në prehjen e tij, veç se për ata që qenë të pabindur? 18 Ne shohim se ata
nuk mundën të hyjnë për shkak të mosbesimit. 19 Prandaj, përderisambetet
akomanjëpremtimpër të hyrënëprehjene tij, le të kemi frikë semosndonjë
nga ju të mbetet jashtë.

4
1 Në fakt neve si edhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e

predikimit nuk u dha dobi fare, sepse nuk qe e bashkuar me besimin tek
ata që e dëgjuan. 2 Sepse ne që besuam hyjmë në prehje, siç tha ai: “Kështu u
përbetova në mërinë time: nuk do të hyjnë në prehjen time”, ndonëse veprat
e tij u mbaruan që kur se u krijua bota. 3Sepse diku ai ka thënë kështu për të
shtatën ditë: “Dhe Perëndia u preh të shtatën ditë nga të gjitha veprat e tij”;
4dhe po aty: “Nuk do të hyjnë në prehjen time”. 5Mbasi, pra, mbetet që disa
të hyjnë në të, ndërsa ata që u ungjillzuanmë përpara nuk hyjnë për shkak të
mosbesimit të tyre, 6 ai cakton përsëri një ditë: “Sot”, duke thënë, mbas kaq
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kohe, me gojën e Davidit: “Sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos u bëni
zemërgur”. 7 Sepse, në qoftë se Jozueu do t’u kishte dhënë prehje, Perëndia
nukdo të kishte folur përnjë ditë tjetër. 8Mbetet, pra, një pushim i së shtunës
përpopullin ePerëndisë. 9Sepsekushkahyrënëprehjene tij, kabërëpushim
edhe ai nga veprat e veta, ashtu si Perëndianga të tijat. 10Le të përpiqemi, pra,
të hyjmënë atë prehje, që askush tëmos bjerë në atë shëmbull tëmosbindjes.
11 Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo
shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të
nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojëmendimet dhe dëshirat
e zemrës. 12Dhenuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të gjitha
janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t’i japim llogari.
13Duke pasur, pra, një kryeprift të madh që ka përshkuar qiejt, Jezusin, Birin
e Perëndisë, le të mbajmë fort rrëfimin tonë të besimit. 14 Sepse ne nuk kemi
kryeprift që nuk mund t’i vijë keq për dobësitë tona, po një që u tundua në
të gjitha ashtu si ne, por pamëkatuar. 15Le t’i afrohemi, pra, me guxim fronit
të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë
nevoje. 16 Sepse çdo kryeprift, që merret prej njerëzve, vihet kryeprift mbi
njerëzit për gjërat që kanë të bëjnë me Perëndinë, për të ofruar dhurata dhe
flijime përmëkatet;

5
1 kështu ai mund të ketë dhembshuri për ata që janë të paditur dhe të

gënjyer, sepse edhe ai është i veshur me dobësi, 2 dhe për këtë arsye është
i detyruar të ofrojë flijime për fajet, si për popullin ashtu edhe për veten e
tij. 3Dhe askush nuk e merr këtë nder prej vetes së tij, po ai që thirret nga
Perëndia, sikurseAaroni. 4KështuedheKrishtinukepërvetësoiaivetë lavdinë
që të bëhet kryeprift, por ia dhaAi që i tha: “Ti je imBir, sot timë linde”, 5dhe
ashtu si thuhet diku gjetiu: “Ti je prift përjetë, sipas rendit të Melkisedekut”.
6 I cili, në ditët e mishit të tij, me klithma të larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe
urata atij që mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua për shkak të frikës
së tij nga Perëndia. 7Edhe pse ishte Bir, mësoi të jetë i bindur nga ato që pësoi,
8dhe, si u bë i përkryer, ubë vepronjësi i shpëtimit të amshuar për të gjithë ata
që që i binden, 9duke qenë i shpallur kryeprift nga Perëndiaa sipas rendit të
Melkisedekut, 10për të cilin kemi shumë gjëra për të thënë, por të vështira për
t’u shpjeguar, sepse ju jeni rënduarngaveshëtpër të dëgjuar. 11Sepse, ndonëse
tashmë duhet të ishit mësues, keni përsëri nevojë që t’ju mësojnë njohuritë
e para të orakujve të Perëndisë, dhe keni nevojë për qumësht, dhe jo për
ushqime të forta. 12 Sepse kushdo që ushqehet me qumësht nuk ka përvojën
e fjalës së drejtësisë, sepse është foshnjë; 13 kurse ushqimi i fortë është për të
rriturit, të cilët, nga përvoja, i kanë të zhvilluara vetitë për të dalluar tëmirën
dhe të keqen. 14Prandaj, duke e lënë fjalën e fillimit të Krishtit, le të synojmë
përkryerjen, pa hedhur përsëri themel pendimi nga vepra të vdekura dhe nga
besimi te Perëndia,

6
1 nga doktrina për pagëzimet, të vënies së duarve, të ringjalljes të të

vdekurve dhe të gjyqit të përjetshëm; 2 dhe këtë do ta bëjmë, në e lejoftë
Perëndia. 3 Sepse ata që janë ndriçuar një herë, e shijuan dhuntinë qiellore
dhe u bënë pjestarë të Frymës së Shenjtë, 4 dhe shijuan fjalën e mirë të
Perëndisë dhe mrrekullitë e jetës së ardhshme, 5 dhe po u rrëzuan, është
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e pamundur t’i sjellësh përsëri në pendim, sepse ata, për vete të tyre, e
kryqëzojnë përsëri Birin e Perëndisë dhe e poshtërojnë. 6 Sepse toka, që pi
shiun, i cili bie shpesh mbi të dhe prodhon barëra të dobishme për ata
që e punojnë, merr bekim nga Perëndia; 7 kurse, po të prodhojë ferra e
murriza, shahet edhe afër mallkimit dhe fundi i vet është për t’u djegur.
8 Dhe ndonëse flasim kështu, ne, o të dashur, lidhur me ju jemi të bindur
për gjëra më të mira dhe që i takojnë shpëtimit; 9 sepse Perëndia nuk është i
padrejtë, që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat
për emrin e tij me shërbesën që u bëtë dhe po u bëni shenjtorëve. 10 Dhe
dëshirojmë që secili nga ju të tregojë deri në fund të njëjtin zell për të arritur
në sigurimin e plotë të shpresës, 11që të mos bëheni përtacë, por t’u përngjani
atyre që nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet. 12 Sepse kur
Perëndia i dha premtimin Abrahamit, duke qenë se s’kishte ndonjë më të
madh që të përbetohej, bëri be me veten e tij 13 duke thënë: “Sigurisht do
të të bekoj dhe do të të shumoj fort”. 14 Dhe kështu Abrahami, duke pritur
me durim, fitoi premtimin. 15 Sepse njerëzit bëjnë be për dikë që është më
i madh, dhe në këtë mënyrë betimi për ta është garancia që i jep fund çdo
mosmarrëveshjeje. 16KështuPerëndia,dukedashur t’u tregojë trashëgimtarëve
të premtimit në mënyrë më të qartë palëkundshmërinë e vendimit të tij vuri
ndërmjetës betimin, 17qëme anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat
është epamundur të Perëndia të gënjejë, të kemi trimërim tëmadhne, që kemi
kërkuar strehë duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. 18Kjo shpresë
që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur, dhe që hyn deri
në brendësinë e velit, 19 ku ka hyrë Krishti, si pararendës për ne, pasi u bë
kryeprift në amshim sipas rendit të Melkisedekut. 20 Sepse kyMelkisedeku,
mbret i Salemit dhe prift i Shumë të Lartit Perëndi, i doli përpara Abrahamit,
kur po kthehej nga disfata e mbretërve dhe e bekoi;

7
1 dhe Abrahami i dha atij edhe të dhjetën e të gjithave. Emri i tij do të

thotë më së pari “mbreti i drejtësisë”, dhe pastaj edhe “mbreti i Salemit”,
domethënë “mbreti i paqes”. 2 Pa atë, pa nënë, pa gjenealogji, pa pasur as
fillim ditësh as fund jete, por i përngjashëm me Birin e Perëndisë, ai mbetet
prift në amshim. 3Merrnimemend, pra, sa imadh ishte ky, të cilit Abrahami
i dha të dhjetën e plaçkës. 4 Edhe ata nga bijtë e Levit që marrin priftërinë
kanë porosi sipas ligjit të marrin të dhjetën nga populli, pra, nga vëllezërit
e tyre, megjithse edhe ata kanë dalë nga mesi i Abrahamit; 5 ndërsa ky,
Melkisedeku, ndonëse nuk e kishte gjenealogjinë prej atyre, mori të dhjetën
nga Abrahami dhe bekoi atë që kishte premtimet. 6Dhe s’ka kundërshtim se
më i vogli bekohet ngamë i madhi. 7Veç kësaj ata që i marrin të dhjetat janë
njerëzit që vdesin, kurse atje i merr ai për të cilin dëshmohet se rron. 8Dhe,
që të them kështu, vetë Levi, që merr të dhjetat, dha të dhjeta te Abrahami,
sepse ishte ende në mesin e t’et, kur Melkisedeku i doli përpara. 9 Sepse, po
të ishte përkryerjame anë të priftërisë levitike (sepse populli e mori ligji nën
atë), ç’nevojë kishte të dilte një prift tjetër sipas rendit të Melkisedekut dhe
të mos caktohet sipas rendit të Aaronit? 10 Sepse, po të ndërrohet priftëria,
domosdo ndërrohet edhe ligji. 11 Sepse ai për të cilin bëhet fjalë i përket një
fisi tjetër, prej të cilit askush nuk i ka shërbyer ndonjëherë altarit; 12 sepse
dihet se Perëndia ynë lindi nga fisi i Judës, për të cilin Moisiu nuk tha asgjë
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lidhurmepriftërinë. 13Dhekjo bëhet edhemëeqartë,nëqoftë se del një prift
tjetër pas shëmbëllimit tëMelkisedekut, 14që nuk u bë i tillë në bazë të ligjit të
porosisë sëmishit, po në bazë të fuqisë të jetës së pashkatërrueshme. 15Sepse
Shkrimi dëshmon: “Ti je prift për jetë të jetës, sipas rendit të Melkisedekut”.
16 Në këtë mënyrë bie poshtë urdhërimi i mëparshëm, për shkak të dobësisë
dhe të padobisë së tij, 17 sepse ligji nuk mbaroi asnjë lloj pune, po futi një
shpresë më të mirë,me anë të së cilës i afrohemi Perëndisë. 18Dhe kjo nuk u
bë pa betim. Sepse ata bëheshin priftërinj pa bërë betim, 19 (ndërsa ky në bazë
të betimit nga ana e atij që i tha: “Perëndia u betua dhe nuk do të pendohet:
Ti je prift përjetë, sipas rendit të Melkisedekut”). 20Kështu Jezusi u bë garant
i një besëlidhjeje shumë më të mirë. 21 Për më tepër ata qenë bërë priftërinj
në numër tëmadh, sepse vdekja nuk i linte të qëndronin për gjithnjë, 22kurse
ai, mbasi qëndron për jetë të jetës, ka priftëri të patjetërsueshme, 23 prandaj
edhemund të shpëtojëplotësishtataqëmeanë të tij i afrohenPerëndisë, sepse
gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta. 24 Sepse ne një kryeprift i tillë na
duhej, i shenjtë, i pafaj, i papërlyer, i ndarë ngamëkatarëtdhe i ngritur përmbi
qiej, 25 i cili nuk ka nevojë çdo ditë, si ata kryepriftërinjtë, të ofrojë flijimemë
parë përmëkatet e veta e pastaj për ato të popullit; sepse këtë e bëri një herë
e mirë, kur e kushtoi vetveten. 26 Sepse ligji vë kryepriftërinj njerëz që kanë
dobësi, por fjala e betimit, që vjen pas ligjit, vë Birin që është i përkryer në
jetë të jetës. 27 Dhe pika kryesore e atyre gjërave që po themi është kjo: ne
kemi një kryeprift të tillë, i cili qëndron në të djathtën e fronit të Madhërisë
në qiejt, 28 shërbenjës i shenjtërores dhe të tabernakullit të vërtetë, të cilin e
ngriti Perëndia e jo njeriu.

8
1Sepse çdo kryeprift vihet për të ofruar dhurata dhe flijime, prandaj është

e nevojshme që edhe ky të ketë diçka që të kushtojë. 2Po të ishte Ai mbi dhe,
nuk do të ishte as prift, sepse ka priftërinj të cilët ofrojnë dhuratat sipas ligjit,
3që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së gjërave qiellore, ashtu si i qe folur
Moisiut, kur po gatitej të ndërtonte tabernakullin: “Shiko”, tha Ai, “t’i bësh
të gji-tha sipas modelit që të qe treguar në mal”. 4 Po tani Krishti mori një
shërbesë edhe më të shquar, sepse është ndërmjetësi i një besëlidhjeje më të
mirë, që bazohet mbi premtime më të mira, 5 sepse, në qoftë se Besëlidhja e
parë do të qe e patëmetë, nuk do të qe nevoja të kërkohej vend për një tjetër.
6 Sepse Perëndia, duke i qortuar, thotë: “Ja po vijnë ditët kur do të bëj një
Besëlidhje të reme shtëpinë e Izraelit dheme shtëpinë e Judës, 7 jo si besëlidhja
që bëra me etërit e tyre, ditën që i mora për dore për t’i nxjerrë jashtë nga
toka e Egjiptit, sepse ata nuk qëndruan besnikë në Besëlidhjen time, dhe unë
i braktisa, thotë Zoti. 8Dhe kjo është besëlidhja që unë do të bëj me shtëpinë
e Izraelit pas atyre ditëve, thotë Zoti: unë do t’i shtie ligjet e mia në mendjet
e tyre dhe do t’i shkruaj në zemrat e tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe
ata do të jenë populli im. 9Dhe askush nuk do të mësojë më të afërmin e tij,
askush vëllanë e vet, duke thënë: “Njih Perëndinë!”. Sepse të gjithë do të më
njohin, ngamë i vogli e deri tekmë imadhi prej tyre, 10 sepse unë do të jem i
mëshirshëm për paudhësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj mëmëkatet e tyre dhe
keqbërjet e tyre”. 11 Duke thënë “një besëlidhje e re”, ai e vjetëroi të parën;
edhe ajo që vjetrohet dhe plaket është afër prishjes. 12 Sigurisht edhe e para
Besëlidhje kishte disa rregulla për shërbesën hyjnore dhe për shenjtëroren
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tokësore. 13Sepse u ndërtua një tabernakull i parë, në të cilin ishte shandani,
tryeza dhe bukët e paraqitjes; ai quhet: “Vendi i shenjtë”.

9
1 Pas velit të dytë ishte tabernakulli, i quajtur “Vendi shumë i shenjtë”

(Shenjtërorja e Shenjtërorëve), 2që përmbante një tymtore prej ari edhe arkën
e Besëlidhjes, të mbuluar nga të gjitha anët me ar, në të cilën ishte një enë
e artë me manë, shkopi i Aaronit që kishte buluar dhe rrasat e Besëlidhjes.
3 Edhe sipër asaj ishin kerubinët e lavdisë që i bënin hije pajtuesit; për
këto ne nuk do të flasim me hollësi tani. 4 Duke qenë të vendosura kështu
këto gjëra, priftërinjtë hynin vazhdimisht në tabernakulli i parë për të kryer
shërbesën hyjnore; 5 por në të dytin hynte vetëm kryeprifti një herë në
vit, jo pa gjak, të cilin e ofronte për veten e tij dhe për mëkatet e popu-llit
të kryera në padije. 6 Në këtë mënyrë Fryma e Shenjtë donte të tregonte
se udha e shenjtërores ende nuk ishte shfaqur, mbasi ende po qëndronte
tabernakulli i parë, 7 i cili është një shëmbëlltyrë për kohën e tanishme; dhe
donte të tregonte se dhuratat dhe flijmet që jepeshin nuk mund ta bënin
të përsosur në ndërgjegje atë që e kryente shërbesën hyjnore, 8 sepse kishte
të bënte vetëm me ushqime, pije, larje të ndryshme, urdhërime mishi, të
imponuara deri në kohën e ndryshimit. 9 Por Krishti, që erdhi si kryeprift i
të mirave që do të vijnë në të ardhmen, duke kaluar nëpër një tabernakull
më të madh e më të përkryer, që s’është bërë me dorë, pra, që nuk është e
kësaj krijese, 10 hyri një herë e përgjithmonë në shenjtërore, jo me gjakun e
cjepve dhe të viçave, por me gjakun e vet, dhe fitoi një shpëtim të amshuar.
11 Sepse, në qoftë se gjaku i demave dhe i cjepve dhe hiri i një mëshqerre
i spërkatur mbi të ndoturit, i shenjtëron, duke i pastruar në mish, 12 aq më
shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të Frymës së Shenjtë e dha veten e
tij të papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj
nga veprat e vdekura për t’i shërbyer Perëndisë së gjallë! 13 Për këtë arsye
ai është ndërmjetësi i Besëlidhjes së re që, me anë të vdekjes që u bë për
shpërblimin e shkeljeve që u kryen gjatë Besëlidhjes së parë, të thirrurit
të marrin premtimin e trashëgimisë së amshuar. 14 Sepse atje ku ka një
testament do të ketë me doemos edhe vdekjen e trashëgimlënësit. 15 Sepse
testamenti është i vlefshëm vetëm pas vdekjes, sepse nuk ka kurrfarë fuqie
deri sa trashëgimlënësi ende rron. 16 Prandaj edhe Besëlidhja e parë nuk u
vërtetuapagjak. 17Sepse kur iu shpallën të gjithaurdhërimet sipas ligjit gjithë
popullit nga Moisiu, ky mori gjakun e viçave, të cjepve, bashkë me ujë, lesh
të kuq dhe hisop, e spërkati librin dhe gjithë popullin, 18 duke thënë: “Ky
është gjaku i Besëlidhjes që Perëndia urdhëroi për ju”. 19Gjithashtu ai me atë
gjak spërkati edhe tabernakullin dhe të gjitha orenditë e shërbesës hyjnore.
20 Dhe sipas ligjit, gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut; dhe pa
derdhur gjak nuk ka ndjesë. 21 Ishte, pra, e nevojshme që format e gjërave
qiellore të pastroheshinme këto gjëra; por vetë gjerat qiellore me flijimemë
të mira se këto. 22 Sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të bërë me dorë,
që është vetëm shëmbëllesë e asaj të vërtetë, por në vetë qiellin për të dalë tani
përparaPerëndisëpërne, 23dhe jopër takushtuar siflivetenevet shumëherë,
sikurse kryeprifti që hyn vit për vit në shenjtërore me gjak që s’është i veti,
24 sepse përndryshe ai duhet të pësonte shumë herë që kur se u krijua bota;
por tani, vetëm një herë, në fund të shekujve Krishti u shfaq për të prishur
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mëkatin me anë të flijimit të vetvetes. 25 Dhe, duke qenë se është caktuar
që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi, 26 kështu edhe
Krishti, pasi u dha vetëm njëherë për të marrë mbi vete mëkatët e shumëve,
do të duket për së dyti pamëkat për ata që e presin për shpëtim. 27Sepse ligji,
duke pasur hijen e të mirave që kishin për të ardhur dhe jo figurën vetë të
gjërave, nuk mundet kurrë që t’i bëjë të përkryer ata që i afrohen Perëndisë
me anë të të njëjtave flijime që ofrohen vazhdimisht vit për vit. 28 Sepse
përndryshe do të kishin pushuar t’i ofronin, sepse ata që e ushtrojnë kultin, si
të pastroheshin një herë, a nuk do të kishinmë asnjë vetëdije përmëkatet?

10
1 Por në këto flijime përtërihet çdo vit kujtimi i mëkateve, 2 sepse është e

pamundur që gjaku i demave dhe i cjepve të heqë mëkatët. 3 Prandaj, duke
hyrë në botë, ai thotë: “Ti nuk deshe as flijim as mblatë, po bëre gati për
mua një trup; 4 ti nuk pëlqeve as olokauste as flijimet për mëkatin. 5Atëherë
unë thashë: “Ja, unë po vij; në rotullin e librit është shkruar për mua; për
të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd””. 6Mbasi tha: “Ti nuk deshe as flijim as
mblatë, as olokauste as flijime për mëkatin, që të blatohen sipas ligjit”, 7 ai
shtoi: “Ja, unë vij për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd”. Ai heq të parën, që
të vërë të dytën. 8Prej këtij vullneti, ne jemi shenjtëruarme anë të kushtimit
të trupit të Jezu Krishtit, që u bë një herë për të gjithë. 9Dhe ndërsa çdo prift
rri përdita në këmbë duke shërbyer dhe duke mblatuar shpesh herë të njëjtat
flijime, që nuk mund të heqin kurrë mëkatet, 10 ai, përkundrazi, pasi dha për
gjithnjë një flijim të vetëmpërmëkatet,uvu të rrijë në të djathtën e Perëndisë,
11duke pritur paskëtaj vetëm që armiqtë e tij t’i vihen si ndenjëse për këmbët
e tij. 12 Sepse, me një ofertë të vetme, ai i bëri të përsosur për gjithnjë ata
që shenjtërohen. 13 Por edhe Fryma e Shenjtë na e dëshmon; sepse, mbasi
pat thënë më parë: 14 “Kjo është Besëlidhja që unë do të bëjme ata pas atyre
ditëve, thotë Perëndia, unë do t’i shtie ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do
t’i shkruaj në mendjet e tyre”, 15 shton: “Dhe nuk do t’i kujtoj më mëkatet e
tyre dhe paudhësitë e tyre”. 16Edhe atje ku ka ndjesë të këtyre gjërave, nuk ka
më ofertë për mëkatin. 17Duke pasur, pra, o vëllezër, liri të plotë për të hyrë
në shenjtëroreme anë të gjakut të Jezusit, 18me anë të një udhe të re dhe të
gjallë që ai përuroi për ne me anë të velit, domethënë të mishit të tij, 19 edhe
dukepasur një kryepriftmbi shtëpinë e Perëndisë, 20 le t’i afrohemime zemër
të vërtetë, me siguri të plotë besimi, duke i pasur zemrat tona të lara prej
ndërgjegjës së ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar. 21 Le të mbajmë të
patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi. 22Dhe
le të kujdesemi për njeri tjetrin, për t’u nxitur për dashuri dhe vepra të
mira, 23 pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikurse kanë zakon
disa, por të nxisim njeri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet.
24 Sepse, në qoftë se ne mëkatojmë me dashje mbasi kemi marrë dijeni të
së vërtetës, nuk mbetet më asnjë flijim për mëkatet, 25 por vetëm një pritje
gjyqi e tmerrshme dhe një e ndezur zjarri që do të përpijë kundërshtarët.
26Kushdo që shkel ligjin e Moisiut vritet pa mëshirë me deponimet e dy ose
tre dëshmitarëve. 27Ç’dënimmë të keqmeriton, sipas mendimit tuaj, ai që ka
shkelur me këmbë Birin e Perëndisë dhe e ka konsideruar profan gjakun e
Besëlidhjesme të cilin u shenjtërua, dhe ka fyer Frymën e hirit? 28 Sepse ne e
dimë atë që ka thënë: “Hakmarrja më takonmua, unë do ta jap shpagimin”,
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thotë Perëndia. Dhe përsëri: “Perëndia do të gjykojë popullin e vet”. 29Gjë e
tmerrshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. 30 Dhe tani
sillni ndërmend ditët emëparshme, në të cilat, pasi u ndriçuat, keni duruar një
luftë tëmadhevuajtjesh, 31herëdukeubërëobjekt fyerjeshdhemundimesh,
herë duke u solidarizuar me ata që trajtoheshin në këtë mënyrë. 32 Sepse
treguat dhembje për mua në prangat e mia dhe keni pranuar me gëzim t’ju
zhveshin nga pasuria juaj, duke ditur se keni për veten tuaj një pasuri më të
mirë e të qëndrueshme në qiej. 33Mos e hidhni tej guximin tuaj, që do të ketë
një shpërblim të madh. 34 Sepse ju keni nevojë për ngulm që mbasi, të bëni
vullnetin e Perëndisë, të merrni gjërat e premtuara. 35 “Edhe fort pak kohë,
edhe ai që duhet të vijë do të vijë dhe nuk do të vonojë. 36Dhe i drejti do të
jetojë prej besimit; por ne qoftë se ndokush tërhiqet prapa, shpirti im nuk do
të gjejëpëlqimnë të”. 37Pornenuk jemingaataqë tërhiqenprapapërhumbje,
por nga ata që besojnë në shpëtimin e shpirtit. 38Dhe besimi është siguria e
gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen; 39 sepse me anë të saj
të moçmitmorën dëshmimin.

11
1 Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e

Perëndisë, sa që ato që shihen nuk u bënë prej gjërave që shihen. 2Me anë
të besimit Abeli i ofroi Perëndisë flijim më të mirë nga ai i Kainit; me anë të
tij ai mori dëshmimin se ishte i drejtë, sepse Perëndia dha dëshmin se i pranoi
ofertat e tij; dhe me anë të tij, ndonëse vdiq, ai po flet ende. 3 Me anë të
besimitEnokuuzhvendosqë tëmosshikontevdekjedhenukugjetmë, sepse
Perëndia e kishte zhvendosur; sepse para se të merrej, ai pati dëshmimin se i
kishte pëlqyer Perëndisë. 4 Edhe pa besim është e pamundur t’i pëlqesh Atij,
sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia është, dhe se është
shpërblenjësi i atyre që e kërkojnë atë. 5Me anë të besimit Noeu, i lajmëruar
hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, u frikësua dhe ndërtoi një arkë për
shpëtimine shtëpisë së tij,meanë të sëcilësedënoibotëndheubë trashëgimtar
i drejtësisë që është me anë të besimit. 6Me anë të besimit Abrahami, kur u
thirr, u bind të shkojë në atë vend që do të merrte për trashëgim; dhe u nis
pa ditur se ku po shkonte. 7Me anë të besimit Abrahami banoi në tokën e
premtuar, si në një dhe të huaj, dhe ndenji në çadra bashkë me Isakun dhe
Jakobin, bashkëtrashëgimtarë të të nëjtit premtim, 8 sepse priste qytetin që ka
themelet, mjeshtër dhe ndërtues i të cilit është Perëndia. 9Me anë të besimit
edhe vetë Sara, ndonëse e kishte kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me
barrë dhe të lindë, sepse e konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin.
10Prandaj edheprej një të vetmi, edhekygati për të vdekur, lindënpasardhës
të shumtë sa yjet e qiellit dhe si rëra që është në breg të detit dhe që nuk
numërohet dot. 11Të gjithë këta vdiqën në besim, pamarrë premtimet e bëra,
por i panë ato për se largu dhe u bindën dhe i përshëndetën ato me gëzim
duke rrëfyer se janë të huaj dhe shtegtarë mbi dhe. 12 Sepse ata që flasin të
tilla, tregojnë se kërkojnë atdhe. 13Dhe, po ta kishin pasur në mend atë nga
e cila kishin dalë, do të kishin gjetur kohë të ktheheshin atje. 14 Por ata tani
dëshirojnë një atdhe më të mirë, domethënë qiellor; prandaj Perëndisë nuk i
vjen turp të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet. 15Me anë
të besimit Abrahami, pasi u vu në provë, ofroi Isakun dhe ai që kishte pritur
premtimet ofroi birin e tij të vetëm, 16ndonësePerëndia i pati thënë: “Te Isaku
do të quhet pasardhja jote (që do të mbajë emrin tënd)”, 17 sepse Abrahami
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mendonte se Perëndia ishte i fuqishëm sa ta ringjallte edheprej së vdekurish;
prej të cilëve edhe e mori atë përsëri si një lloj figure. 18Me anë të besimit
Isaku bekoi Jakobin dhe Esaun, për gjërat që do të ndodhnin. 19Me anë të
besimit Jakobi, duke vdekur, bekoi secilin nga bijtë e Jozefit dhe adhuroi
dukeumbështeturmbimajën e shkopit të tij. 20Meanë të besimit Jozefi, duke
vdekur, përmendi eksodin e bijve të Izraelit dhe dha porosi për eshtrat e tij.
21Mëanë të besimitMoisiu, si lindi, u fshehnga prindërit e tij tremuaj, sepse
ata panë se fëmija ishte i bukur dhe nuk u frikësuan nga urdhëri i mbretit.
22 Me anë të besimit Moisiu, si u bë i madh, nuk pranoi të thuhet i biri i
së bijës së Faraonit, 23 duke parapëlqyer të keqtrajtohet bashkë me popullin
e Perëndisë se sa të gëzonte për një farë kohe dëfrimet e mëkatit, 24 duke e
çmuar dhunën e Krishtit si pasurimë tëmadhe nga thesaret e Egjiptit, sepse i
drejtonte sytë nga shpërblimi. 25Meanë të besimit e la Egjiptin pa pasur frikë
mërinë e mbretit, sepse qëndroi i patundur sikur të shihte të padukshmin.
26Me anë të besimit kremtoi Pashkën dhe bëri spërkatjen e gjakut, me qëllim
që ai i cili i vriste të parëlindurit të mos ngiste ata të Izraelit. 27Me anë të
besimit kaluannëpërDetin eKuq si të ishte tokë e thatë,ndërsa kur Egjiptasit
u përpoqën ta bëjnë, umbytën. 28Meanë të besimit ranëmuret e Jerihos, pasi
u suallën rreth tyre shtatë ditë. 29Me anë të besimit Rahabi, një prostitutë,
nuk humbi bashkë me ata që nuk besuan, sepse kishte pritur paqësisht
zbuluesit. 30 Dhe ç’të them më? Sepse nuk do të më mjaftonte koha, po të
doja të tregoja për Jedeonin, Barakun, Sansonin, Jeftin, Davidin, Samuelin
dhe për profetët, 31 të cilët, me anë të fesë nënshtruan mbretërira, realizuan
drejtësinë, arritën ato që u premtuan, ua zunë grykën luanëve, 32fikën fuqinë
e zjarrit, shpëtuan nga tehu i shpatës, nga të dobët u bënë të fuqishëm, u bënë
të fortë në betejë, thyen ushtritë e huaja. 33Gratë morën të vdekurit e tyre
me anë të ringjalljes; e të tjerët u torturuan, sepse nuk pranuan çlirimin, për
të fituar një ringjallje më tëmirë. 34Dhe të tjerë hoqën përqeshje dhe goditje,
madje edhe pranga dhe burgime. 35U vranë me gurë,me sharrë, u prenë, u
vranë nga shpata, u endën të mbuluar me lëkurë dhënsh e dhish, nevojtarë,
të pikë-lluar, të keqtrajtuar 36 (bota nuk ishte e denjë për ta), u sollën nëpër
shkretëtira e nëpërmale, nëpër shpella dhe nëpër guva të dheut. 37 E pra, të
gjithë këta, ndonëse morën dëshmim të mirë me anë të besimit, nuk morën
atë që u ishte premtuar, 38 sepse Perëndia kishte paraparë diçka më të mirë
për ne, që ata të mos arrinin në përsosje pa ne. 39 Prandaj edhe ne, duke
qenë të rrethuar nga një re kaq emadhe dëshmimtarësh, duke hedhur tej çdo
barrëdhemëkatinqënaqarkonvazhdimisht dukena joshur, le të rendimme
durim në udhën që është përpara nesh, 40duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu
dhe plotësonjësi i besimit, i cili, për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin
duke e përçmuar fyerjen dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndisë.

12
1 Kujtoni, pra, atë që duroi një kundërshtim të tillë nga ana e mëkatarëve

kundër tij, që të mos lodheni dhe të ligështoheni në shpirtin tuaj. 2 Ju akoma
nuk keni qëndruar deri në gjak, duke luftuar kundër mëkatit, 3 dhe keni
harruar këshillën që ju drejtohet juve porsi bijve: “Biri im, mos e përçmo
qortimin e Perëndisë dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton, 4 sepse
Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen”. 5 Në qoftë se
ju do ta duroni qortimin, Perëndia do t’ju trajtojë si bij; sepse cilin bir nuk e
korigjon i ati? 6Por, po të mbeteni të pandrequr, ku të gjithë u bënë pjestarë,
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atëherë jeni kopila dhe jo bij. 7 Pastaj etërit tanë sipas mishit i patëm për të
na ndrequr dhe i nderonim ata; a nuk do t’i nënshtrohemi edhemë tepër Atit
të shpirtrave, për të jetuar? 8 Sepse ata na ndreqën për pak ditë, ashtu siç
u dukej më mirë, kurse ai na ndreq për të mirën tonë që të bëhemi pjestarë
të shenjtërisë së tij. 9 Çdo ndreqje, pra, aty për aty, nuk duket se sjell gëzim,
po hidhërim; por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me
anë të tij. 10 Prandaj forconi duart e kapitura dhe gjunjët e këputur, 11 dhe
bëni shtigje të drejta për këmbët tuaja, që ajo e cila çalon tëmos ndrydhet, por
më tepër të shërohet. 12Kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilin
askush nuk ka për të parë Perëndinë, 13 duke u kujdesur fort që askush të
mosmbetet pahirin ePerëndisëdhe semosmbijë ndonjë rrënjë ehidhurdhe
t’ju turbullojë dhe me anë të saj të ndoten shumë njerëz; 14 se mos ndodhet
ndonjë kurvar ose profan, si Esau, i cili për një gjellë shiti të drejtën e tij të
parëbirnisë. 15 Sepse e dini se, më pas, kur ai deshi të trashëgojë bekimin,
iu refuzua, ndonëse e kërkoi me lot, sepse nuk gjeti vend pendimi. 16 Sepse
ju nuk iu afruat malit që mund të kapet me dorë dhe që digjet me zjarr, as
errësirës, as territ, as stuhisë, 17 as zërit të borisë, as zërit të fjalëve, të cilin
ata që e dëgjuan u lutën që atyre të mos u drejtohej më asnjë fjalë, 18 sepse
nuk mund të duronin urdhërin: “Në se edhe një shtazë e prek malin, të
vritet me gurë ose me shigjeta”; 19 dhe aq e llahtarshme ishte pamja, sa
Moisiu tha: “Unë jam i frikësuar dhe po dridhem i tëri”. 20 Por ju iu afruat
malit Sion dhe qytetit të Perëndisë së gjallë, që është Jeruzalemi qiellor, edhe
morisë së engjëjve, 21kuvendit universal dhe kishës të të parëlindurve që janë
shkruarnëqiej, Perëndisë, gjykatësit të të gjithëve, shpirtërave të tëdrejtëveqë
u bënë të përsosur, 22 dhe Jezusit, Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit. 23 Shikoni se mos refuzoni atë
që flet, sepse në qoftë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të dëgjojnë atë që
fliste si orakull mbi dhe, aq më pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë
të dëgjojmë atë që flet prej qiellit, 24 zëri i të cilit e drodhi atëherë dheun,
por tashti bëri këtë premtim, duke thënë: “Unë edhe një herë do të tund
jo vetëm dheun, por edhe qiellin”. 25 Dhe kjo fjalë “edhe një herë” tregon
ndryshueshmërinë e gjërave, që tunden, si të bërame dorë, që të mbeten ato
që nuk tunden. 26Prandaj, dukemarrëmbretërinë të patundur, le ta ruajmë
këtë hir me anë të të cilit i shërbejmë Perëndisë në një mënyrë të pëlqyeshme,
me nderim e me frikë, 27 sepse Perëndia ynë është një zjarr që konsumon.
28 Dashuria vëllazërore le të mbetet. 29Mos harroni mikpritjen, sepse disa
duke e praktikuar e priten pa ditur engjëj!

13
1 Kujtoni të burgosurit si të ishit të lidhur bashkë me ta, dhe ata që

keqtrajtohen, sepse edhe ju vetë jeni në trup. 2Martesa të nderohet nga të
gjithë dhe shtrati martesor i papërlyer, sepse Perëndia do të gjykojë kurvarët
dhe kurorëshkelësit. 3 Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaqunime atë
që keni, sepse vetë Perëndia ka thënë: “Nuk do të të lë, nuk do të të braktis”.
4 Kështu mund të themi, me plot besim: “Perëndia është ndihmuesi im dhe
unë nuk do të kem frikë; ç’do tëmë bëjë njeriu?”. 5Kujtoni të parët tuaj, që ju
shpallën fjalënePerëndisëdhe, dukeçmuar rezultatine sjelljes së tyre,merrni
si shembull besimin e tyre. 6 Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë. 7 Mos
e lëshoni veten aty e këtu prej doktrinah të ndryshme dhe të huaja, sepse
është mirë që zemra juaj të forcohet me anë të hirit dhe jo prej ushqimit, të
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cilat nuk u dhanë asnjë dobi atyre aq sa ecën. 8Ne kemi një altar prej të cilit
nuk kanë të drejtë të hanë ata që i shërbejnë tabernakullit. 9 Sepse trupat e
atyre kafshëve, gjaku i të cilave është sjellë prej kryepriftit në shenjtëroren
për mëkatin, digjen jashtë fushës. 10 Prandaj edhe Jezusi, për të shenjtëruar
popullin me gjakun e vet, pësoi jashtë derës (së qytetit) 11 Le të dalim, pra,
drejt tij jashtë fushës, duke bartur poshtërimin e tij. 12 Sepse nuk kemi këtu
qytet të përhershëm, por kërkojmë atë që ka për të ardhur. 13Me anë të tij,
pra, le t’i ofrojmë vazhdimisht Perëndisë një flijim lavdie, domethënë frytin
e buzëve që rrëfejnë emrin e tij. 14Dhemos harroni bamirësinë dhe t’u jepni
ndihmë të tjerëve, sepse Perëndisë i pëlqejnë flijime të tilla. 15Dëgjoni të parët
tuaj dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata rrijnë zgjuar për shpirtërat tuaj, si ata
që duhet të japin llogari; që ta bëjnë këtë me gëzim dhe jo me psheretima,
sepse kjo nuk do t’ju sillte dobi. 16 Lutuni për ne, sepse ne besojmë se kemi
ndërgjegje tëmirë, duke dashur të sillemimirë në çdo gjë. 17Dhe ju bëj thirrje
edhe më shumë ta bëni këtë, që unë të kthehem te ju sa më parë. 18 Dhe
Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të Besëlidhjes
së amshuar, Bariun e madh të dhënve, Perëndinë tonë Jezu Krisht, 19 ju bëftë
të përsosur për çdo vepër të mirë, që të kryeni vullnetin e tij, duke punuar
te ju atë që është e pëlqyer përpara tij, me anë të Jezu Krishtit, të cilit i qoftë
lavdi në shekuj të shekujve. Amen. 20 Dhe ju lutem, o vëllezër, ta mbani
këtë fjalë këshillimi, sepse ju shkrova shkurt. 21 Ta dini se vëllai Timoteu u
lirua nga burgu. Nëse mbërrin së shpejti, unë do të vij te ju bashkë me të.
22 Përshëndetni të gjithë të parët tuaj dhe gjithë shenjtorët! Ju përshëndesin
ata të Italisë. 23 Hiri qoftë mbi ju të gjithë! Amen. 24 Jakobi, shërbëtor i
Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, të dymbëdhjetë fiseve të shpërndarë nëpër
botë: përshëndetje! 25 Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur
ndodheni përballë sprovash ngamë të ndryshmet,



Jakobit 1:1 1130 Jakobit 2:3

Jakobit
1 duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. 2 Dhe

qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur
dhe të plotë, pa asnjë të metë. 3 Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon
urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar,
dhe atij do t’i jepet. 4 Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që
dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. 5Dhe ky njeri
të mos pandehë se do të marrë diçka nga Zoti, 6 sepse është një njeri me dy
mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta. 7Dhe vëllai më i poshtmë
le të madhështohet në lartësimin e tij, 8 dhe i pasuri në uljen e tij, sepse do të
shkojë si lule bari. 9Në fakt si lindi dielli me të nxehtit e tij dhe e thau barin,
dhe lulja e tij ra dhe bukuria e pamjes së vet humbi: kështudo të fishket edhe
i pasuri në udhët e tij. 10 Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur del
i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi atyre që e
duan. 11 Askush kur tundohet të mos thotë: “Jam tunduar nga Perëndinë”,
sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe ai vet nuk tundon
asnjeri. 12 Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakminë e
vet. 13 Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet,
ngjiz vdekjen. 14Mos u mashtroni, vëllezërit e mi shumë të dashur; 15 çdo
gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret
nga Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi. 16Ai
na ngjizi me vullnetin e tij me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi në një
farë menyrë fryti i parë i krijesave të tij. 17Prandaj, vëllezërit e mi shumë të
dashur, çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe
i ngadalshëm në zemërim, 18 sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e
Perëndisë. 19 Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie, pranoni me
butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. 20 Dhe
bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. 21Sepse nëse
dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e shikon
fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë; 22 ai e shikon veten dhe pastaj ikën,
duke harruar menjëherë si ishte. 23Ndërsa ai që do të shikojë me vemendje
ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të, dukemos qenë një
dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë
e vet. 24Në qoftë se ndokush nga ju mendon se është fetar, edhe nuk i vë fre
gjuhës së vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e vet, feja e këtij është e kotë.
25 Feja e pastër dhe pa njollë përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh
jetimët dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe ta ruash veten të pastër nga bota.
26Vëllezër të mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin e Zotit tonë
JezuKrisht, Zoti i lavdisë. 27Sepsenëqoftë senëasamblenë tuaj hynnjënjeri
me një unazë prej ari, me rroba të shkëlqyera, dhe hyn edhe një i varfërme
një rrobë të fëlliqur,

2
1 dhe ju i drejtoni sytë nga ai që vesh rroben e shkëlqyer dhe i thoni: “Ti

ulu këtu, në vendin e mirë”, dhe të varfërit i thoni: “Ti rri atje, në këmbë”,
ose: “Ulu këtu, afër stolit të këmbëve tëmia”, 2a nuk bëtë ju një dallim nëmes
tuaj, duke u bërë kështu gjykatësmemendime të këqija? 3Dëgjoni, vëllezër të
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mi shumë të dashur, a nuk i zgjodhi Perëndia të varfërit e botës, që të jenë
të pasur në besim dhe trashëgimtarë të mbretërisë që ua premtoi atyre që e
duan? 4 Po ju i shnderuat të varfërit! A nuk janë vallë të pasurit ata që ju
shtypin, dhe nuk janë këta ata që ju heqin nëpër gjykata? 5 A nuk janë ata
që blasfemojnë emrin e lavdishëm që u thirr mbi ju? 6Në qoftë se ju më të
vërtetë e përmbushni ligjinmbretëror sipas Shkrimit: “Duaje të afërmin tënd si
vetveten”, bëni mirë; 7 por në qoftë se bëni preferenca personale, ju kryeni
mëkat dhe dënoheni nga ligji si shkelës. 8 Sepse kushdo që e zbaton gjithë
ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. 9 Sepse ai që ka
thënë: “Mos shkel kurorën”, ka thënë gjithashtu: “Mos vraj”. Prandaj nëse
ti nuk shkel kurorën, por vret, ti je shkelës i ligjit. 10 Prandaj të flisni e të
veproni sikurse të duhej të gjykoheshit nga ligji i lirisë, 11 sepse gjyqi do të
jetë pamëshirë për atë që nuk ka treguarmëshirë; dhemëshira triumfonmbi
gjykimin. 12Ç’dobi ka, vëllezër të mi, nëse dikush thotë se ka besim, por nuk
ka vepra? Amund ta shpëtojë atë besimi? 13Dhe në qoftë se një vëlla ose një
motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, 14 dhe dikush
nga ju u thothë atyre: “Shkoni në paqe! Ngrohuni dhe ngopuni”, dhe nuk u
jepni atyre gjërat për të cilat kanë nevojë për trupin, ç’dobi ka? 15 Po kështu
është edhe besimi; në qoftë se s’ka vepra, është i vdekur në vetvete. 16 Po
dikush do të thotë: “Ti ke besimin, dhe unë kam veprat”; më trego besimin
tënd pa veprat e tua dhe unë do të të tregoj besimin tim me veprat e mia.
17 Ti beson se ka vetëm një Perëndi. Mirë bën; edhe demonët besojnë dhe
dridhen. 18 Po, a dëshiron të kuptosh, o njeri i kotë, se besimi pa vepra është
i vdekur? 19Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë të veprave, kur e
ofroi birin evet, Isakun,mbi altar? 20Ti e sheh sebesimiveprontebashkëme
veprat e tij, dhe se, nëpërmjet veprave, besimi u përsos. 21Kështu u përmbush
Shkrimi, që thotë: “Edhe Abrahami i besoi Perëndisë, dhe kjo iu numërua për
drejtësi”; dhe u quajtmiku i Perëndisë. 22 Ju shikoni, pra, se njeriu shfajësohet
nga veprat dhe jo vetëm nga besimi. 23 Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe
Rahabi, lavirja, nga veprat, kur i priti të dërguarit dhe i përcolli nga një udhë
tjetër? 24Sepse, sikurse trupi pa frymën është i vdekur, ashtu edhe besimi, pa
vepra, është i vdekur. 25Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur
se do të kemi një gjykim më të ashpër, 26 sepse të gjithë gabojmë në shumë
gjëra. Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri i përsosur, dhe
është gjithashtu i aftë t’i vërë fre gjithë trupit.

3
1 Ja, u vëmë fre në gojë kuajve, që të na binden, dhe ta drejtojmë kështu

gjithë trupin e tyre. 2 Ja, edhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe
shtyhen nga erëra të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël, atje ku
do timonieri. 3 Kështu edhe gjuha është një gjymtyrë e vogël, por mbahet
me të madh. Ja, një zjarr i vogël ç’pyll të madh djeg! 4 Edhe gjuha është një
zjarr, një botë paudhësie; ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona, gjuha e
fëlliq gjithë trupin, ndez ecjen e natyrës dhe ndizet nga Gehena. 5 Sepse çdo
lloj bishash, shpendësh, zvaranikësh e kafshësh të detit mund të zbuten dhe
janë zbutur nga natyra njerëzore, 6kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s’mund ta
zbusë; ështënjë ekeqeepapërmbajtshme,plotmehelmvdekjeprurës. 7Meatë
ne bekojmëPerëndinë dheAtin, dheme të nemallkojmënjerëzitqë janë bërë
sipas shëmbëllimit të Perëndisë. 8Nga e njejta gojë del bekimi dhe mallkimi.
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Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. 9 Mos vallë burimi nxjerr nga e
njejta vrimë ujë të ëmbël e të hidhur? 10 A mundet të prodhojë fiku ullinj,
ose hardhia fiq? Kështu asnjë burim nuk mund të japë ujë të kripur dhe të
ëmbël. 11 Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le të tregojë me sjellje të
bukur veprat e tij me zemërbutësi të urtësisë. 12 Por në qoftë se ne zemrën
tuaj keni smirë të hidhur dhe grindje, mos u mbani me të madh dhe mos
gënjeni kundër së vërtetës. 13Kjo nuk është dituri që zbret nga lart, por është
tokësore, shtazore, djallëzore. 14 Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka
trazirë dhe gjithfarë veprash të këqija, 15Kurse dituria që vjen nga lart, më
së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte
tëmira, e paanshme dhe jo hipokrite. 16Dhe fryti i drejtësisëmbillet në paqe
për ata që bëjnë paqen. 17Nga vijnë luftërat dhe grindjet te ju?. A nuk vijnë,
ngapasionet që luftojnë ndër gjymtyrët tuaja? 18 Ju lakmoni dhenukkeni, ju
vrisni dhe keni smirë dhe nuk fitoni gjë; ju ziheni dhe luftoni, por nuk keni,
sepse nuk kërkoni.

4
1 Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për

kënaqësitë tuaja. 2O shkelës dhe shkelëse të kurorës, a nuk e dini se miqësia
me botën është armiqësi me Perëndinë? Ai, pra, që don të jetë mik i botës
bëhet armik i Perëndisë. 3Apo pandehni se Shkrimi thotë kot: “Fryma që rri
në ne a lakmon deri në smirë”? 4 Por ai jep hir edhe më të madh; prandaj
thotë: “Perëndia u kundërvihet mendjemëdhenjve dhe u jep hir të përulurve”.
5Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga
ju! 6Afrohuni te Perëndia dhe ai do t’ju afrohet juve; pastroni duart tuaja, o
mëkatarë; dhe pastroni zemrat o njerëzmedymendje! 7Pikëllohuni,mbani zi
dhe qani; të qeshurit tuaj le të kthehet në zi, dhe gëziminë trishtim. 8Përuluni
përparaZotit, dhe ai do t’ju lartësojë! 9Mosflisni keqpërnjeri tjetrin, vë-llezër;
ai qëflet kundër vëllaitdhe e gjykonvëllanë e vet, flet kundër ligjit dhe gjykon
ligjin; dhe, po të gjykosh ligjin, ti nuk je zbatues i ligjit, por gjykatës. 10 Ka
vetëm një Ligjdhënës, që mund të të shpëtojë ose të të çojë në humbje; por
ti kush je që gjykon një tjetër? 11Dhe tani, ju që thoni: “Sot ose nesër do të
shkojmë në atë qytet, dhe do të rrijmë atje një vit, do të tregtojmë dhe do të
fitojmë”, 12ndërsa nuk dini për të nesërmen. Sepse ç’është jeta? Éshtë avull që
duket përpak, dhepastaj humbet. 13Nëvendqë të thoni: “Nëdashtë Zoti dhe
në paçim jetë, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë”. 14 Ju, përkundrazi,mburreni në
arrogancën tuaj; çdo mburrje e tillë është e keqe. 15 Ai, pra, që di të bëjë të
mirë edhe nuk e bën, bënmëkat. 16Dhe tani ju, o pasanikë: qani dhe vajtoni
për të këqijat që do t’ju zënë! 17 Pasuria juaj u kalb dhe rrobat tuaja i brejti
tenja.

5
1 Ari dhe argjendi juaj u ndryshkën, dhe ndryshku i tyre do të jetë një

dëshmi kundër jush dhe do t’ju përpijë mishërat si zjarr; keni mbledhur
thesare në ditët e fundit. 2 Ja, paga që u keni ngrënë puntorëve që ju korrën
arat, po këlthet; dhe klithmat e atyre që korrën, arritën në vesh të Zotit të
ushtrive. 3 Jetuat mbi tokë ndër qejfe dhe shkapërderdhje; i ushqyet zemrat
tuaja si për ditë të të therurit. 4 Dënuat dhe vratë të drejtin: ai nuk ju
kundërshtoi. 5 Tani, pra, vëllezër, jini të durueshëm deri në ardhjen e Zotit;
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shikoni si e pret me durim bujku frytin e çmuar të tokës, deri sa të marrë
shiun e parë dhe të fundit. 6 Jini të durueshëm edhe ju dhe forconi zemrat
tuaja, sepse ardhja e Zotit është afër. 7Mos u ankoni nga njeri tjetri, vëllezër,
që të mos dënoheni; ja, gjykatësi është te dera. 8 O vëllezër të mi, merrni si
shembull vuajtjeje dhe durimi profetët, që folën në emër të Zotit. 9 Ja, ne
shpallim të lum ata që duruan; ju keni dëgjuar për durimin e Jobit, dhe e
keni parë fatin përfundimtar që Zoti i rezervoi, sepse Zoti është plot mëshirë e
dhembshuri. 10Dhe, para së gjithash, vëllezër tëmi,mosbënibe as përqiellin
as për dheun, asmos bëni ndonjë be tjetër; por le të jetë “po” -ja juaj “po” dhe
“jo” -ja “jo”, që të mos bini nën dënim. 11A vuan ndonjë nga ju? Le të lutet. A
është i gëzuar ndokush? Le të këndojë psalme! 12A është i sëmurë ndonjë nga
ju? Le të thërrasë pleqtë e kishësdhe ata të lutenpërmbi të,dhe le ta lyejnëme
vaj në emër të Zotit, 13 dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti
do ta mëkëmbë; dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t’i falen. 14Rrëfeni fajet njeri
tjetrit dhe lutuni për njeri tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e të
drejtit kur bëhetme gjithë shpirt. 15Elia ishte një njeri me të njëtat pasionet
tona, dhe u lut intensivisht që të mos binte shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për
tre vjet e gjashtë muaj. 16Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi edhe dheu dha
frytin e vet. 17Vëllezër, në qoftë se ndonjë nga ju del nga rruga e së vërtetës
dhe dikush e kthen, 18 le ta dijë se ai që e kthen mëkatarin nga të gabuarit
e rrugës së tij, do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe do të mbulojë një
shumicë mëkatesh. 19 Pjetri, apostull i Jezu Krishtit, të zgjedhurve që rrijnë
në diasporën e Pontit, të Galatisë, të Kapadokisë, të Azisë dhe të Bitinisë,
20 të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndisë, Atit, me anë të shenjtërimit
të Frymës, për t’u bindur dhe për t’u spërkaturme gjakun e Jezu Krishtit; hiri
dhe paqja u shtoftë mbi ju.
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1 Pjetrit
1 Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të

mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ring-
jalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish, 2për një trashëgim të paprishshëm,
të panjollë dhe të pafishkur, që është ruajtur në qiejt për ju, 3 që nga fuqia e
Perëndisëme anë të besimit jeni të ruajtur, për shpëtimin gati për t’u zbuluar
në kohët e fundit. 4 Për këtë gëzohuni, ndonëse, në qoftë se duhet, për pak
kohë, tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme, 5që prova e besimit
tuaj, që është shumë më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me
zjarr, të dalë për lëvdim, nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit, 6 të cilin,
megjithëse ju nuk e keni parë, e doni, duke besuar në të,megithëse tani nuk
e shihni, dhe ngazëllohuni nga një hare e patregueshme dhe e lavdishme,
7 duke arritur përmbushjen e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave. 8 Për këtë
shpëtim kërkuan dhe hetuan profetët që profetizuan nga hirin për ju, 9 duke
kërkuar të njohin kohën dhe rrethanat që tregonte Fryma e Krishtit që ishte
në ta, dhe që dëshmonte që më parë për vuajtjet që do të vinin mbi Krishtin
dhepër lavditëqëdo tëpasonin. 10Dheatyre iu zbulua seata i administronin
jo për vete, po për ne, ato gjëra që po ju rrëfehen tani nga ata që ju kanë
predikuar ungjillin,me anë të Frymës së Shenjtë të dërguarngaqielli; gjëra të
cilat engjëjt dëshirojnë t’i vëzhgojnë. 11 Prandaj, ngjeshni ijët e mendjes suaj,
rrini zgjuar dhembani shpresë të plotë nëhirinqëdovijëmbi junë zbulesën
e Jezu Krishtit. 12Si bij të bindur, mos iu përshtatni lakmive tëmëparshme kur
ishit nëpadijen tuaj, 13porashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jini edhe ju
të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj, 14 sepse është shkruar: “Jini të shenjtë, sepse
unë jam i shenjtë”. 15 Dhe në qoftë se thërrisni si Atë atë që, pa favorizuar
njeri, gjykon sipas veprës së gjithsecilit, kalojeni kohën e shtegtimit tuajmbi
dhe me frikë, 16 duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose
ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etërit,
17 por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të Qengjit të patëmetë dhe të panjollë,
18 të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për
ju, 19që, nëpërmjet tij, të besoni në Perëndinë që e ringjalli prej së vdekurish
dhe i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë. 20Mbasi të
pastroni shpirtrat tuaj me bindjen ndaj së vërtetësme anë të Frymës, për të
pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njeri tjetrinme zemër
të pastër, 21 sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet,
me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe qëmbetet përjetë. 22Sepse çdomish
është si bari dhe çdo lavdi njeriu si lule e barit; bari thahet dhe lulja bie, 23por
fjala e Zotitmbetet përjetë,dhekjo është fjala që ju është shpallur. 24Hiqni tej,
pra, çdo ligësi dhe çdo mashtrim, hipokrizitë, smirat dhe çdo shpifje, 25 posi
foshnja të sapolindura, të dëshironi fort qumështin e pastër të fjalës, që të
rriteni me anë të tij,

2
1 nëse e keni shijuar se Zoti është i mirë. 2 Duke iu afruar atij, si te guri i

gjallë, i flakur tej nga njerëzit, por i zgjedhur dhe i çmuar përpara Perëndisë,
3 edhe ju, si gurë të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një
priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime frymërore, që i pëlqejnë Perëndisë me
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anë të Jezu Krishtit. 4 Sepse në Shkrimet lexohet: “Ja, unë po vë në Sion një
gur çipi, të zgjedhur, dheai qëbesonnë tënukdo të turpërohetaspak”. 5Sepse
për ju që besoni ai është i çmuar, po për ata të pabindurit: “Guri, që u hoq
mënjanë nga ndërtuesit, u bë guri i qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali
që i bën të rrëzohen”. 6 Duke qenë të pabindur, ata pengohen në fjalë, dhe
për këtë ata ishin të caktuar. 7 Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore,
një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e atij që ju
thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme; 8 ju, që dikur nuk ishit një
popull, kurse tani jeni populli i Perëndisë; ju, dikur të pamëshiruar, por tani të
mëshiruar. 9Shumë tëdashur, unë ju këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni
dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër shpirtit. 10 Silluni mirë ndër
johebrenjtë, që aty ku do t’ju paditin si keqbërës, të përlëvdojnë Perëndinë
ditën e ardhjes së tij, për shkak të veprave tuaja të mira. 11 Nënshtrohuni,
pra, për hir të Zotit, çdo pushteti njerëzor, qoftë mbretit, si më të lartit,
12 qoftë qeveritarëve, si të dërguar prej tij për të ndëshkuar keqbërësit dhe
për të lavdëruar ata që bëjnë të mirën, 13 sepse ky është vullneti i Perëndisë,
që ju, duke bërë mirë, t’ia mbyllni gojën paditurisë së njerëzve të pamend.
14 Silluni si njerëz të lirë, por jo duke për-dorur lirinë si një pretekst për të
mbuluar ligësinë, por si shërbëtorë të Perëndisë. 15 Nderoni të gjithë, doni
vëllazërinë,druaniPerëndinë,nderonimbretin. 16 Ju, shërbëtorë,nënshtrohuni
me plot druajtje zotërinjve tuaj, jo vetëm të mirëve dhe të drejtëve, por edhe
të padrejtëve, 17 sepse është gjë e ladërueshme, nëse dikush, për ndërgjegje
ndaj Perëndisë, duron shtrengime duke vuajtur padrejtësisht. 18 Sepse çfarë
lavdie do të ishte po të duronit në qoftë se ju rrahin sepse keni bërë faje?
Ndërsa, po të bëni të mirë dhe të duroni vuajtje, kjo është hir para Perëndisë.
19 Sepse për këtë ju u thirrët, sepse edhe Krishti e vuajti për ne, duke ju lënë
një shembull, që të ecni pas gjurmës së tij. 20“Ainukbëriasnjëmëkatdhenuk
u gjet asnjë mashtrim në gojë të tij”. 21Kur e fyenin, nuk e kthente fyerjen,
kur vuante, nuk kërcënonte, po dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht. 22Ai vet
i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për
mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me vurratat e tij ju u shëruat. 23 Sepse ju
ishit si dele endacake por tani ju u kthyet te bariu dhe ruajtësi i shpirtrave
tuaj. 24Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa
nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre, 25 kur të
shohin sjelljen tuaj të dlirë dheme frikë.

3
1 Stolia juaj të mos jetë e jashtme: gërshëtimi i flokëve, stolisja me ar ose

veshja me rroba të bukura, 2por njeriu i fshehur i zemrës,me pastërtinë që
nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe përpara
Perëndisë. 3 Sepse kështu stoliseshin dikur gratë e shenjta që shpresonin në
Perëndinë, duke iu nënshtruar burrave të tyre, 4 ashtu si Sara, që i bindej
Abrahamit duke e quajtur “zot”; bija të saj ju jeni, në qoftë se bënimirë dhe
nuk trembeni nga ndonjë frikë. 5 Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja
me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate dhe e nderoni sepse
janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet
tuaja. 6 Dhe më në fund jini të gjithë të një mendjeje, të dhembshur, plot
dashuri vëllazërore, tëmëshirshëm dhe dashamirës, 7pa e kthyer të keqenme
të keqe ose fyerjenme fyerje, po, përkundrazi, bekoni, duke e ditur se për këtë
u thirrët, që të trashëgoni bekimin. 8 Sepse “kush don ta dojë jetën dhe të
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shohë ditë të mira, le ta ruajë gojën e tij nga e keqja dhe buzët e tij nga të
folurit memashtrim; 9 të largohet nga e keqja dhe të bëjë tëmirën, të kërkojë
paqen dhe të ndjekë atë, 10 sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët
e tij janë në lutjen e tyre; por fytyra e Zotit është kundër atyre që bëjnë të
keqen”. 11Dhe kush do t’ju bëjë keq, në qoftë se ju ndiqni të mirën? 12 Por,
edhe sikur të vuani për drejtësinë, lum ju! “Pra, mos kini asnjë druajtje prej
tyre dhe mos u shqetësoni”, 13madje shenjtëroni Zotin Perëndinë në zemrat
tuaja dhe jini gjithnjë gati për t’u përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujtdo që ju
kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje,
14dukepasurndërgjegje tëmirë,që, kur t’ju padisin si keqbërës, të turpërohen
ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. 15 Sepse është më mirë,
nëse është i tillë vullneti i Perëndisë, të vuani duke bërë mirë, se sa duke
bërë keq, 16 sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për
të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. Uvra nëmish, por u ngjall nga Fryma,
17me anë të së cilës ai shkoi t’u predikojë frymërave që ishin në burg, 18 që
dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë i priste në ditët e Noeut, ndërsa po
ndërtohej arka, në të cilën, pak vetë, gjithsejt tetë, shpëtuan nëpërmjet ujit, 19 i
cili është shëmbëllesa e pagëzimit (jo heqja e ndyrësisë së mishit, po kërkesa
e një ndërgjegjeje të mirë te Perëndia), që tani na shpëton edhe ne me anë
të ringjalljes së Jezu Krishtit, 20 i cili shkoi në qiell dhe është në të djathtën
e Perëndisë ku i janë nënshtruar engjëj, pushtete dhe fuqie. 21 Sepse duke
qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtin
mendim, sepse ai që ka vuajtur në mish pushoi së mëkatuari, 22për të jetuar
kohën që mbetet në mish jo më në pasionet e njerëzve, por sipas vullnetit të
Perëndisë.

4
1 Sepse për ne është e mjaftueshme koha e jetës që shkuam për të kënaqur

gjërat e dëshiruara nga johebrenjtë, kur ecnim në shthurje, në pasione, në
dehje, në teprime, në të ngrëna e në të pira dhe në idhujtari të neveritshme.
2 Prandaj u duket çudi që ju nuk rendni me ta në po ato teprime shthurjeje
dhe flasin keq për ju. 3 Ata do të japin llogari para atij që është gati të
gjykojë të gjallë e të vdekur. 4 Për këtë në fakt, ungjilli u është predikuar
edhe të vdekurve, që ata të gjykohen në mish sipas njerëzve, por të jetojnë
në frymë sipas Perëndisë. 5 Tashmë fundi i të gjithave u afrua; jini, pra,
të përkorë dhe rrini zgjuar për t’iu kushtuar lutjeve. 6 dhe të keni para së
gjithashnjëdashuri tëmadhepërnjeri tjetrin, sepse “dashuriado tëmbulojë
një shumicë mëkatesh”. 7 Jini mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje.
8Gjithsecili le ta vërënë shërbim të tjetrit dhuntinë që kamarrë, si kujdestarë
tëmirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. 9Nëse dikush flet, le ta bëjë si të
shpa-llë orakullit të Perëndisë; kush bën një shërbim, le të bëjë në forcën që i
jep Perëndia, që në gjithçka të përlëvdohet Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit, të
cilit i takon lavdia dhe pushteti për shekuj të shekujve. Amen. 10 Shumë të
dashur,mos ju duket çudipërprovën e zjarrit që u bë ndër ju për t’ju provuar,
se si ju ndodhi diçka e jashtëzakonshme. 11 Por gëzohuni, duke qenë pjestarë
të mundimeve të Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij të mund të
gëzoheni dhe të ngazëlloheni. 12Në qoftë se ju fyejnë për emrin e Krishtit, lum
ju, sepse Fryma e lavdisë dhe Fryma e Perëndisë prehet mbi ju; nga ana e
tyre ai blasfemohet, kurse nga ana juaj ai përlëvdohet. 13 Por asnjë nga ju le
të mos vuajë si vrasës ose vjedhës ose keqbërës, o sepse përzihet në punët e
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të tjerëve. 14 por, nëse dikush vuan si i krishterë, le të mos ketë turp, por le
të përlëvdojë Perëndinë për këtë. 15 Sepse erdhi koha që të fillojë gjyqi nga
shtëpia e Perëndisë; dhe nëse fillon më përpara nga ne, cili do të jetë fundi i
atyre qënuk i bindenungjillit të Perëndisë? 16Dhe “nëse i drejtimezi shpëton,
ku do të duket i pabesi dhe mëkatari? 17 Prandaj edhe ata që vuajnë sipas
vullnetit të Perëndisë, le t’i besojnë shpirtrat e vet atij, si te Krijuesi besnik,
duke bërë të mirën. 18 U bëj thirrje pleqve që janë midis jush, unë që jam
plak bashkëme ta dhe dëshmitar i vuajtjeve të Krishtit dhe që jam gjithashtu
pjesëmarrës i lavdisë që ka për t’u zbuluar: 19 ruani tufën e Perëndisë që është
midis jush, duke e mbikqyrur jo me detyrim, por me dëshirë, jo për përfitim
të pandershëm, pome vullnet të mirë,

5
1 dhe jo si zotëronjës mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull

për tufën. 2Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që
nuk fishket. 3 Gjithashtu ju, të rinjtë, nënshtrojuni pleqëve. Po, nënshtrojuni
të gjithënjeri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton
krenarët, por u jep hir të përulurve. 4 Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme
të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë ne kohën e duhur, 5 dhe gjithë merakun tuaj
hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. 6 Jini të përmbajtur, rrini zgjuar;
sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues,
duke kërkuar cilin mund të përpijë. 7 Kundërshtojeni, duke qëndruar të
patundur në besim, sepse e dini se të njëjtat vuajtje po i heqin vëllezërit tuaj
të shpërndarë nëpër botë. 8Dhe Perëndia i çdo hiri, që ju thirri në lavdinë e
tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, do t’ju
bëjë të përsosur ai vetë, do t’ju bëjë të patundur, do t’ju forcojë dhe do t’ju vërë
themel. 9Atij i qoftë lavdia dhe pushteti për shekuj të shekujve. Amen. 10 Ju
shkrova shkurtme anë të Silvanit, qëmë duket një vëlla besnik, duke ju bërë
thirrje dhe duke ju dëshmuar se hiri i vërtetë i Perëndisë është ai në të cilin
qëndroni. 11 Kisha që është në Babiloni, që është zgjedhur bashkë me ju, ju
përshëndet. Edhe Marku, biri im, ju përshëndet. 12 Përshëndetni njeri tjetrin
me një të puthur dashurie. Paqja mbi ju të gjithë që jeni në Krishtin Jezus
Amen. 13 Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, atyre që kanë
marrë për pjesë një besim të çmueshëm sikurse edhe ne, me anë të drejtësisë
së Perëndisë tonëdhe të Shpëtimtarit JezuKrisht: 14hiri dhepaqjau shumoftë
për ju në njohjen e Perëndisë dhe të Jezusit, Zotit tonë.
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2 Pjetrit
1 Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë

jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë
dhe virtytin e vet, 2me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme
dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjestarë të natyrës hyjnore,
duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. 3 Edhe ju,
për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, t’i shtoni besimit tuaj virtytin,
dhe virtytit diturinë, 4diturisë vetkontroll, vetkontrollit qëndresën, qëndresës
perëndishmerinë, 5 mëshirës dashurinë vëllazërore dhe dashurisë vëllazërore
dashurinë. 6 Sepse nëse këto gjëra gjendën në ju me shumicë, nuk do t’ju
lejojnë të bëheni përtacë dhe as të pafryt në njohjen e Zotit tonë Jezu Krisht.
7 Sepse ai që nuk i ka këto gjëra është i verbër dhe dritëshkurtër, sepse harroi
pastrimin nga mëkatet e tij të vjetër. 8 Prandaj, vëllezër, përpiquni gjithnjë e
më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse, duke bërë këto
gjëra, nuk do të pengoheni kurrë. 9 Sepse kështu begatisht do t’ju hapet
hyrja në mbretërinë e amshuar të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht.
10 Prandaj nuk do të lë pas dore t’ju kujtoj vazhdimish këto gjëra, ndonëse
ju i dini dhe jeni të patundur në këtë të vërtetë. 11 Por unë mendoj se është
e drejtë, përderisa jam në këtë tendë, t’ju mbaj zgjuar duke ua sjellë këto
gjëra ndërmend, 12duke ditur se, së shpejti më duhet ta lë këtë tendën time,
sikurse ma tregoi Zoti ynë Jezu Krisht. 13 Por do të kujdesem që, edhe pas
largimit tim, ju tëmund t’i kujtoni gjithnjëkëtogjëra. 14Sepsenuk juabëmë të
njohur fuqinë dhe ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht, duke shkuar pas përralla
të sajuaramemjeshtri, por sepse jemi dëshmitarë okular emadhështisë së tij.
15Sepse ai mori nder dhe lavdi nga PerëndiaAtë, kur i erdhi ky zë nga lavdia
e madhërishme: “Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur”. 16 Dhe
ne e dëgjuam këtë zë që vinte nga qielli, kur qemë bashkë me të në malin e
shenjtë. 17Ne e kemi edhe më të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bënimirë
ti kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të
zbardhë dita dhe ylli i dritës të lindë në zemrat tuaja, 18 duke ditur së pari
këtë: që asnjë profeci e Shkrimit nuk është objekt i interpretimeve të veçanta.
19 Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e
shenjtë të Perëndisëkanë folur, të shtyrëngaFrymaeShenjtë. 20Porkapasur
edhe profetë të rremëmidis popullit, ashtu si do të ketëmidis jushmësues të
rremë, të cilët do të fusin fshehurazi herezi shkatërruese dhe, duke mohuar
Zotërinë që i bleu ata, do të tërheqinmbi vete një shkatërrim të shpejtë. 21Dhe
shumë vetë do të ndjekin doktrina shkatërruese të tyre dhe për shkak të tyre
udha e së vërtetës do të shahet.

2
1 Dhe në lakminë e tyre do t’ju shfrytëzojnë me fjalë të shpifura, por

ndëshkimi i tyre që moti nuk vonon dhe shkatërrimi i tyre nuk po dremit.
2 Sepse, në qoftë se Perëndia nuk i kurseu ëngjëjt që mëkatuan, por i hodhi në
tartar të lidhurme pranga terri që të ruhen për gjyq; 3dhe nuk kurseu botën
e lashtë, por shpëtoi bashkëme shtatë të tjerë Noeun, predikues të drejtësisë,
kur solli përmbytjen mbi botën e të pabesëve, 4 edhe dënoi me shkatërrim
qytetet e Sodomës dhe të Gomorës, duke i bërë hi, dhe i bëri shëmbull për
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ata që në të ardhmen do të jetonin pabesisht, 5 dhe e liroi të drejtin Lot,
që helmohej nga sjellja imorale e këtyre të çoroditurve 6 (sepse ky i drejtë
banonte nëmes tyre emundonte përditë shpirtin e tij të drejtë duke shikuar
dhe duke dëgjuar veprat e tyre të poshtra), 7 Zoti di t’i shpëtojë nga tundimi
të perëndishmit dhe t’i ruajë të padrejtët që të ndëshkohen ditën e gjyqit,
8 sidomos ata që shkojnë pas mishit në lakminë e fëlliqësisë dhe e përbuzin
pushtetin. Ata janë të paturpshëm, arrogant dhenukdruajnë të blasfemojnë
dinjitetet; 9 ndërsa engjëjt, që janë më të lartë për nga forca e nga fuqia,
nuk sjellin kundër atyre gjykime fyese përpara Zotit. 10Por këta, si shtazë pa
mend, të lindura nga natyra që të kapen dhe të shkatërrohen, flasin keq për
gjëratqënuk i dinëdhedo të asgjësohennëprishjen e tyre, dukemarrë kështu
shpërblimin e paudhësisë së tyre. 11Ata e konsiderojnë kënaqësi ta çojnë ditën
ndërqejfe; janënjolla dhe fëlliqësi,dhe lëshohenpasmashtrimeve të tyre, kur
marrin pjesë në gostitë tuaja. 12 Sytë i kanë plot me kurorëshkelje dhe nuk
pushojnë së mëkatuari; mashtrojnë shpirtrat e paqëndrueshëm, kanë zemër
të stërvitur në lakmime, dhe janë bij mallkimi. 13 Ata, pasi e lanë udhën e
drejtë, devijuan duke ndjekur udhën e Balaamit, birit të Beorit, i cili e deshi
pagënepaudhësisë, 14poruqortuapër shkeljene tij: njëkafshëbarrepagojë,
duke folurme zë njeriu, e ndaloimarrëzinë e profetit. 15Këta janë burime pa
ujë, re që shtyhen nga furtuna, të cilëve u rezervohet errësira e territ përjetë.
16Sepse dukembajtur ligjërata jashtëmase të fryradhe të kota bëjnëpërvete,
me anë të pasioneve të mishit dhe të paturpësisë, ata që me të vërtetë kishin
shpëtuarngaataqë jetojnënëgabim; 17ndërsaupremtojnëatyre liri, ata vetë
janë skllevër të prishjes, sepse një bëhet skllav i atij që e mundi. 18 Sepse ata
që shpëtuan nga ndyrësitë e botësme anë të njohjes së Zotit dhe Shpëtimtarit
Jezu Krisht, nëse përsëri ngatërrohen nga këto dhe munden, gjendja e tyre e
fundit është më e keqe se e para. 19 Sepse do të qe më mirë për ta të mos
e kishin njohur udhën e drejtësisë, se sa, pasi e njohën, t’ia kthejnë shpinën
urdhërimit të shenjtë që u qe dhënë. 20Por atyre u ndodhi ç’ka thotë një fjalë
e urtë e vërtetë: “Qeni u kthye në të vjellat e veta”, dhe “dosa e larë u kthye
të zhgërryhet në llucë”. 21 Shumë të dashurit, kjo është e dyta letër që po ju
shkruaj; në të cilatpoembaj zgjuarmendjen tuaj tëkthjellëtduke iudrejtuar
kujtesës suaj, 22 që të mbani mend fjalët që u thanë më parë nga profetët e
shenjtë dhengaurdhërimi i vetë Zotit dhe Shpëtimtarit të transmetuar ngane
apostujt.

3
1Së pari duhet të dini këtë, se në ditët e fundit do të vijnë disa përqeshës, të

cilët do të ecin sipas dëshirave të veta, 2 dhe do të thonë: “Ku është premtimi
i ardhjes së tij? Sepse, që kur etërit fjetën, të gjitha gjërat mbetën në po atë
gjendje si në fillim të krijimit”. 3 Sepse ata me dashje harruan se nëpërmjet
fjalës së Perëndisë qiejt vinin në eksistencë shumë kohëmë parë, dhe se toka
doli nga uji dhe u sajua nëpërmjet ujit, 4për shkak të të cilit bota e atëhershme
u mbulua nga uji dhe humbi, 5ndërsa qiejt dhe dheu i sotshëm janë ruajtur
nga e njëjta fjalë për zjarrin, të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së
njerëzve të pabesë. 6Por, shumë të dashur, mos harroni këtë gjë: se për Zotin
një ditë është si një mijë vjet, dhe një mijë vjet si një ditë. 7 Zoti nuk vonon
plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën; por është i durueshëm
ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në
pendim. 8Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën; atë ditë qiejt do të
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shkojnë me krismë, elementët do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat dhe
toka që janë në të do të digjen krejt. 9 Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të
shkatërrohen, si tëmos duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme,
10duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të së cilës
qiejt marrin flakë do të treten, dhe elementët të konsumuar nga nxehtësia
do të shkrihen? 11 Por ne, sipas premtimit të tij, presim qiej të rinj dhe toka
të re, në të cilët banon drejtësia. 12 Prandaj, shumë të dashur, duke i pritur
këto gjëra, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm, në
paqe. 13Dhekini parasysh se durimi i Zotit tonë ështënë shërbim të shpëtimit,
sikurse ju ka shkruar edhe vëllai ynë i dashur Pal, sipas diturisë që iu dha;
14 Ashtu bën ai në të gjitha letrat e tij, ku flet për këto gjëra. Në to ka disa
gjëra të vështira për t’u kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i
shtrëmbërojnë, sikurse bëjnëme Shkrimet e tjera, për përhumbjen e tyre. 15 Ju
pra, shumë të dashur, duke i ditur këto gjëra, ruajuni se mos ligështoheni në
qëndresën tuaj, të tërhequr nga gabimi i të pabesëve. 16 Por rrituni, në hirin
dhe në njohjen e Zotit dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Atij i qoftë lavdia,
tani dhepërjetë. Amen. 17Atë që ishte ngafillimi, atë që dëgjuam, atë qëpamë
me sytë tanë, atë që vështruam dhe që duart tona e prekën lidhurme Fjalën e
jetës 18 (dhe jeta u shfaq dhe ne e pamë e dëshmojmë për të, dhe ju shpallim
jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe që na u shfaq neve),
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1 Gjonit
1Atë që pamë dhe dëgjuam, ne po jua shpallim, që edhe ju të keni bashkësi

me ne; dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e tij, Jezu Krishtin.
2Dhe po ju shkruajmë këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plotë. 3Dhe ky është
mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po jua shpallim juve: Perëndia është dritë dhe
në Të nuk ka kurrfarë errësirë 4 Po të themi se kemi bashkësi me Të, dhe
ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën; 5 por,
po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi njeri me tjetrin,
dhe gjaku i Jezu Krishtit, Birit të tij, na pastron nga çdomëkat. 6 Po të themi
se jemi pa mëkat, gënjej-më vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. 7 Po t’i
rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe
të na pastrojë nga çdo paudhësi. 8Po të themi se s’kemimëkatuar, e bëjmë atë
gënjeshtar dhe fjala e tij nuk është në ne. 9Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra
që të mos mëkatoni; dhe në qoftë se ndokushmëkatoi, kemi një avokat te Ati,
Jezu Krishtin të drejtin. 10Ai është shlyesi përmëkatet tona; dhe jo vetëm për
tonat, por edhe për ata të të gjithë botës.

2
1Dhengakjo edimë se ekeminjohuratë,nëqoftë se i zbatojmëurdhërimet

e tij. 2Ai që thotë: “Unë e kam njohur atë”, dhe nuk zbaton urdhërimet e tij,
është gënjeshtardheevërtetanukështënë të. 3Porkushe zbaton fjalën e tij, në
të me të vërtetë dashuria e Perëndisë është përsosur. Nga kjo e njohim se jemi
në të. 4Ai që thotë se qëndron në të, duhet të ecë edhe vetë sikurse ka ecur
ai. 5 Vëllezër, nuk ju shkruaj një urdhërim të ri, por një urdhërim të vjetër,
që e kishit nga fillimi: urdhërimi i vjetër është fjala që dëgjuat nga fillimi. 6E
megjithatë po ju shkruaj një urdhërim të ri, që është i vërtetë në të dhe në
ju, sepse errësira po shkon dhe tashmë po ndrit drita e vërtetë. 7Ai që thotë
se është në dritë dhe urren vëllanë e vet, është ende në errësirë. 8Ai që e do
vëllanë e vet qëndronnëdritë dhenukka asgjë në të që e bënë të bjerë. 9Por ai
që urren vëllanë e vet është në errësirë, ecën në errësirë dhe nuk di ku shkon,
sepse errësira ia ka verbuar sytë. 10Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë
falur nëpërmjet emrit të tij. 11 Etër, ju shkruaj sepse ju e keni njohur atë që
është që nga fillimi. Të rinj, ju shkruaj sepse e mundët të ligun. Djema, po ju
shkruaj sepse e keni njohur Atin. 12Etër, ju kam shkruar sepse e keni njohur
atë që është nga fillimi. Të rinj, ju kam shkruar sepse jeni të fortë dhe fjala
e Perëndisë qëndron në ju dhe sepse e mundët të ligun. 13Mos e doni botën,
as gjërat që janë në botë. Ne qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk
është në të, 14 sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve
dhe krenaria e jetës, nuk vjen nga Ati, por nga bota. 15Dhe bota kalon me
lakminë e saj; por ai që bën vullnetin e Perëndisë mbetet përjetë. 16 Fëmijë,
është ora e fundit. Dhe, sikurse e dëgjuat, antikrishti duhet të vijë, dhe tani
janë shfaqur shumë antikrishtë; prej nga e dimë se është ora e fundit. 17Mes
nesh dolën, por nuk ishin nga tanët, sepse, po të ishin nga tanët, do të kishin
qëndruar me ne; por kjo ndodhi që të dalë se nuk janë të gjithë nga tanët.
18Por ju keni vajosjen nga i Shenjti dhe i dini çdo gjë. 19Nuk ju shkrova juve
sepse nuk e njihni të vërtetën, por sepse ju e njihni dhe sepse asnjë gënjeshtër
nuk del nga e vërteta. 20 Kush është gënjeshtari, veçse ai që mohon se Jezus
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është Krishti? Antikrishti është ai, që mohon Atin dhe Birin. 21 Kushdo që
mohon Birin, s’ka as Atin; kushdo që njeh Birin, ka edhe Atin. 22Ajo që ju,
pra, dëgjuatngafillimi le tëqëndrojënë ju; nëqoftë se ajoqëdëgjuatngafillimi
qëndron në ju, edhe ju do të qëndroni në Birin dhe në Atin. 23 Dhe ky është
premtimi që ai na bëri: jeta e përjetshme. 24 Ju shkrova këto gjëra për ata që
kërkojnë t’ju gënjejnë. 25Dhe, sa për ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron
në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t’ju mësojë; por, duke qenë se vajosja
e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtetë e nuk është gënjeshtër, qëndroni në të
ashtu sikurse ju mësoi. 26Edhe tani, djema, qëndroni në të që, kur të shfaqet
ai, ne të mund të kemi besim, dhe në ardhjen e tij të mos turpërohemi para
Tij. 27Në qoftë se e dini se ai është i drejtë, ta dini se kushdo që praktikon
drejtësinë ka lindur prej tij. 28 Shikoni ç’dashuri të madhe na dha Ati, që të
quhemi bij të Perëndisë. Prandaj bota nuknanjeh, sepse nuk e kanjohur atë.
29Shumë tëdashur, tani jemibij të Perëndisë,por endenukështë shfaqur ç’do
të jemi; por dimë se, kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëmme të, sepse do
ta shohim se si është ai.

3
1 Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastrojë veten, siç është i

pastër ai. 2Kush bënmëkat, bën edhe shkelje të ligjit; dhemëkati është shkelje
e ligjit. 3Dhe ju e dini se ai u shfaq për të hequr mëkatet tona; dhe në të nuk
ka mëkat. 4 Kush qëndron në të nuk mëkaton; kush mëkaton nuk e ka parë
dhe as nuk e ka njohur. 5Djema, kurrkush mos ju mashtroftë: ai që zbaton
drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai. 6 Kush kryen mëkat
është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi; prandaj është shfaqur Biri
i Perëndisë: për të shkatërruar veprat e djallit. 7Kush lindi nga Perëndia nuk
kryenmëkat, sepse fara e Perëndisë qëndron në të dhe nukmund të mëkatojë
sepse lindi nga Perëndia. 8Prej kësajnjihenbijtë e Perëndisë dhebijtë e djallit;
kushdo që nuk praktikon drejtësinë nuk është nga Perëndia, dhe i tillë nuk
është as ai që nuk do vëllanë e vet. 9 Sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga
fillimi. Ta duam njeri-tjetrin, 10 jo sikundër Kaini, i cili ishte nga i ligu dhe
vrau vëllanë e vet. Dhe për çfarë arësye e vrau atë? Sepse veprat e tij ishin
të liga dhe ato të të vëllait ishin të drejta. 11Mos u çuditni, vëllezër të mi, nëse
bota ju urren. 12Ne e dimë se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam
vëllezërit; kush nuk e do vëllanë e vet, mbetet në vdekje. 13Kushdo që urren
vëllanë evet ështëvrasës;dhe ju edini se asnjë vrasësnukka jetë tëpërjetshme
të qëndrueshme në vete. 14Nga kjo e kemi njohur dashurinë: ai e dha jetën e
vet për ne; dhe ne duhet ta japim jetën tonë për vëllezërit. 15Dhe nëse njëri
ka të mirat e kësaj bote dhe sheh të vëllanë që është në nevojë dhe e mbyll
zemrën e tij, si qëndron në të dashuria e Perëndisë? 16Djema të rinj, të mos
duamme fjalë, asme gjuhë, porme vepra dhe në të vërtetë. 17Dhenga kjo ne
dimë se jemi në të vërtetën dhe do t’i bindim zemrat tona para atij; 18 sepse,
po të na dënojë zemra jonë, Perëndia ështëmë imadh se zemra jonë dhe njeh
çdo gjë. 19 Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, kemi siguri para
Perëndisë; 20 dhe ç’të kërkojmë, e marrim nga ai, sepse zbatojmë urdhërimet
e tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera prej tij. 21Dhe ky është urdhërimi i
tij që besojmë në emrin e Birit të tij Jezu Krisht dhe ta duam njeri-tjetrin si
na urdhëroi ai. 22Ai që zbaton urdhërimet e tij qëndron në Perëndinë, dhe Ai
në të; dhe prej kësaj ne dijmë se ai qëndron në ne: nga Fryma që ai na dha.
23 Shumë të dashur, mos i besoni çdo frymë, por i vini në provë frymërat për
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të ditur nëse janë nga Perëndia, sepse shumë profetë të rremë kanë dalë në
botë. 24Nga kjo mund të njihni Frymën e Perëndisë: çdo frymë që rrëfen se
Jezu Krishti ka ardhur nëmish, është nga Perëndia.

4
1 Dhe çdo frymë që nuk rrëfen se Jezu Krishti ka ardhur në mish, nuk

është nga Perëndia; dhe kjo është fryma e antikrishtit që, siç e keni dëgjuar
se vjen; dhe tashmë është në botë. 2 Ju jeni prej Perëndisë, o djem të rinj, dhe
i keni mundur ata, sepse ai që është në ju është më i madh se ai që është në
botë. 3Ata janë nga bota; prandaj flasin për gjërat e botës dhe bota i dëgjon.
4Ne jemi prej Perëndisë; kush njeh Perëndinë na dëgjon; kush nuk është prej
Perëndisë nuk na dëgjon; nga kjo njohim Frymën e së vërtetës dhe frymën e
gabimit. 5Shumë të dashur, le ta duamnjeri tjetrin, sepse dashuria është nga
Perëndia dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndinë. 6Ai
që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndinë, sepse Perëndia është dashuri.
7 Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi
Birin e tij të vetëmlindurinnëbotë qëne të rrojmënëpërmjet tij. 8Nëkëtë është
dashuria: jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që ai na ka dashur ne dhe
dërgoi Birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. 9 Shumë të dashur, në qoftë
sePerëndianakadashurnëkëtëmënyrë; edheneduhet taduamnjeri-tjetrin.
10Askush s’e kaparëndonjëherë Perëndinë; po ta duamnjeri-tjetrin, Perëndia
qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne. 11Nga kjo ne njohim
se qëndrojmë në të dhe ai në ne, sepse ai na ka dhënë nga Fryma e tij. 12Dhe
ne pamë dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi Birin për të qënë Shpëtimtar i botës.
13Ai që rrëfen se Jezusi është Biri i Perëndisë, Perëndia qëndron në të dhe ai në
Perëndinë. 14Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne.
Perëndia është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri qëndron në Perëndinë
dhe Perëndia në të. 15Në këtë dashuria u përsos në ne (që të kemi guxim në
ditën e gjyqit): sepse sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë.
16Në dashuri nuk ka frikë,madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën,
sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur
në dashuri. 17Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari. 18 Po të thotë dikush:
“Unë e dua Perëndinë” dhe urren vëllanë e vet, është gënjeshtar; sepse ai që
nuk do vëllanë e vet të cilin e sheh, si mund të dojë Perëndinë, që nuk e sheh?
19Dhe ky është urdhërimi që kemi marrë nga ai: ai që do Perëndinë, të dojë
edhe vëllanë e vet. 20Kushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur nga
Perëndia; dhekushdoqëdo atë që e kangjizur, do edhe atë që kaqenëngjizur
nga ai. 21Nga kjo ne dimë ti duam bijtë e Perëndisë: kur duam Perëndinë dhe
zbatojmë urdhërimet e tij.

5
1 Sepse kjo është dashuria e Perëndisë: që ne të zbatojmë urdhërimet e

tij; dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda. 2 Sepse çdo gjë që ka lindur nga
Perëndia e mund botën; dhe kjo është fitorja që e mundi botën: besimi ynë
3Cili ështëai qëemundbotën,veç seai qëbeson se Jezusi ështëBiri i Perëndis?
4Ky është ai që erdhi me anë të ujit e gjakut, Jezu Krishti; jo vetëmme anë të
ujit, por me anë të ujit e me anë të gjakut. Dhe Fryma është ai që dëshmon,
sepse Fryma është e vërteta. 5 Sepse tre janë ata që dëshmojnë në qiell: Ati,
Fjala dhe Fryma e Shenjtë; dhe këta të tre janë një. 6 Edhe tre janë ata që
dëshmojnëmbi dhe: Fryma, uji dhe gjaku; dhekëta të tre janë tënjëmendimi.
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7Në qoftë se ne pranojmë dëshminë e njerëzve, dëshmia e Perëndisë është më
e madhe, sepse kjo është dëshmia e Perëndisë që ai dha për Birin e tij. 8 Ai
që beson në Birin e Perëndisë ka këtë dëshmi në vetvete; ai që nuk beson te
Perëndia, e ka bërë atë gënjeshtar, sepse nuk i besoi dëshmisë që Perëndia dha
për Birin e tij. 9Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe
kjo jetë është në Birin e tij. 10 Ai që ka Birin, ka jetën; ai që nuk ka Birin e
Perëndisë, nuk ka jetën. 11 Jua shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin
e Birit të Perëndisë, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni
në emrin e Birit të Perëndisë. 12 Kjo është siguria që kemi përpara tij: nëse
kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotëson: 13Dhenësedimë se ai na i
plotëson të gjithaatoqë ikërkojmë,nedimëse ikemiatoqë ikërkuamatij. 14Në
sedikushshehvëllanëevet sekryennjëmëkatqënukçonnëvdekje, le t’i lutet
Perëndisë, dhe ai do t’i japë jetën, atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje.
Ka mëkat që çon në vdekje nuk them që ai të lutet për këtë. 15 Çdo paudhësi
është mëkat; por ka mëkat që nuk çon në vdekje. 16Ne dimë se kushdo që ka
lindur nga Perëndia nuk mëkaton; ai që ka lindur nga Perëndia e ruan veten
e tij, dhe i ligu nuk e prek atë. 17Ne dimë se jemi nga Perëndia dhe se gjithë
bota dergjet në ligësi. 18 Por ne dimë se Biri i Perëndisë erdhi dhe na dha të
kuptuarit, që ne të njohim atë që është i Vërteti; dhe ne jemi në të Vërtetin, në
Birin e tij JezuKrisht; ky është i vërtetiPerëndidhe jeta e përjetshme. 19Djema,
ruanivetennga idhujt. 20Plaku; zonjës sëzgjedhurdhebijve të sajqë iduanë
tëvërtetë,dhe jovetëmunë,poredhe tëgjithëataqëekanënjohur tëvërtetën,
21për shkak të së vërtetës që qëndron në ne dhe do të jetë me ne përjetë:
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2 Gjonit
1 hiri, mëshira dhe paqja qofshin me ju nga Perëndia Ati dhe nga Zoti Jezu

Krisht, Biri i të Atit, në të vërtetë dhe në dashuri. 2 U gëzova fort që gjeta
disa nga bijtë e tu duke ecur në të vërtetën, sipas urdhërimit që morëm nga
Ati. 3 Dhe tani të lutem ty, zonjë, jo sikur po të shkruaj një urdhërim të ri,
por atë që kishim pasur nga fillimi, që ta duam njëri-tjetrin. 4Dhe kjo është
dashuria, të ecim sipas urdhërimeve të tij. Sikurse e dëgjuat nga fillimi, ky
është urdhërimi që morëm, që të ecni në të. 5 Sepse në botë kanë dalë shumë
mashtrues, të cilët nuk rrëfejnë se Jezu Krishti ka ardhur në mish; ky është
mashtruesi dhe antikrishti. 6 Bëni kujdes se mos humbni fryti i gjërave të
kryera, por bëni në menyrë të merrni një shpërblim të plotë. 7 Kushdo që
shkon tej dhe nuk qëndron në doktrinën e Krishtit, nuk ka Perëndi; kush
qëndron në doktrinën e Krishtit, ka Atin dhe Birin. 8 Në qoftë se dikush
vjen tek ju dhe nuk sjell këtë doktrinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e
përshëndetni, 9 sepse ai që e përshëndet bëhet pjestar në veprat e tij të liga.
10Megjithse kisha shumë gjëra për t’ju shkruar, nuk desha ta bëjë me letër
dhe bojë, por shpresoj të vij te ju dhe t’ju flas me gojë, që gëzimi juaj të jetë i
plotë. 11Bijtë e motrës sate të zgjedhur të përshëndesin. Amen. 12Plaku, Gajit
shumë të dashur, të cilin unë e dua në të vërtetë. 13 Shumë i dashur, unë
dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka
mbarësi shpirti yt.
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3 Gjonit
1 Sepse u gëzova shumë kur erdhën disa vëllezër dhe dëshmuan për

besnikërinë tënde ndaj së vërtetës, se si ecën ti në të vërtetën. 2Nuk kamgëzim
mëtëmadhngaky: të dëgjoj sebijtë emi ecinnë të vërtetën. 3Shumë idashur,
ti vepronme besnikëri në të gjitha ato që bën për vëllezërit dhe të huajt. 4Ata
dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës; dhe ti të bëshmirë të gujdesësh
për udhëtimin e tyre në mënyrë të denjë për Perëndinë, 5 sepse ata dolën për
emrin e tij, pa marrë asgjë nga johebrenjtë. 6Ne e kemi për detyrë, pra, t’i
presim këta njerëz, që të jemi bashkëpunëtorë në çështjen e së vërtetës. 7 I
shkrovakishës,porDiotrefi, qëdo të jetë i parindër ta, nuknapret. 8Prandaj,
po të vij, do t’i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh;
dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vetë nuk i pret vëllezërit dhe i ndalon
ata që duan t’i presin e i përjashton nga kisha. 9 Shumë i dashur, mos imito
të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën
të keqen nuk e ka parë Perëndinë. 10PërDemetrin të gjithë dëshmojnë,madje
edhe vetë e vërteta; edhe ne dëshmojmë për të, dhe ti e di se dëshmia jonë është
e vërtetë. 11Kisha shumë për të të shkruar, por nuk dua të të shkruajme bojë
e penë; 12por shpresoj të të shoh së shpejti dhedo tëflasimgojarisht. 13Paqja
me ty. Të përshëndesinmiqtë. Përshëndetimiqtë një për një. 14 Juda, shërbëtor
i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit, të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndinë
Atë dhe të ruajtur në Jezu Krisht:
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Juda

1 mëshira, paqja dhe dashuria u shumoftë në ju. 2 Shumë të dashur,
ndërsa isha ngulmues që t’ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva
nevojën t’ju shkruaj juve, dhe t’ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u qe
trasmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë. 3 Sepse depërtuan ndërmjet
jush disa njerëz, që qenë shënuar që moti për këtë dënim, të pabesë që e
kthejnë hirin e Perëndisë tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri
Perëndi, dhe Zotin tonë Jezu Krisht. 4 Dhe dua t’ju kujtoj, ndonëse tashmë
i dini gjithë këto, se Zoti, pasi e shpëtoi popullin e tij nga vendi i Egjiptit,
pastaj i shkatërroi ata që nuk besuan. 5 Ai i ruajti me pranga të përjetshme
në errësirë për gjyqin e ditës së madhe, edhe engjëjt që nuk e ruajtën
gjendjen e tyre të parë, po e lanë banimin e tyre, 6posi Sodoma dhe Gomora
edhe qytetet përreth, që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas çoroditjesh
seksuale, janë vënëpërpara si shembull, dukepësuarndëshkimin enjë zjarri të
përjetshëm; 7në tënjëjtënmenyrëndotin edhekëta ëndërruesmishin, përbuzin
pushtetin dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve. 8 Por kryeengjëlli Mikael,
kur në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Moisiut, nuk guxoi
të shqiptojë një gjykim fyes, por tha: “Zoti të qortoftë!”. 9 Kurse këta flasin
keq për të gjitha gjërat që nuk i dinë, dhe për të gjitha gjërat që njohin në
menyrë natyrale, si kafshë pa arësye, në këto gjëra prishin veten, 10 Mjerë
ata, sepse kanëmarrë rrugën e Kainit dhe u dhanë pas çoroditjes së Balaamit
për fitim dhe mbaruan në rebelim e Koreut. 11 Këta janë njolla në agapit
tuaja, kur hanë e pinë bashkë me ju pa druajtje duke kullotur veten e tyre;
ata janë re pa ujë, të shtyrë andej këndej nga erërat, drurë vjeshte pa fruta,
dyfish të vdekur, të shkulur me rrënjë, 12 valë deti të egra që shkumbëzojnë
paudhësitë e tyre, yje të këputur për të cilët është ruajtur terri i errësirës
për gjithmon. 13 Dhe për këta profetizoi edhe Enoku, i shtati pas Adamit,
duke thënë: “Ja, Zoti erdhi me mijërat e tij të shenjtë, 14 për të bërë gjyqin
kundër të gjithëve dhe për të bindur të gjithë të pabesët në mes tyre për të
gjitha veprat e paudhësisë dhe për të gjitha fjalët fyese qëmëkatarët e pabesë
folën kundër tij”. 15 Këta janë murmuritës, që ankohen për fatin e tyre, që
ecin sipas pasioneve të tyre; dhe goja e tyre flet fjalë krenarie dhe u bëjnë
lajka njerëzve për dobi të vet. 16 Por ju, shumë të dashur, mbani mend fjalët
që ju kanë parathënë apostujt e Zotit tonë Jezu Krisht. 17 Ata ju thoshnin
që në kohën e fundit do të ketë tallës që do të ecin sipas pasioneve të tyre
të paudhësisë. 18 Këta janë ata që shkaktojnë përçarjet, njerëz mishor, që
s’kanë Frymën. 19 Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi
besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e Shenjtë, 20 ruhuni
në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht, për
jetënepërjetshme. 21Dhekinidhemshuripërnjëridukepërdorurdallim, 22por
shpëtojini të tjerët me druajtje, duke ia rrëmbyer zjarrit, dhe duke urryer
edhe rroben e ndotur nga mishi. 23 Dhe atij që mund t’ju ruajë nga çdo
rrëzim dhe t’ju nxjerrë para lavdisë së tij të paqortueshëm dheme gëzim, 24 të
vetmit Perëndi të ditur, Shpëtimtarit tonë, i qoftë lavdi, madhështi, sundim
dhe pushtet, tani dhe përjetë. Amen. 25Zbulesa e Jezu Krishtit, që Perëndia ia
dhapër t’u treguar shërbëtorëve të tij gjëratqëduhet të ndodhin për së shpejti
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dhe e bëri të ditur, duke ia dërguar nëpërmjet engjëllit të tij, shërbëtorit të vet
Gjon,
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Zbulesa
1 i cili dëshmoi fjalën e Perëndisë dhe dëshminë e Jezu Krishtit, dhe të gjitha

gjërat që pa. 2Lum ai që lexon dhe lum ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie
dhe që ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër. 3Gjoni, shtatë
kishave që janë në Azi: hir për ju dhe paqe nga ana e atij që është dhe që
ishte dheqëdo të vijë; edhenga të shtatë frymëratqë janëpërpara fronit të tij,
4 dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i parëlinduri prej së vdekurish dhe
Princ i mbretërve të dheut. 5Atij që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona në
gjakun e tij, dhe na bërimbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e tij, atij i
qoftë lavdi dhepushtet në shekuj të shekujve. Amen. 6 Ja, ai vjenme retë dhe
çdo sy do ta shohë, edhe ata që e tejshpuan; dhe të gjitha fiset e dheut do të
vajtojnë për të. Po, amen. 7 “Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi”,
thotë Zoti “që është dhe që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi”. 8 Unë, Gjoni,
që jam edhe vëllai juaj dhe pjestar bashkëme ju në pikëllimin, nëmbretërinë
dhe në durimin e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet Patmos, për fjalën
e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezu Krishtit. 9 Isha në Frymë ditën e Zotit
dhe dëgjova pas meje një zë të madh si nga një bori, 10 që thoshte: “Unë jam
Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, dhe çfarë sheh, shkruaji në një libër dhe
ua dërgo shtatë kishave që janë në Azi: në Efes, në Smirnë, në Pergam, në
Tiatirë, në Sardë, në Filadelfi dhe në Laodice”. 11 Dhe u solla të shoh zërin
që foli me mua. Dhe, si u solla, pashë shtatë shandanë ari 12 dhe, në mes të
shtatë shandanëve, një të ngjashëmme një Bir njeriu, të veshur me një petk
të gjatë deri te këmbëtdhengjeshurmenjë brez ari në gjoks. 13Dhekryet e tij
dhe flokët e tij ishin të bardhë si lesh i bardhë, si bora, dhe sytë e tij e ngjanin
një flake zjarri. 14Dhe këmbët e tij ngjanin me bronz të kulluar, si të skuqur
në furrë dhe zëri i tij si zë shumëujërash. 15Dhekishte nëdorën e tij të djathtë
shtatë yje dhenga goja e tij dilte një shpatë emprehtë,medy tehe, dhe fytyra
e tij si dielli që ndrin me forcën e tij. 16Dhe kur e pashë, rashë para këmbëve
të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë:
“Mos u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit, 17dhe i gjalli; isha i vdekur, por ja,
jam i gjallë në shekuj të shekujve, amen; dhe unë i kam çelësat e vdekjes e të
Hadesit. 18Shkruaj, pra, gjëratqëpe, ato që janëdhe ato qëdo të ndodhinpas
atyre, 19misterin e të shtatë yjeve që ti pe në të djathtën time, dhe të shtatë
shandanëveprej ari. Të shtatë yjet janë engjëjt e shtatë kishave, dhe të shtatë
shandanët që pe janë shtatë kishat”. 20 “Engjëllit të kishës në Efes shkruaji:
këtë thotë ai që mban të shtatë yjet në të djathtën e tij dhe që ecën nëmes të
shtatë shandanëve prej ari.

2
1Unë i njoh veprat e tua, mundin tënd dhe durimin tënd edhe se ti s’mund

t’i durosh të këqijtë; ti i vure në provë ata që pretendojnë se janë apostuj dhe
nuk janë dhe i gjete gënjeshtarë. 2 Ti ke duruar, ke qëndrueshmëri dhe për hir
të emrit tim je munduar pa u lodhur. 3 Por kam diçka kundër teje, sepse
dashurinë tënde të parën e le. 4Kujtohu, pra, se nga ke rënë, pendohu, dhe
bëj veprat e para; në mos do të vi së shpejti te ti dhe do ta luaj shandanin
tënd nga vendi i vet, nëse nuk pendohesh. 5Por ti ke këtë, që i urren veprat e
Nikolaitëve, që i urrej edhe unë. 6Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që u thotë
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Fryma kishave: kujt fiton do t’i jap të hajë nga pema e jetës, që është në mes
të parajsës së Perëndisë”. 7 “Dhe engjëllit të kishës në Smirnë, shkruaji: këtë
thotë i pari dhe i fundit, që qe i vdekur dhe kthehej në jetë. 8 Unë i njoh
veprat e tua, dhe shtrengimin e varfërinë (por ti je i pasur) dhe blasfeminë e
atyre që e quajnë veten Judenj, por nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit.
9Mos ki frikë nga ato për të cilat do të vuash; ja, djalli do të hedhë disa prej
jush në burg, që të provoheni, dhe ju do të keni shtrengim për dhjetë ditë. Ji
besnik deri në vdekje dhe unë do të të jap kurorën e jetës. 10Kush ka veshë,
le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave: kush fiton nuk do të preket nga
vdekja e dytë”. 11 “Dhe engjëllit të kishës në Pergam, shkruaji: Këto gjëra
thotë ai që ka shpatën e mprehtë me dy tehë: 12 Unë i di veprat e tua dhe
ku banon, atje ku është froni i Satanit; dhe ti mbahesh fort tek emri im dhe
nuk e mohove besimin në mua, edhe në ato ditë kur Antipa, dëshmitari im,
besnik, u vra midis jush, atje ku banon Satani. 13Por kam disa gjëra kundër
teje: sepse ke aty disa që mbajnë mësimin e Balaamit, i cili e mësoi Balakun
t’u vërë një gurë pengese përpara bjive të Izraelit që të hanë flijime idhujsh
dhe të kurvërojnë. 14Kështu ti ke edhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitëve,
të cilën gjë e urrej. 15 Pendohu, përndryshe do të vij së shpejti te ti dhe do të
luftoj kundër tyre me shpatën e gojës sime. 16 Kush ka veshë, le të dëgjojë
atë që Fryma u thotë kishave: kujt fiton do t’i jap të hajë nga mana që është
fshehur; dhedo t’i japnjë gur të bardhë,dhembi gur është shkruarnjë emër i
ri, të cilin s’enjeh askush, përveç atij që emerr”. 17“Edhe engjëllit të kishësnë
Tiatirë shkruaji: Këto gjëra thotë Biri i Perëndisë, ai që ka sytë si flakë zjarri
dhe këmbët e tij janë të ngjashëm me bronz të shkëlqyeshëm. 18 Unë i njoh
veprat e tua, dashurinë tënde, besimin tënd, shërbimin tënd, durimin tënd dhe
di që veprat e tua të fundit janë më të shumta se të parat. 19 Por kam disa
gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezabel, që e quan veten profeteshë,
të mësojë dhe t’i mashtrojë shërbëtorët e mi të kurvërojnë dhe të hanë gjëra
të flijiuara idhujve. 20Dhe i dhashë kohë që të pendohet për kurvërinë e saj,
por ajo nuk u pendua. 21 Ja, unë e flakë atë në një shtrat vuajtjesh, dhe ata
që kurvërojnë me të, në shtrëngim të madh, po nuk u penduan për veprat e
tyre; 22Dhe do t’i godasme vdekje bijtë e saj; dhe të gjitha kishat do të njohin
se unë jam ai që heton mendjet dhe zemrat; dhe do t’i jap gjithsecilit nga ju
sipas veprave të veta. 23 Por juve dhe të tjerëve që janë në Tiatirë, që nuk
kanë këtë doktrinë dhe nuk i kanë njohur thellësirat e Satanit, siç e quajnë
ata, unë them: nuk do të vë barrë tjetër mbi ju; 24 por mbajeni fort atë që
keni, derisa të vij. 25Dhe kujt fiton dhe i ruan deri në fund veprat e mia, do
t’i jap pushtet mbi kombet; 26dhe ai do t’i qeverisë ata me një shufër hekuri
dhe ata do të thyhen si enë argjile, sikurse mora edhe unë pushtet prej Atit
tim; 27 dhe unë do t’i jap atij yllin e mëngjesit. 28Kush ka veshë, le të dëgjojë
atë që Fryma u thotë kishave”. 29 “Dhe engjëllit të kishës në Sardë shkruaji:
këto gjëra thotë ai që ka të shtatë Frymërat e Perëndisë dhe të shtatë yjet. Unë
i di veprat e tua; ti ke emrin se jeton, por je i vdekur.

3
1 Ji syçelë dhe forco mbetjen e gjërave që gati po vdesin, sepse nuk i gjeta

të përkryera veprat e tua përpara Perëndisë tim. 2Kujto, pra, atë që more dhe
dëgjove, dhe ruaje edhe pendohu. Po të mos rrish zgjuar, unë do të vij te ti si
vjedhës, dhe nuk do të dish në ç’orë do të vij te ti. 3Por ke disa veta në Sardë,
qënukendotënpetkat e tyre; edhedo të ecinmemua të veshurnë të bardha,
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sepse janë të denjë. 4Kushfiton do të vishetme rroba të bardha dhe unë nuk
do ta fshij emrin e tij nga libri i jetës, por do të rrëfej emrin e tij përpara Atit
tim dhe para engjëjve të tij. 5Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që Frymau thotë
kishave”. 6 “Dhe engjëllit të kishës së Filadelfisë shkruaji: këtë thotë i Shenjti,
i Vërteti, ai që ka çelësin e Davidit, ai që hap dhe askush nukmbyll; dhembyll
dhe askush nuk hap. 7Unë njoh veprat e tua; ja, të vura përpara një dere të
hapur që asnjëri nukmund ta mbyllë; sepse ke pak forcë, dhe e ruajte fjalën
time edhe nukmohove emrin tim. 8 Ja, unë do të dorëzoj disa nga sinagoga e
Satanit, që e quajnë veten Judenj, dhe nuk janë, por gënjejnë; ja, unë do t’i bëj
të vijnë dhe të bien përmbys përpara këmbëve të tua, dhe do të njohin se unë të
kamdashur. 9Sepse e ruajte fjalën edurimit tim, edheunëdo të të ruaj tynga
ora e sprovës që do të vijmbi gjithë botën, për të provuar ata që banojnëmbi
dhe. 10 Ja, unë vij shpejt; mbaje fort atë që ke, që të mos të marrë ndokush
kurorën tënde. 11Kushfitondo tabëj shtyllënë tempullin ePerëndisë tim, dhe
ai nukdo të dalëmëpërjashta; dhedo të shkruajmbi të emrin e Perëndisë tim,
dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli
nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri. 12 Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që
Fryma u thotë kishave”. 13 “Dhe engjëllit të kishës në Laodice shkruaji: këtë
thotë Ameni, Dëshmitari besnik dhe i vërtetë, Fillimi i krijesës së Perëndisë.
14 Unë njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do të doja të
ishe i ftohtë ose i ngrohtë! 15Por, mbasi je kështu i vakët, dhe as i ftohtë e as i
ngrohtë, unë do të të vjell nga goja ime. 16 Sepse ti thua: “Unë jam i pasur, u
pasurova dhe s’kam nevojë për asgjë”; edhe nuk e di se ti je qyqar e mjeran,
i varfër, i verbër dhe i zhveshur. 17Të këshilloj të blesh nga unë ar të kulluar
në zjarr që të bëhesh i pasur; edhe petka të bardhë që të vishesh dhe të mos
duket turpi i lakuriqësisë sate; edhe vajos sytë e tu me kolir, që të shohësh.
18Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i zellshëm dhe
pendohu. 19 Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas; nëse dikush dëgjon zërin tim
dhe të hapë derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me
mua. 20Kujt fiton do t’i jap të ulet memuambi fronin tim, sikurse edhe unë
fitova dheuulameAtin timmbi fronin e tij. 21Kushka veshë, le të dëgjojë atë
që u thotë Fryma kishave”. 22Pas këtyre gjërave, pashë dhe ja, një derë u hap
në qiell dhe zëri i parë që kisha dëgjuar të fliste me mua si bori, tha: “Ngjitu
këtu dhe do të të tregoj gjërat që duhet të ndodhin pas këtyre gjërave”.

4
1Dhemenjëherëerdhanë frymë;dhe ja, një fron ishtenëqiell dhembi fron

rrinte një i ulur. 2Dhe ai që ishte ulur nga pamja i ngjante një guri diaspri
dhe sardi; dhe rreth fronit ishte një ylber që i ngjante smeraldit. 3Dhe rreth
e qark fronit ishin njëzet e katër frone, dhembi frone pashë ndenjur njëzet e
katër pleq të veshurme petka të bardha; dhembi kryet e tyre kishin kurora:
4 dhe nga froni shpërthenin vetëtima, bubullima dhe zëra; dhe përpara fronit
ishin shtatë llamba të ndezura, që janë të shtatë Frymërat e Perëndisë. 5Dhe
përpara fronit ishte si një det i qelqtë që i ngjante kristalit, dhe në mes të
fronit dhe përreth fronit katër kafshë, që ishin plot me sy përpara dhe prapa.
6Qenia e parë e gjallë ishte engjashmemenjë luan, edheqenia e dytë e gjallë
e ngjashme me një viç, edhe qenia e tretë e gjallë kishte fytyrë si të njeriut,
edhe e katërta ishte e ngjashmemenjë shqiponjë në fluturim. 7Edhe të katër
qeniet e gjalla kishin secila nga gjashtë krahë përqark, edhe përbrenda ishin
plot me sy; dhe nuk pushojnë kurrë, as ditë as natë, duke thënë: “I shenjtë, i
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shenjtë, i shenjtë është Zoti Perëndi, i Plotfuqishmi, që ishte, që është dhe që
do të vijë!”. 8 Sa herë që qeniet e gjalla i japin lavdi, nder e të falenderim atij
që rri ulurmbi fron, atij që rron në shekuj të shekujve, 9 të njëzet e katër pleq
bienpërmbyspërparaatij që rrimbi frondheadhurojnëatëqë jetonnë shekuj
të shekujve dhe i hedhin kurorat e tyre përpara fronit, duke thënë: 10 “Ti je i
denjë, o Zot, të marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse ti i krijove të
gjitha gjëra, dhe nëpërmjet vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan”. 11 Pastaj
pashë në dorën e djathtë të atij që rrinte ulur mbi fron, një libër të shkruar
përbrenda dhe përjashta, të vulosur me shtatë vula.

5
1Dhe pashë një engjëll të fuqishëm, që proklamoi me zë të madh: “Kush

është i denjë të hapë librin dhe të zgjidhë vulat e tij?”. 2 Po kurrkush, as në
qiell, asmbi dhe, as nën dhe, nukmund të hapte librin e ta shihte atë. 3Edhe
unë qaja shumë, sepse s’qe gjetur asnjë i denjë të hapë dhe të lexojë librin,
dhe as ta shohë. 4 Atëherë një nga pleqtë më tha: “Mos qaj; ja, Luani i fisit
të Judës, Rrënja e Davidit, fitoi të hapë librin dhe të zgjidhë të shtatë vulat
e tij”. 5 Dhe pashë, në mes të fronit dhe të katër gjenieve të gjalla dhe në
mes të pleqve, një Qengj si i therur, i cili kishte shtatë brirë dhe shtatë sy, që
janë të shtatë Frymërat e Perëndisë, të dërguar në gjithë dheun. 6Ai erdhi dhe
mori librin nga dora e djathtë e atij që rrinte mbi fron. 7Dhe, mbasi e mori
librin, të katërqeniet e gjalla dhe të njëzet e katërpleqtë ranëpërmbyspërpara
Qengjit, dukepasur secili një qeste dhedisa kupaari plotmeerë të këndshme,
të cilat janë lutjet e shenjtorëve. 8Dhekëndoninnjë këngë të re duke thënë: “Ti
je i denjë ta marrësh librin dhe të hapësh vulat e tij, sepse ti u there, dhe me
gjakun tëndna bleve te Perëndianga çdofis, gjuhë, popull dhe komb, 9dhe na
bërembretërdhepriftërpërPerëndinë tonë, dhedo tëmbretërojmëmbi dhe”.
10Pastaj pashë, dhe dëgjova zërin e shumë engjëjve përqark fronit, qenieve të
gjalla dhe pleqve; dhe numri i tyre ishte dhjetë mijëra dhjetë mijërash dhe
mijëra mijërash, 11 që thoshnin me zë të madh: “I denjë është Qengji që u
ther, të marrë fuqinë, dhe pasurinë, dhe diturinë, dhe forcën, dhe nderin,
dhe lavdinë, dhe bekimin”. 12Edhe dëgjova çdo krijesë që është në qiell, mbi
dhe, nëndhedheatoqë janënëdetdhegjithagjërat sa janënë to, që thoshnin:
“Atij që rriulurmbi frondheQengjit i qofshinbekimi, nderi, lavdiadhe forca
në shekuj të shekujve”. 13 Dhe të katër qeniet e gjalla thoshnin: “Amen!”.
Dhe të njëzet e katër pleq ranë përmbys dhe adhuruan atë që rron në shekuj
të shekujve. 14Pastaj pashë kur Qengji hapi të parën nga të shtatë vulat, dhe
dëgjova një nga të katër qeniet e gjalla që thoshte si me zë bubullime: “Eja e
shiko”.

6
1Dhe unë pashë, dhe ja, një kalë i bardhë. Dhe ai që e kalëronte kishte një

hark; dhe atij iu dha një kurorë, dhe ai doli jashtë si fitimtar dhe për të fituar.
2Kur ai hapi vulën e dytë, dëgjova qenien e dytë të gjallë që thoshte: “Eja dhe
shiko”. 3 Atëherë doli jashtë një kalë tjetër i kuq; dhe atij që e kalëronte iu
dha të hiqte paqen nga dheu që njerëzit të vrasin njëri-tjetrin, dhe iu dha atij
një shpatë e madhe. 4 Dhe kur ai hapi vulën e tretë, dëgjova qenien e tretë
e gjallë që thoshte: “Eja dhe shiko”. Dhe pashë dhe ja, një kalë i zi; dhe ai
që e kalëronte kishte një peshore në dorën e tij. 5Dhe dëgjova një zë në mes
të katër qenieve të gjalla duke thënë: “Një kenik gruri për një denar, dhe
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dy kenikë elbi për një denar; dhe mos dëmto vajin, as verën”. 6Kur ai hapi
vulën e katërt, dëgjova zërin e qenies së katërt të gjallë që thoshte: “Eja dhe
shiko”. 7Dhe unë pashë, dhe ja një kalë i zbehtë; dhe ai që e kalëronte emrin
e kishte Vdekja, dhe Hadesi vinte pas tij. Dhe iu dha atyre pushtet përmbi
një të katërtën e dheut, të vrasinme shpatë dheme zi buke eme vdekje, dhe
nëpërmjet bishave të dheut. 8Dhe kur hapi vulën e pestë, unë pashë nën altar
shpirtrat e atyreqë ishin therurpër shkak të fjalës sëPerëndisëdhepër shkak
të dëshmisëqëkishin; 9dheata thirrënmezë tëmadhduke thënë: “Deri kur, o
Zot, që je i Shenjtëdhe iVërtetë,nukgjykondhenukmerrhakpërgjakun tonë
nga ata që banojnëmbi dhe?”. 10Dhe secilit prej tyre ju dhanjë petk i bardhë
dhe ju thanë që të preheshin edhe për pak kohë, deri sa të plotësohej numri
edhe i bashkësherbëtoreve e tyre dhe i vëllezërve të tyre që duhet të vriteshin
posi ata. 11Dhe pashë, kur ai hapi vulën e gjashtë; dhe ja, u bë një tërmet i
madh, dhedielli u bë i zi si një thes prej leshi, dhehënaubë si gjak; 12dhe yjet
e qiellit ranëmbi dheun, ashtu si fikuhedhfiqtë e paarrirë kur e tundnjë erë
e madhe. 13 Pastaj qielli u hoq si një pergamenë që mbështillet, dhe çdomal
dhe ishull luajtënngavendi i tyre. 14Dhembretërit edheut, dhe tëmëdhenjtë,
dhe të pasurit, dhe komandantët, dhe të fuqishmit, dhe çdo skllav e çdo i lirë,
u fshehënnëpër shpella dhenëpërkrepat emaleve, 15dheu thoshninmaleve
dhe shkëmbinjve: “Binimbi ne dhe na fshihni nga fytyra e atij që rrimbi fron
dhe nga zemërimi i Qengjit, 16 sepse erdhi dita e madhe e zemërimit së tij;
dhe kush mund të qëndrojë?”. 17Pas këtyre gjërave, pashë katër engjëj të cilët
rrininnëkëmbënë të katërkëndet edheut dhembanin të katër erërat edheut,
që të mos frynte erë mbi dhe, as mbi det, as mbi ndonjë dru.

7
1 Pastaj pashë një engjëll tjetër që ngjitej nga lind dielli e që kishte vulën

e Perëndisë së gjallë; dhe u thirri me zë të madh të katër engjëjve, të cilëve u
qe dhënë të dëmtojnë dheun dhe detin, 2 duke thënë: “Mos dëmtoni dheun,
as detin, as pemët, deri sa t’i vulosim në ballë shërbëtorët e Perëndisë tonë”.
3 Dhe dëgjova numrin e atyre që u vulosën: njëqind e dyzet e katër mijë të
vulosur nga të gjitha fiset e bijve të Izraelit. 4Nga fisi i Judës, dymbëdhjetë
mijë të vulosur; nga fisi i Rubenit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i
Gadit dymbëdhjetë mijë të vulosur; 5 nga fisi i Asherit, dymbëdhjetë mijë të
vulosur; nga fisi i Neftalit, dymbëdhjetë mjië të vulosur; nga fisi i Manasit,
dymbëdhjetë mijë të vulosur; 6 nga fisi i Simeonit, dymbëdhjetë mijë të
vulosur; nga fisi i Levit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Isakarit,
dymbëdhjetë mijë të vulosur; 7 nga fisi i Zabulonit, dymbëdhjetë mijë të
vulosur; nga fisi i Jozefit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Beniaminit,
dymbëdhjetë mijë të vulosur. 8Pas këtyre gjërave, pashë një turmë të madhe,
të cilën askush nuk mund ta numëronte, prej të gjitha kombeve, fiseve,
popujve dhe gjuhëve; këta qëndronin në këmbë përpara fronit dhe përpara
Qengjit, të veshur me rroba të bardha dhe me palma në duart e tyre. 9Dhe
thërrisnin me zë të madh, duke thënë: “Shpëtimi është i Perëndisë tonë që
është ulur mbi fron dhe i Qengjit”. 10 Dhe të gjithë engjëjt rrinin në këmbë
përqark fronit, dhe pleqve dhe katër qenieve e gjalla, dhe ranë përmbysmbi
fytyrën e tyre përpara fronit dhe adhuruan Perëndinë, 11duke thënë: “Amen!
Bekimi, dhe lavdia, dhe dituria, dhe falendërimi, dhe nderimi, dhe fuqia dhe
forca janë te Perëndia ynë në shekuj të shekujve. Amen!”. 12 Pastaj një nga
pleqtëm’udrejtua, dukemëthënë: “Cilët janëkëtaqë janëveshurmerroba të
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bardha, dhe nga kanë ardhur?”. 13Dhe unë i thashë: “Imzot, ti e di”. Atëherë
ai më tha: “Këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh, dhe i kanë
larë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e Qengjit. 14 Prandaj edhe
janë përpara fronit të Perëndisë dhe i shërbenin atij ditë e natë në tempullin
e tij; dhe ai që rri ulur mbi fron do të banojë në mes tyre. 15 Ata nuk do të
kenëmëuri, as nuk do të kenë etje, as nuk do t’i godasëmë dielli, as kurrfarë
vape, 16 sepse Qengji, që është nëmes të fronit, do t’i kullosë dhe do t’i çojë te
burimet e gjalla të ujërave; dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga sytë e tyre”.
17Edhe kur ai hapi vulën e shtatë, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmë orë.

8
1Dheunë i pashë të shtatë engjëjtqë qëndrojnë përpara Perëndisë, dhe atyre

u dha shtatë bori. 2Pastaj erdhi një engjëll tjetër që kishte një temianicë ari
dhe ndaloi pranë altarit; dhe iu dha shumë erë e këndshme që t’ua shtonte
lutjeve të të gjithë shenjtorëve mbi altarin prej ari që ishte përpara fronit.
3 Dhe tymi i erëve të këndshme, të ofruara me lutjet e shenjtorëve, u ngrit
përpara Perëndisë nga dora e engjëllit. 4 Pastaj enjëlli mori temianicën, e
mbushi nga zjarri i altarit dhe e hodhi mbi dhe; dhe u bënë zëra, bubullima,
vetima dhe një tërmet. 5Dhe të shtatë engjëjt që kishin të shtatë boritë u bënë
gati t’i bienborisë. 6Engjëlli i parë i raborisë,dheubëbreshërezjarr, i përzier
me gjak, dhe u hodhënmbi dhe; dhe e treta e pemëve u dogj tërësisht, dhe çdo
bar i njomëudogj tërësisht. 7Dhe engjëlli i dytë i ra borisë dhediçka si njëmal
i madh që digjet nga zjarri u hodh në det, dhe e treta e detit u bë gjak; 8dhe e
treta e krijesave që rrojnënëdet ngordhi, dhe e treta e anijeve u shkatërruan.
9 Dhe i treti engjëll i ra borisë, dhe ra nga qielli një yll i madh që digjej si
pishtar, dhe ra mbi pjesën e tretë të lumenjve dhe mbi burimet e ujërave.
10 Dhe emri i yllit është “pelin” dhe e treta e ujërave u bë pelin; dhe shumë
njerëz vdiqën për shkak të këtyre ujërave, sepse u bënë të hidhura. 11 Dhe i
katërti engjëll i ra borisë, dhe u godit pjesa e tret e diellit dhe pjesa e tret e
hënës dhe pjesa e tret e yjeve, që të errësohej e treta e tyre dhe e treta e ditës e
humbi shkëlqimin e saj, kështu edhenata. 12Dhepashë,dhedëgjovanjë engjëll
që fluturonte në mes të qiellit dhe thoshte me zë të madh: “Mjerë, mjerë,
mjerë atyre që banojnë mbi dhe, për shkak të të rënave të tjera të borive që
të tre engjëjtë do t’i bien”. 13Dhe i pesti engjëll i ra borisë, dhe unë pashë një
yll që ra nga qielli përmbi tokë; dhe atij iu dha çelësi i pusit të humnerës.

9
1 Dhe ai hapi pusin e humnerës dhe nga pusi u ngrit një tym si nga një

oxhak i madh; dhe dielli dhe ajri u errën nga tymi i pusit. 2 Edhe nga ky
tym dolën mbi dhe karkaleca, dhe atyre iu dha një pushtet, i ngjashëm me
atë të akrepave të tokës. 3 Dhe atyre iu tha të mos dëmtojnë barin e dheut,
asnjë gjelbërim e asnjë dru, por vetëm ata njerëzit të cilët nuk kanë vulën
e Perëndisë mbi ballë. 4 Dhe atyre iu dha fuqia të mos i vrasin ata, por t’i
mundojnë pesë muaj; dhe mundimi i tyre si mundimi i akrepit, kur pickon.
5 Dhe në ato ditë njerëzit do të kërkojnë vdekjen, por nuk do ta gjejnë atë,
edhe do të dëshirojnë të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre. 6 Dhe
pamja e karkalecave u përngjante kuajve të gatitur për luftë; dhe mbi kokat
e tyre kishin si kurora prej ari dhe fytyrat e tyre ishin si fytyra njerëzish.
7Dhe kishin flokë si flokë grash; dhe dhëmbët e tyre ishin si dhëmbë luanësh.
8 Dhe kishin parzmore si parzmore hekuri, dhe ushtima e krahëve të tyre
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ishte si ushtima i shumë qerrëve dhe kuajve që rendin në luftim. 9 Dhe
kishin bishtra që u ngjanin akrepave dhe me thumb në bishtrat e tyre: në
të cilat qëndronte fuqia të dëmtonin njerëzit për pesë muaj. 10Dhe përmbret
përmbi ta kishin engjëllin e humnerës, emri e tij në hebraisht është Abadon
dhe në greqisht emrin e ka Apolion. 11Mjerimi i parë kaloi; ja, po vijnë edhe
dy mjerime paskëtaj. 12 Dhe i gjashti engjëll i ra borisë, dhe dëgjova një zë
nga të katër brirët e altarit të artë që është përpara Perëndisë, 13 që i thoshte
engjëllit të gjashtë që kishte borinë: “Zgjidh të katër engjëjt që janë të lidhur
nëLumin emadh, Eufratin”. 14Atëherë të katër engjëjt,që ishin përgatiturpër
atë orë, ditë,muaj dhe vit, u zgjidhën që të vrasin të tretën pjesë të njerëzve.
15Dhe numri i ushtarëve të kalorësisë ishte dyqindmilion: dhe unë e dëgjova
numrin e tyre. 16Dhe kështu unë pashë në vegim kuajt dhe ata që i kalëronin;
ata kishin parzmore ngjyrë zjarri, hiacinti dhe squfuri; dhe kokat e kuajve
ishin si koka luanësh dhe nga gojët e tyre dilte zjarr, tym dhe squfur. 17Nga
këto të tri plagë u vra e treta e njerëzve, nga zjarri e nga tymi e nga squfuri,
që dilnin nga gojët e tyre. 18Sepse pushteti i tyre në fakt ishte në gojën e tyre
dhe në bishtrat e tyre; sepse bishtrat e tyre ishin të ngjashëmme gjarpërinj,
që kanë koka dhe me anë të tyre dëmtonin. 19Dhe njerëzit e tjerë, ata që nuk
u vranë nga këto plagë, nuk u penduan nga veprat e duarve të tyre që tëmos
nderojnë demonët dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri dhe druri, që
nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin; 20dhe ata nuk u penduan nga
vrasjet e tyre, as ngamagjia e tyre, as nga kurvërimi i tyre dhe as nga vjedhjet
e tyre. 21 Pastaj pashë një engjëll tjetër të fuqishëm që zbriste nga qielli, i
mbështjellë në një re dheme ylbermbi krye; dhe fytyra e tij ishte si diell dhe
këmbët e tij si shtylla zjarri.

10
1 Ai kishte në dorë një libërth të hapur dhe vuri këmbën e tij të djathtë

mbi det dhe të majtin mbi dhe, 2 dhe thirri me zë të madh si një luan që
vrumbullon; dhe, si bërtiti, të shtatë bubullima bënë të dëgjohej ushtima e
tyre. 3Dhekur të shtatëbubullimat bënë tëdëgjohejushtimae tyre, u gatita të
shkruaj, por dëgjova një zë nga qielli që më thoshte: “Vulosi gjërat që thonin
të shtatë bubullimat dhe mos i shkruaj”. 4Atëherë engjëlli që unë pashë që
rrinte në këmbë mbi det e mbi dhe, ngriti dorën e djathtë drejt qiellit, 5 dhe
bëri be për atë që rron në shekuj të shekujve, që krijoi qiellin dhe gjërat që
janë në të, tokën dhe gjërat që janë në të, detin dhe gjërat që janë në të, se
nuk do të vonohet më. 6 por në ditët kur engjëlli i shtatë të bëjë të dëgjohet
zëri i tij, kur ai t’i bjerë borisë do të zbatohet misteri i Perëndisë, ashtu si ai e
ua shpalli shërbëtorëve të tij, profetëve. 7Dhe zëri që kisha dëgjuar nga qielli
më foli përsëri dhe tha: “Shko, merr libërthin e hapur që ndodhet në dorën e
engjëllitqë rrimbi det embi dhe”. 8Dhe shkova tek engjëllidhe i thashë: “Më
jep libërthin”. Dhe aimë tha: “Merre dhe gllabëroje atë dhe ai do ta hidhërojë
të brëndëshmet e tua, por në gojën tënde do të jetë i ëmbël si mjaltë”. 9 Dhe
e mora libërthin nga dora e engjëllit, dhe si e gllabërova; dhe ishte në gojën
time i ëmbël si mjaltë; dhe, mbasi e gllabërova, barku im u hidhërua. 10Dhe
ai më tha: “Të duhet përsëri të profetizosh mbi shumë popuj, kombe, gjuhë
dhembretër”. 11Dhem’u dha një kallamqë i ngjante një shufre. Dhe engjëlli
dukeqëndruarnëkëmbë tha: “Çohudhemat tempullinePerëndisë,altarindhe
ata që adhurojnë atje,
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11
1 dhe oborrin që është jashtë tempullit lëre dhe mos e mat, sepse u është

dhënë johebrenjve; dhe ata do ta shkelin qytetin e shenjtë për dyzet e dy
muaj. 2 Dhe unë do t’u jap të dy dëshmitarëve të mi për të profetizuar, dhe
ata do të profetizojnë një mijë e dyqind e gjashtëdhjetë ditë, të veshur me
thasë. 3Këta janë të dy drurët e ullirit dhe të dy shandanët që rrijnë përpara
Perëndisë së dheut. 4Dhe, nësendokush dëshiron t’ubëjë keq atyre, nga goja e
tyre del zjarr dhe i gllabëron armiqtë e tyre; dhe kushdo që dëshëron t’u bëjë
keq atyre, në këtë mënyrë duhet vrarë. 5Ata kanë pushtet të mbyllin qiellin,
që të mos bjerë shi në ditët e profecisë së tyre; ata kanë edhe pushtet mbi
ujërat t’i kthejnë në gjak dhe për të goditur dheun me çdo plagë, sa herë të
duan. 6 Dhe kur ta kryejnë dëshminë e tyre, bisha që ngjitet nga humnera
do të bëjë luftë kundër tyre, edhe do t’i mundë ata, dhe do t’i vrasë. 7 Dhe
kufomat e tyre do të dergjen në sheshin e qytetit të madh, i cili frymërisht
quhet Sodomë dhe Egjipt, ku është kryqëzuar edhe Zoti ynë. 8 Dhe njerëz
nga popuj, dhe fise, dhe gjuhë, dhe kombe do të shohin kufomat e tyre për
tri ditë e gjysmë, dhe nuk do të lënë që kufomat e tyre të shtihen në varr.
9 Dhe banorët e dheut do të ngazëllojnë për ata dhe do të bëjnë festë; dhe
do t’i dërgojnë njeri tjetrit dhurata, sepse këta dy profetë i munduan ata që
banojnë mbi dhe”. 10Por mbas tri ditë e gjysmë, fryma e jetës që buron nga
Perëndia hyri në ta; edhe qëndruan në këmbët e tyre, dhe një tmerr emadh ra
mbi ata që i shikonin. 11Edhe dëgjuan një zë të madh nga qielli duke u thënë
atyre: “Ngjituni këtu lart”. Dhe ungjitënnë qiell në një re; dhe armiqtë e tyre
i panë. 12Dhe në atë orë ra një tërmet i madh, dhe e dhjeta pjesë e qytetit u
rrëzua, dhe në tërmetu vranë shtatëmijë njerëz; dhe të tjerëtu tmerruan dhe
idhanë lavdi Perëndisë sëqiellit. 13Mjerimi i dytëkaloi, por ja,mjerimi i tretë
do vijë së shpejti. 14Dhe engjëlli i shtatë i ra borisë dhe u bënë zëra tëmëdhenj
në qiell që thoshnin: “Mbretëritë e botës u bënë mbretëri të Zotit tonë dhe
të Krishtit të tij, dhe ai do të mbretërojë në shekuj të shekujve”. 15 Atëherë
të njëzet e katër pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet e tyre, ranë
përmbys mbi fytyrat e veta dhe adhuruan Perëndinë, 16 duke thënë: “Ne të
falënderojmë, o Zot, Perëndi i Plotfuqishmi, që je, që ishe dhe që do të vish,
sepse more në dorë pushtetin tënd të madh, dhembretëron. 17Kombet ishin
zemëruar, por erdhi mëria jote, dhe erdhi koha që të gjykohen të vdekurit
dhe t’u jepet paga shërbëtorëve të tu, profetëve, dhe shenjtorëve, dhe atyre që
druajnë emrin tënd, të vegjëlve dhe të mëdhenjve, dhe të shkatërrosh ata që
shkatërrojnë dheun”. 18Atëherë u hap tempulli i Perëndisë në qiell dhe u duk
arka e besëlidhjes së tij, dhe ndodhnin vetëtima, dhe zëra, dhe bubullima, dhe
tërmet, dhe një rebesh i fortë breshëri. 19Pastaj një shenjë emadhe u duk në
qiell: një grua e veshur me diellin, dhe me hënën poshtë këmbëve të saj, dhe
mbi krye të saj një kurorë me dymbëdhjetë yje.

12
1 Ishte shtatzënë e bërtiste nga dhembjet dhe mundimet e lindjes. 2 Dhe

u duk një shenjë tjetër në qiell: dhe ja, një dragua i madh i kuq që kishte
shtatë kokë dhe dhjetë brirë, dhe mbi kokat e tij kishte shtatë kurora. 3Dhe
bishti i tij tërhiqte pas vetes të tretën pjesë te yjeve të qiellit dhe i hodhi mbi
tokë. Dhe dragoi qëndroi përpara gruas që ishte gati për të lindur, për të
gllabëruar birin e saj kur ta kishte lindur. 4 Dhe ajo lindi një bir mashkull,
i cili duhet të qeverisë gjithë kombet me skeptër të hekurt; dhe biri i saj u
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rrëmbye pranë Perëndisë dhe fronit të tij. 5Dhe gruaja iku në shkretëtirë, ku
kishte vend të përgatitur nga Perëndia, që të ushqehet atje njëmijë e dyqind e
gjashtëdhjetë ditë. 6Edhe u bë luftë në qiell: Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan
kundër dragoit; edhe dragoi dhe engjëjt e tij luftuan, 7por nuk fituan, e nuk
u gjet më për ta vend në qiell. 8 Kështu dragoi i madh, gjarpëri i lashtë, që
është quajtur djall, edhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë;
me të u hodhën edhe engjëjt e tij. 9 Atëherë dëgjova një zë të madh në qiell
që thoshte: “Tani arriti shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë, dhe
pushteti i Krishtit të tij; sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë, ai që
i padiste përpara Perëndisë tonë ditë e natë. 10Dhe ata e fituan atë me anë të
gjakut të Qengjit, dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre; dhe nuk e deshën
jetën e tyre deri në vdekje. 11 Prandaj gëzohuni, o qiej, dhe ju që rrini në ta.
Mjerë ju banorë të tokës e të detit, sepse zbriti djalli drejt jush duke pasur
zemërim tëmadh, dukeditur se ka pak kohë”. 12Dhe, kur dragoi pa se uhodh
për tokë, përndoqi gruan që lindi birin mashkull. 13Dhe iu dhanë gruas dy
krahët e shqiponjës së madhe, që të fluturojë në shkretëtirë në vendin e saj,
ku të ushqehet një kohë, disa kohë dhe gjysmën e një kohe, larg pranisë së
gjarprit. 14Atëherë gjarpri qiti nga goja e tij ujë si një lumë prapa gruas, që
atë tamerrte lumi, 15dhe tokaendihmoi gruan, dhe tokahapi gojën evet dhe
përpiu lumin që dragoi kishte nxjerrë nga goja e vet. 16Dhe dragoi u zemërua
kundër gruas dhe shkoi të bëjë luftëme të tjerët,pasardhjes së saj, të atyre që
i ruajnë urdhërimet e Perëndisë dhe që kanë dëshminë e Jezu Krishtit. 17Dhe
u ndala mbi rërën e detit.

13
1Dhe pashë të ngjitej nga deti një bishë, që kishte dhjetë brirë dhe shtatë

krerë, dhe mbi brirë dhjetë kurora dhe mbi krerë emra blasfemie. 2 Dhe
bisha që pashë i ngjante një leopardi; këmbët e saj ishin si të ariut dhe goja e
saj si ajo e luanit; dhe dragoi i dha asaj fuqinë e vet, fronin e vet dhe autoritet
tëmadh. 3Edhepashënjë nga krerët e saj si të plagosur përvdekje; por plaga
e saj vdekjeprurëse u shërua; dhe gjithë dheu u mrekullua pas bishës. 4Dhe
adhuruandragoinqë idhaautoritet bishësdheadhuruanbishënduke thënë:
“Kush ingjanbishës? Kushmund të luftojë kundër saj?”. 5Dhe iudhanjë gojë
që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi; dhe iu dha pushtet të veprojë për dyzet e
dymuaj. 6Dhe ajo hapi gojën e vet për të blasfemuar kundërPerëndisë, për të
blasfemuar emrin e tij, tabernakullin e tij dhe ata që banojnë në qiell. 7Dhe
iu dha t’u bëjë luftë kundër të shenjtorëve dhe t’i mundë; dhe iu dha pushtet
mbi çdofis, gjuhë dhe komb. 8Dhe do ta adhurojnë të gjithë banorët e dheut,
emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së Qengjit, që ishte vrarë
që nga krijimi i botës. 9Kush ka veshë, le të dëgjojë. 10Kush e çon tjetrin në
robëri, në robëri do të bjerë; kush vret me shpatë, duhet edhe ai të vritet me
shpatë. Këtu është qëndrueshmëria dhe besimi i shenjtorëve. 11 Pastaj pashë
një bishë tjetër, që ngjitej nga dheu, dhe kishte dy brirë që u ngjanin atyre
të qengjit, por fliste si një dragua. 12Ajo ushtronte gjithë pushtetin e bishës
së parë përpara saj dhe bënte që dheu dhe banorët e tij të adhurojnë bishën e
parë, së cilës iu shëruaplaga vdekjeprurëse. 13Edhe bënte shenja tëmëdha, sa
që edhe zjarr bënte të zbresë nga qielli mbi dhe në prani të njerëzve, 14dhe i
mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që i ishin dhënë për të bërë
përpara bishës, duke u thënë banorëve të dheut t’i bëjnë një figurë bishës, që
kishte plagën e shpatës dhe u kthye në jetë. 15Dhe iu dha t’i japë një frymë
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figurës së bishës, aq sa figura e bishës të flasë, edhe të bëjë që të gjithë ata
të cilët nuk e adhuronin figurën e bishës, të vriteshin. 16 Veç kësaj bëri që
të gjithëve, të vegjël e të mëdhenj, dhe të pasur dhe të varfër, dhe të lirë dhe
skllevër, t’u vihet një damkëmbi dorën e tyre të djathtë osembi ballin e tyre,
17dheqë askush tëmosmund të blinte ose të shiste, po tëmos kishte damkën
ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. 18 Këtu është urtia. Ai që ka
mend, le të bëjë llogari numrin ebishës, sepse ështënumërnjeriu; dhenumri
i tij është gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë.

14
1 Pastaj pashë Qengjin që rrinte në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë

me të ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e kishin të shkruar mbi
ballin e tyre emrin e tij dhe emrin e Atit të tij. 2Dhe dëgjova pastaj një zë nga
qielli si ushtima e shumë ujërave dhe si gjëmimi i një bubullime të madhe;
dhe zëri që dëgjova ishte si ai i kitaristëve që u bien qesteve së tyre. 3 Ata
këndonin një këngë të ri përpara fronit, përpara katër qenjeve të gjalla dhe
përpara pleqve; dhe asnjë nuk mund ta mësonte kantikun përveç të njëqind e
dyzet e katërmijëve, që ishin shpenguar nga toka. 4Këta janë ata që nuk janë
ndotur me femra; janë në fakt të virgjër. Këta janë ata që ndjekin Qengjit,
kudo që të shkojë ai; këta u shpenguan ndër njerezit, që të jenë të parat fruta
për Perëndinë dhe Qengjin. 5Edhe në gojë të tyre nuk u gjet gënjeshtër, sepse
janë të paqortueshëm përpara fronit të Perëndisë. 6 Pastaj pashë një engjëll
tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që
t’ua predikojë banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe gjuhe, dhe
populli, 7 dhe thoshte me zë të madh: “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi,
sepse ora e gjyqit të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe
burimet e ujërave”. 8 Pastaj një tjetër ëngjëll shkoi pas tyre, duke thënë: “Ra,
ra Babilona, qyteti i madh që u ka dhënë të pinë të gjithë kombeve verën e
zemërimit të kurvërimit të saj”. 9Një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë
me zë të madh: “Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr
damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet, 10 do të pijë edhe ai nga vera
e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit
të tij dhe do të mundohet me zjarr e squfur përpara engjëjve të shenjtë dhe
përparaQengjit. 11Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve,
dhe nuk do të kenë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e
saj dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj”. 12Këtu është qëndrueshmëria
e shenjtorëve; këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin
e Jezusit. 13 Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: “Shkruaj: Lum
të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin; po, thotë Fryma, që të prehen
nga mundimet e tyre; dhe veprat e tyre t’i ndjekin”. 14 Pastaj pashë një re
të bardhë, dhe ja, mbi re po rrinte i ulur një i ngjashëm me një Bir njeriu,
i cili kishte mbi krye një kurorë të artë dhe në dorë një drapër të mprehtë.
15 Një engjëll tjetër doli nga tempulli, duke i thirrur me zë të madh atij që
ulej mbi re: “Vër dorë mbi drapërin tënd dhe korr, sepse ora e të korrurit
ka ardhur dhe të korrat e dheut janë pjekur”. 16 Atëherë ai që ulej mbi re
e lëshoi drapërin e tij mbi tokë dhe dheu u korr. 17Pastaj një engjëll tjetër doli
nga tempulli që është në qiell, duke mbajtur dhe ai një drapër të mprehtë.
18 Dhe një engjëll tjetër, që kishte pushtet mbi zjarrin, doli nga altari dhe i
thirri me zë të madhe atij që kishte drapërin e mprehtë, duke thënë: “Vëre
në punë drapërin tënd të mprehtë dhe vil bistakët e vreshtit të dheut, sepse
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rrushi i tyre është pjekur”. 19Atëherë engjëlli e lëshoi drapërin e tij mbi tokë
dhe voli vreshtin e dheut dhe hodhi rrushin në vozën e madhe të zemërimit
të Perëndisë. 20Dhe voza u shtrydh jashtë qytetit dhe nga voza doli gjak deri
te frerët e kuajve, për njëmijë e gjashtëqind stade.

15
1 Pastaj pashë në qiell një shenjë tjetër të madhe dhe të mrekullishme:

shtatë engjëj që kishin shtatë plagët e fundit, sepse me to u krye zemërimi
i Perëndisë. 2 Dhe pashë një si det të qelqtë, të përzier me zjarr dhe në
këmbë mbi detin e qelqtë, ata që kishin mundur bishën, figurën e saj, dhe
damkën e saj edhe numrin e emrit të saj. Ata kishin qestet e Perëndisë, 3dhe
këndonin këngën e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe këngënn e Qengjit,
duke thënë: “Tëmëdhadhe tëmrekullueshme janëveprat e tua, oZot, Perëndi
i plotfuqishëm; të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o Mbret i kombeve.
4 Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet do të vijnë dhe do të adhurojnë
përpara teje, sepse gjykimet e tua u shfaqën”. 5 Dhe pas këtyre gjërave unë
pashë dhe ja, u hap në qiell tempulli i tabernakullit të dëshmisë. 6 Dhe të
shtatë engjëjt, që kishin të shtatë plagët, dolën nga tempulli, të veshur me
lin të pastër dhe të shndritshëm, dhe të ngjeshur përreth gjoksit me breza
ari. 7Një nga të katër qeniet e gjalla u dha të shtatë engjëjve shtatë kupa ari,
plot me zemërimi i Perëndisë, që rron në shekuj të shekujve. 8Dhe tempulli
u mbush me tym nga lavdia e Perëndisë dhe nga fuqia e tij; dhe askush nuk
mund të hynte në tempull, derisa tëmbaroheshin të shtatë plagët e të shtatë
engjëjve.

16
1Pastaj dëgjova një zë tëmadh nga tempulli që u thoshte të shtatë engjëjve:

“Shkoni dhe derdhni mbi dhe kupat e zemërimit të Perëndisë”. 2 I pari shkoi
dhe e derdhi kupën e vet mbi tokë, dhe një ulçerë e ligë dhe e dhimbshme
goditi njerëzit që kishin damkën e bishës dhe ata që adhuronin figurën e saj.
3 Pastaj engjëlli i dytë e derdhi kupën e tij në det; dhe u bë gjak si i një të
vdekuri dhe çdo qenie e gjallë në det vdiq. 4 Edhe engjëlli i tretë e derdhi
kupën e tij në lumenj dhe në burimet e ujërave; dhe u bë gjak. 5Dhe dëgjova
engjëllin e ujërave duke thënë: “Ti je i drejtë, o Zot, që je që ishe dhe që do të
vish, i Shenjti që gjykoi këto gjëra. 6Ata kanë derdhur gjakun e shenjtorëve
dhe të profetëve, dhe ti u dhe atyre të pijnë gjak, sepse është shpërblimi që ata
meritojnë”. 7Dhe dëgjova një tjetër që thoshte nga altari: “Po, o Zot, Perëndi
i plotfuqishëm, gjykimet e tua janë të vërteta dhe të drejta”. 8 Dhe engjëlli
i katërt e derdhi kupën e tij mbi dielli; dhe iu dha atij të djegë njerëzit me
zjarr. 9Dhe njerëzit u dogjën nga një nxehtësi e madhe dhe ata blasfemuan
emrin e Perëndisë që ka pushtet mbi këto plagë, dhe nuk u penduan që t’i
japin lavdi atij. 10Dhe engjëlli i pestë e derdhi kupën e tijmbi fronin e bishës;
dhembretëria e tij umbuluame terr; dhenjerëzitkafshoningjuhët e tyrenga
dhembja, 11 dhe blasfemuan Perëndinë e qiellit për shkak të dhembjeve të
tyre dhe ulçerët e tyre, por nuk u penduan për veprat e tyre. 12Pastaj engjëlli
i gjashtë e derdhi kupën e tij në lumin e madh Eufrat dhe uji i tij u tha për
të bërë gati udhën e mbretërve që vijnë nga lindja e diellit. 13Dhe pashë të
dilte nga goja e dragoit, nga goja e bishës dhe nga goja e profetit të rremë,
tri frymë të ndyra, që u ngjanin bretkosave. 14 Sepse në fakt janë fryma të
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demonëve që bëjnë mrekulli, që shkojnë te mbretërit e dheut dhe të gjithë
botës,që t’imbledhinpër luftëneditës sëmadhe tëPerëndisë sëPlotfuqishëm.
15 “Ja, unë po vij si vjedhës; lum ai që rri zgjuar dhe ruan rrobat e veta që të
mos ecë i zhveshur dhe të duket turpi i tij”. 16Dhe i mblodhën në një vend
që hebraisht quhet “Armagedon”. 17Pastaj engjëlli i shtatë e derdhi kupën e
tij në erë; dhe doli një zë i madh nga tempulli i qiellit, nga froni, duke thënë:
“Ubë”. 18Atëherë shkrepën zëra bubullima dhe vetëtima, dhe u bë një tërmet i
madh, që i tillë nuk ishte bërë qëkurseubënë njerëzitmbi tokë,një tërmet kaq
fort i madh. 19Dhe qyteti i madh u nda në tri pjesë dhe qytetet e kombeve
ranë, Babilona e madhe u kujtua përpara Perëndisë, që t’i japë kupën e verës
së zemërimit të tij të tërbuar. 20Dhe çdo ishull iku, edhemalet nuku gjetënmë.
21Dhenjëbreshër imadh,mepeshëprej një talenti, rangaqiellimbinjerëzit;
edhe njerëzit blasfemuan Perëndinë për plagën e breshërit; sepse plaga e tij
ishte me të vërtetë emadhe.

17
1Dhe erdhi një nga të shtatë engjëjt që kishin të shtatë kupat, dhe foli me

mua dhemë tha: “Eja, do të të tregoj gjyqin e kurvës së madhe që është ulur
në ujëra të shumta, 2më të cilën u kurvëruanmbretërit e dheut, dhe banorët
e dheut u dehën me verën e kurvërisë së saj”. 3 Dhe më çoi në Frymë në
një shkretëtirë, dhe pashë një grua që rrinte mbi një bishë të kuqe, plot me
emra blasfemie dhe që kishte shtatë krerë dhe dhjetë brirë. 4 Edhe gruaja
ishte veshur me purpur dhe me të kuq të ndezur, e stolisur me ar, gurë të
çmuar dhememargaritarë; kishte në dorë një kupë ari plot me neveritë dhe
ndyrësitë e kurvërimit të saj. 5Dhe mbi ballin e saj ishte shkruar një emër:
“Misteri, Babilona emadhe, nëna e lavirave dhe e neverive të dheut”. 6Dhe e
pashë gruan duke u dehur nga gjaku i shenjtorëve dhe nga gjaku imartirëve
të Jezusit. Dhe, kur e pashë, u çuditame çudi të madhe. 7Dhe engjëllimë tha:
“Përse çuditesh? Unë do të të tregoj misterin e gruas dhe të bishës që e mban
atë, e cila ka shtatë krerë dhe dhjetë brirë. 8 Bisha, që pe, ishte, edhe nuk
është,dhedo tëngjitet ngahumneradhedo të vejënëpërhumbje;dhebanorët
e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës që nga krijimi
i botës, do të çuditen kur të shohin bishën që ishte, dhe nuk është, ndonëse
është. 9Këtu është mendja që ka dituri: të shtatë krerët janë shtatë male, ku
ulet gruaja, 10 dhe mbretër janë shtatë; pesë kanë rënë, një është dhe tjetri
nuk ka ardhur ende; dhe, kur të vijë, pak kohë do të mbetet. 11Dhe bisha që
ishte, dhe nuk është më, është edhe ajo i teti mbret, dhe është nga të shtatët
dhe shkon në përhumbje. 12 Të dhjetë brirët, që pe, janë dhjetë mbretër, të
cilët nuk kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet si mbretër,
njëorë,bashkëmebishën. 13Këtakanënjëqëllim,dhedo t’ia japin fuqinëdhe
pushtetin e tyre bishës. 14Ata do të luftojnë kundër Qengjit dhe Qengji do t’i
mundë, sepse ai është Zot i zotërve dheMbret imbretërve; dhe ata që janëme
të janë të thirrur, të zgjedhur dhe besnikë”. 15 Pastaj më tha: “Ujërat që ke
parë, ku ulet lavirja, janë popuj dhe turma, dhe kombe, dhe gjuhë. 16Dhe të
dhjetë brirët që ke parëmbi bishën, këta do të urrejnë laviren, do ta bëjnë të
shkretë dhe lakuriq, dhe do të hanë mishrat e saj dhe do ta djegin në zjarr.
17 Sepse Perëndia u dha në zemër atyre të kryejnë mendjen e tij, të bëhen
në një mendje, edhe t’i japin bishës mbretërinë e tyre, gjersa të plotësohen
fjalët e Perëndisë. 18Dhe gruaja që pe është qyteti i madh, që mbretëronmbi
mbretëritë e dheut”.
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18
1 Edhe pas këtyre pashë një engjëll tjetër që zbriste nga qielli, që kishte

pushtet tëmadh; dhe dheu u ndriçua nga lavdia e tij. 2Ai bërtitime forcë dhe
me zë tëmadh, duke thënë: “Ra, ra Babilona emadhja, dhe u bë vendbanimi
i demonëve, dhe streha e çdo fryme të ndyrë, dhe streha e çdo shpendi të
ndyrë dhe neveritshëm. 3 Sepse nga vera e mërisë së kurvërimit të saj kanë
pirë të gjitha kombet, dhembretërit e dheutme të u kurvëruan, dhe tregtarët
e dheut u pasuruan për shkak të luksit të saj të shfrenuar”. 4 Pastaj dëgjova
një zë tjetër nga qielli, duke thënë: “Dilni prej saj, o populli im, që të mos
bëheni pjestarë të mëkateve të saj, dhe të mosmerrni nga plagët e saj, 5 sepse
mëkatet e saj janë grumbulluar dhe kanë arritur deri në qiell, dhe Perëndia
kujtoi paudhësitë e saj. 6 Shpërblejani atë që ajo ju ka bërë juve, përkundrazi,
shpërblejani dyfish sipas veprave të saj; në kupën që ajo derdhi derdhini
dyfishin. 7Nëmasën që u vetlavdërua ajo dhe shfreu në epshe, në atë masë i
jepni asajmundim dhe brenga, sepse ajo në zemër të vet thotë: “Unë rri posi
mbretëreshë, e ve nuk jam dhe brengë nuk do të shoh”. 8Prandaj në një ditë
të vetmedo të vijnë plagët e saj: vdekja, vaji dhe zia e bukës; edhe do të digjet
krejt në zjarr, sepse i fuqishëm është Zoti Perëndia, ai që e gjykon atë”. 9Dhe
do ta qajnë atë dhe do të vajtojnë për tëmbretërit e dheut, ata që u kurvëruan
me të dhe u dhanë pas epsheve me të, kur të shohin tymin e zjarrit të saj;
10 ata do të qëndrojnë larg nga frika e mundimit të saj, duke thënë: “Mjerë,
mjerë Babilona, qyteti i madh, qyteti i fuqishëm, sepse në një moment erdhi
gjyqi yt!”. 11Edhe tregtarët edheut do tëqajnëdhedo të vajtojnëpër të, sepse
askush nuk do të blejë më mallrat e tyre: 12 mallra prej ari dhe argjendi,
gurë të çmuardhemargaritarë,pëlhura liri dhepurpri,mendafshi e të kuqeje,
dhe gjithfarë drurësh erëmirë, e gjithfarë sendesh fildishi dhe druri shumë
të çmuar, bronzi, hekuri dhe mermeri, 13 dhe kanellë, dhe parfume, vajra
erëmirë, temian, verë, vaj, majë mielli, grurë, gjë e gjallë, dhen, kuaj, qerre,
trupa e shpirtra njerëzish. 14Dhe fryti i dëshirës së shpirtit tënd ikën prej teje,
dhe të gjitha gjërat e pasura dhe të shkëlqyerat ikën prej teje dhe ti nuk do
t’i gjesh më kurrë. 15 Tregtarët e këtyre gjërave, që u pasuruan prej saj, do
të rrijnë larg për shkak të frikës së mundimit të saj, dhe do të qajnë dhe do
të vajtojnë, 16 duke thënë: “Ah! Ah! Qyteti i madh, që ishte veshur me li të
hollë,me të purpurta e të kuqe të ndezur, dhe e stolisur me ar, dhe me gurë
të çmuar dhe me margaritarë! Sepse në një moment u shkatërrua një pasuri
kaq emadhe!”. 17Të gjithë kapitenët, të gjithë pasagjerët dhe detarët, dhe të
gjithë ata që tregtojnë nëpërmjet detit do të qëndrojnë nga larg 18 dhe, duke
parë tymin e zjarrit të saj, do të klithin: “Cili qytet i përngjante këtij qyteti të
madh?”. 19 Dhe do të hedhin pluhur mbi kryet, do të bërtasin, duke qarë e
duke vajtuar, duke thënë: “Ah! Ah! Qyteti i madh, në të cilën u pasuruan të
gjithë ata që kishin anije në det ngamrekullia e saj, sepse për një moment u
shkretua! 20Gëzohu përmbi të, o qiell, dhe ju apostuj të shenjtë dhe profetë,
sepse Perëndia duke e gjykuar vuri në vend drejtësinë”. 21Dhe një engjëll i
fuqishëm ngriti një gur të madh me përmasat sa një mokër dhe e hodhi në
det, duke thënë: “Me të njëjtin vrull do të hidhet Babilona, qyteti i madh, dhe
nuk do të gjendetmë; 22dhe zëri i harpistëve, i muzikantëve, i fyelltarëve dhe
borizanëve nuk do të dëgjohet më te ti; dhe çdo mjeshtër i çfarëdo eksperti i
arteve nuk do të gjendet më te ti, dhe nuk do të dëgjohet më te ti zëri i gurit
të mullirit. 23Dhe dritë llambe nuk do të ndriçojë më në ty; edhe zë dhëndri
dhe nuseje nuk do të dëgjohetmë te ti; sepse tregtarët e tu ishin të mëdhenjtë
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e dheut, sepse gjithë kombet umashtruanmemagjinë tënde. 24Sepse në të u
gjet gjak profetësh dhe shenjtorësh, dhe i gjithë atyre që janë vrarëmbi dhe”.

19
1Dhe pas këtyre dëgjova në qiell zërin emadh të një turme të shumtë, duke

thënë: “Aleluja! Shpëtimi, dhe lavdia, dhe nderimi, dhe fuqia i përkasin Zotit,
Perëndisë sonë, 2 sepse të vërteta dhe të drejta janë gjykimet e tij! Ai në fakt
gjykoi laviren e madhe, që e prishi dheun me kurvërinë e saj, dhe mori hak
për gjakun e shërbëtorëve të vet të derdhur prej dorës së saj”. 3 Dhe thanë
për të dytën herë: “Aleluja! Dhe tymi i saj ngjitet në shekuj të shekujve”.
4 Dhe ranë përmbys të njëzet e katër pleqtë, dhe të katër qeniet e gjalla,
dhe adhuruan Perëndinë, që ulej mbi fron, duke thënë: “Amen, Aleluja!”.
5 Dhe nga froni erdhi një zë, duke thënë: “Lëvdoni Perëndinë tonë, gjithë ju
shërbëtorë të tij dhe ju që e druani, dhe të vegjlit dhe të mëdhenjtë”. 6 Dhe
dëgjova një si zë i një turme të madhe, dhe si zë shumë ujërash dhe si zë
bubullimash të forta, që thoshte: “Aleluja, sepse filloi të mbretërojë Zoti,
Perëndia ynë, i Plotfuqishmi!. 7 Le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi dhe le t’i
japim atij lavdi, sepse erdhi dasma e Qengjit dhe nusja e tij është përgatitur!
8 Dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, të pastër dhe të shkëlqyeshëm,
sepse liri i hollë janë veprat e drejta të shenjtorëve”. 9Dhemë tha: “Shkruaj:
Lum ata që janë ftuar në gostinë e dasmës së Qengjit”. Dhe më tha: “Këto
janë fjalët e vërteta të Perëndisë”. 10 Edhe rashë përpara këmbëve të tij për ta
adhuruar, por aimë tha: “Ruaju se e bën, unë jambashkëshërbëtori yt si dhe i
vëllezërve të tuqëkanëdëshminëe Jezusit. Perëndinëadhuroje! Sepsedëshmia
e Jezusit është frymë e profecisë”. 11 Dhe pashë qiellin e hapur, dhe ja, një
kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon
dhe lufton me drejtësi. 12Dhe sytë e tij ishin si flakë zjarri dhe mbi kryet e
tij ishin shumë kurora; edhe kishte një emër të shkruar, që askush nuk e di
përveç atij; 13Dhe ishte i veshur me një rrobe të ngjyer në gjak; dhe emri i
tij quhet: “Fjala e Perëndisë”. 14Dhe ushtritë që janë në qiell e ndiqnin mbi
kuaj të bardhë, të veshurmerroba liri të hollë, të bardhëdhe tëpastër. 15Dhe
nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë për të goditur me të kombet; dhe ai
do të qeverisë me skeptër prej hekuri dhe ai vet do të shkelë vozën e verës
së mërisë dhe të zemërimit të Perëndisë së plotfuqishëm. 16Dhe mbi rroben
e vet dhe mbi kofshën ishte shkruar një emër: MBRETI I MBRETÉRVE dhe
ZOTI I ZOTÉRVE. 17Dhe pashë një engjëll që qëndronte në këmbë në diell; dhe
bërtiti me zë të madh duke u thënë gjithë shpendëve që fluturojnë në mes
të qiellit: “Ejani, mblidhuni në gostinë e madhe të Perëndisë, 18 që të hani
mish mbretërish, dhe mish kapitenësh, dhe mish njerëzish të fuqishëm, dhe
mish kuajsh dhe kalorësish, dhemishin e të gjithë njerëzve, të të lirëve dhe të
skllevërve, dhe të të vegjëlve dhe të të mëdhenjve”. 19Dhe pashë bishën, dhe
mbretërit e dheut, dhe ushtritë e tyre të mbledhura që të bënin luftë kundër
atij që kalëronte kalin dhe kundër ushtrisë së tij. 20 Dhe bisha u kap, dhe
bashkë me të profeti i rremë që kishte bërë shenja përpara saj, me të cilat i
mashtroi ata që morën damkën e bishës, dhe ata që adhuruan figurën e saj;
që të dy i hodhën të gjallë në liqenin e zjarrtë që digjet me squfur; 21 dhe të
tjerët u vranë me shpatë, që dilte nga goja e atij që kalëronte kalin, dhe të
gjitha shpendët u ngopënmemishrat e tyre.
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20
1Dhepashë një engjëllqë zbriste nga qielli, duke pasur çelësin e humnerës,

dhe një zinxhir të madh në dorë. 2 Ai e kapi dragoin, gjarpërin e lashtë,
që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për një mijë vjet, 3 dhe e hodhi atë
në humnerë, dhe e mbylli atë dhe vulosi mbi të, që të mos i mashtrojë më
kombet, deri sa të mbushen një mijë vjet; dhe pas këtyre ai duhet zgjidhur
për pak kohë. 4 Dhe pashë frone, dhe ata u ulën mbi to dhe atyre iu dha
pushteti që të gjykojnë edhe pashë shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat
për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin
adhuruarbishën,dheasfigurëne sajdhenukkishinmarrëdamkëmbiballin
e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë e mbretëruan me Krishtin
për një mijë vjet. 5 Por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë deri sa të
mbusheshin një mijë vjet. Kjo është ringjallja e parë. 6 I lum dhe i shenjtë
është ai që ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja e dytë nuk ka
pushtet, por ata do të jenë priftërinj të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të
mbretërojnëme të njëmijë vjet. 7Dhe kur të kryhen të njëmijë vjetët, Satani
do të zgjidhet nga burgu i tij, 8dhe do të dalë tëmashtrojë kombet që janë në
të katër anët e dheut, Gogun e Magogun, që t’i mbledhë ata për luftë; numri
i tyre do të jetë si rëra e detit. 9Dhe ata do të lëvizin në të gjithë sipërfaqen e
dheut dhe do ta rrethojnë fushën e shenjtorëvedhe qytetin e dashur. Por nga
qielli do të zbresë zjarr, i dërguar nga Perëndia, dhe do t’i përpijë. 10Atëherë
djallin që i kishte mashtruar, do ta hedhin në liqenin e zjarrit e të squfurit,
ku janë bisha dhe profeti i rremë; dhe do tëmundohen ditë e natë në shekuj
të shekujve. 11 Pastaj pashë një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi
të, nga prania e të cilit iku dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet vënd për ata. 12Dhe
pashë tëvdekurit, tëmëdhenje tëvegjël,që rrininnëkëmbëpërparaPerëndisë,
edhe librat u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës; dhe të
vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të
tyre. 13Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi
dorëzuan të vdekurit që ishin në ta; dhe ata u gjykuan secili sipas veprave
të veta. 14 Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liqenin e zjarrit. Kjo është
vdekja e dytë. 15Dhe, nëse ndokush nuk u gjet i shkruar në librin e jetës, u
flak në liqenin e zjarrit.

21
1Dhe pashë një qiell të ri dhe një dhe të ri; sepse qielli i parë dhe dheu i

parë kishin shkuar, dhe deti nuk ishte më. 2 Dhe unë, Gjoni, pashë qytetin
e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qielli, nga Perëndia, që ishte bërë
gati si nuse e stolisur për burrin e vet. 3Dhe dëgjova një zë tëmadh nga qielli
që thoshte: “Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta,
Perëndi e tyre. 4Dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga sytë e tyre; dhe vdekja
nukdo të jetëmë; asbrengë, as klithma, asmundim, sepse gjërat emëparshme
shkuan”. 5Dhe ai që rrintembi fron tha: “Ja, unë i bëj të gjitha gjërat të reja”.
Dhe më tha: “Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike”. 6 Edhe
më tha: “U bë! Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi! Atij që ka etje
unë do t’i jap si dhuratë nga burimi i ujit të jetës. 7Kush fiton do t’i trashëgojë
të gjitha gjërat; dhe do të jem për të Perëndi dhe ai do të jetë për mua bir.
8Kurse për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe
kurvëruesit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e
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tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e
dytë”. 9 Pastaj erdhi drejt meje një nga të shtatë engjëjt që kishin të shtatë
kupat plotme shtatë plagët e fundit, dhe foli memua, duke thënë: “Eja, do të
të tregojnusen, gruaneQengjit”. 10DhemëçoinëFrymëmbinjëmal tëmadh
dhe të lartë, dhemë tregoi qytetin emadh, Jeruzalemin e shenjtë, që zbriste
nga qielli, nga Perëndia, 11duke pasur lavdinë e Perëndisë. Dhe shkëlqimi i saj
i ngjante me një gur shumë të çmuar, si gur diaspri kristalor. 12Ai kishte një
mur të madh dhe të lartë me dymbëdhjetë porta, dhe te portat dymbëdhjetë
engjëj,dhe emra të shkruarmbi to, të cilat janë emrat e të dymbëdhjetëfiseve
të bijve të Izraelit. 13Nga lindja ishin tri porta, nga veriu tri porta, nga jugu
tri porta dhengaperëndimi tri porta. 14Dhemuri i qytetit kishte dymbëdhjetë
themele dhe mbi to ishin emrat e dymbëdhjetë apostujve të Qengjit. 15Dhe
ai që flistememua kishte një kallam ari, për tëmatur qytetin, dyert e tij dhe
murin e tij. 16 Dhe qyteti kishte formë katërkëndësh, dhe gjatësia e tij është
sa gjerësia; ai e mati qytetin me kallamin deri në dymbëdhjetë mijë stade;
gjatësia, gjërësia dhe lartësia e tij janë të barabartë. 17Mati edhe murin, që
ishte njëqind e dyzet e katër kubitë, me matje njeriu, domethënë engjëllit.
18 Muri ishte bërë ishte prej diaspri; dhe qyteti ishte prej ari të kulluar, i
ngjashëmmekristal transparent. 19Themelet emurit të qytetit ishin stolisur
megjithfarëgurësh të çmuar; themeli i parë ishteprejdiaspri, i dyti prej safiri,
i treti prej kalcedoni, i katërti prej smeraldi, 20 i pesti prej sardoniku, i gjashti
prej sardi, i shtati prej krizoliti, i teti prej berili, i nënti prej topazi, i dhjeti
prej krizopazi, i njëmbëdhjeti prej hiacinti, i dymbëdhjeti prej ametisti. 21Dhe
të dymbëdhjetë portat ishin dymbëdhjetëmargaritarë, secila portë ishte bërë
prej njëmargaritari të vetëm, edhe sheshi i qytetit ishte prej ari të kulluar, si
kristal i transparent. 22Dhenukpashë asnjë tempull në të; sepse Zoti Perëndi
i plotfuqishëm dhe Qengji janë tempulli i tij. 23Dhe qyteti nuk ka nevojë për
diell, as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse lavdia e Perëndisë e ndriçon
atë, dhe llamba e tij është Qengji. 24 Dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin
në dritën e tij; dhe mbretërit e dheut do të sjellin lavdinë dhe nderin e tyre
në të. 25Dhe portat e tij nuk do të mbyllen asnjëherë gjatë ditës, sepse nuk
do të ketë asnjëherë natë. 26 Edhe në të do të sjellin lavdinë dhe nderin e
kombeve. 27Edhenukdo të hyjë asgjë e papastërdheaskushqëkryenneveri
e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të Qengjit.

22
1Dhemë tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte

nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit. 2Nëmes të sheshit të qytetit, këtej e andej
lumit, ishte druri i jetës që jep dymbëdhjetë fruta, dhe që nxjerr frutin e saj
në çdo muaj; dhe gjethet e drurit janë për shërim të kombeve. 3 Dhe asnjë
mallkimnuk do të ketëmë; dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i Qengjit,
dhe shërbëtorët e tij do t’i shërbejnë; 4 ata do të shohin fytyrën e tij; dhe emri
i tij do të jetë mbi ballin e tyre. 5Dhe atje natë nuk do të ketë; edhe nuk kanë
nevojë për llambë, as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon; dhe ata do
të mbretërojnë në shekuj të shekujve. 6Dhe më tha: “Këto fjalë janë besnike
dhe të vërteta; dhe Zoti, Perëndi i profetëve të shenjtë, dërgoi engjëllin e tij,
për t’u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti.
7 Ja, unë vij shpejt; lum ai që i ruan fjalët e profecisë së këtij libri”. 8 Dhe
unë, Gjoni, jam ai që kam parë dhe dëgjuar këto gjëra; dhe kur dëgjova dhe
pashë, rashë për ta adhuruar përpara këmbëve të engjëllit qëm’i tregonte këto
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gjëra. 9 Dhe ai më tha: “Ruaju se e bën! Sepse unë jam bashkëshërbëtori
yt dhe i vëllezërve të tu, profetë, dhe të atyre që i ruajnë fjalët e këtij libri.
Adhuro Perëndinë!”. 10 Pastaj më tha: “Mos i vulos fjalët e profecisë së këtij
libri, sepse koha është afër. 11 Kush është i padrejtë, le të vazhdojë të jetë i
padrejtë, kush është i ndyrë le të vazhdojë të jetë i ndyrë, kush është i drejtë
le të vazhdojë të praktikojë drejtësinë, dhe kush është i shenjtë le të vazhdojë
të shenjtërohet. 12Dhe ja, unë vij shpejt, dhe shpërblimi im ështëmemua, për
t’i dhënë gjithsecilit sipas veprave që ai ka bërë. 13Unë jam Alfa dhe Omega,
fillimi dhembarimi, i pari dhe i fundit”. 14Lumata që i kryejnë urdhërimet e
tij, që të kenë të drejtën për drurin e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit.
15 Jashtë janë qentë, magjistarët, kurvarët, vrasësit, idhujtarët dhe kushdo
që do dhe zbaton gënjeshtrën. 16 “Unë, Jezusi, dërgova engjëllin tim për t’ju
dëshmuar për këto gjëra nëpër kisha. Unë jamRrënja dhe pasardhja e Davidit,
ylli i ndritshëm i mëngjesit”. 17Dhe Fryma dhe nusja thonë: “Eja!”. Dhe ai që
dëgjon le të thotë: “Eja!”. Dhe ai që ka etje, le të vijë; dheai qëdo, le tëmarrë si
dhuratëujine jetës. 18Unë ideklaroj kujtdoqëdëgjon fjalëteprofecisë sëkëtij
libri, se nëse ndokush do t’i shtojë këtyre gjërave, Perëndia do të dërgojëmbi të
plagët e përshkruara në këtë libër. 19 Dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit
të kësaj profecie, Perëndia do t’i heqë pjesën e tij nga libri i jetës nga qyteti i
shenjtë, dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. 20Ai që dëshmon për
këto gjëra, thotë: “Po, unë vij shpejt. Amen”. Po, eja, Zoti Jezus. 21Hiri i Zotit
Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen.
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