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E drejta e kopjimit: Mund të bëni kopje ose ta shtypni këtë histori, nëse nuk do ta shitni.
Shqip

Ishte një ditë e trishtueshme
për Manaseun. Babai i tij,
Mbreti Hezekia sapo kishte
vdekur. Tani, vetëm
dymbëdhjetë vjeç,
Manaseu ishte mbreti
i ri i popllit të Perëndisë
në Jude. Ai nuk e dinte
atëherë, por ai do
të ishte mbret për
55 vjet. Manaseu
kishte nevojë për
ndihmën e Perëndisë
për të qënë një
mbret i mirë.

Albanian

Por, Manaseu e shpërfilli Perëndinë dhe
u soll keq. Ai ndërtoi altarë për të
adhuruar idhujt. Ai bëri madje edhe
imazhe të gdhendura dhe i vendosi në
Tempullin e shenjtë të Perëndisë.
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Perëndia kishte thënë
nëpërmjet Moisiut “Nuk do të
bësh imazhe të gdhendura. Nuk
do të biesh përmbys dhe as nuk
do tu shërbesh atyre”.

Manaseu praktikoi
shtrigëri dhe shortari.
Ai e çoi popullin larg
Perëndisë. Mbreti
madje dogji edhe
bijtë e tij si
sakrificë për
idhujt. Mosbindja
e Manaseut e
zemëroi shumë
Perëndinë.
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Kur njerëzit e Tij nuk binden, Perëndia i lejon
ata të ndëshkohen. Kjo ishte ajo që i ndodhi
Manaseut dhe popullit që ai sundonte. Perëndia
dërgoi ushtrinë Asiriane përmbi ta. Manaseu u
dërgua në pranga i burgosur në Babiloni.
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Duke vuajtur në Babiloni,
Manaseu iu lut Zotit, Perëndisë
së tij. Ai e përuli shumë veten e
tij përpara Perëndisë së etërve
të tij, dhe iu lut Atij. Ai nuk iu
lut më idhujve të vdekur!
Por, a do ti përgjigjej
Perëndia i gjallë Manaseut
pas gjithë ligësive që ky
i fundit kishte bërë.
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Po! Perëndia dëgjoi lutjen e
mbretit dhe e ktheu përsëri
në Jerusalem, përsëri në
fron, për të qenë mbret
përmbi njerëzit. Atëherë
Manaseu e kuptoi që Zoti
është Perëndia.

Mbreti Manase ishte një njeri i ri. Ai
e nxorri imazhin jashtë nga tempulli i
Perëndisë dhe i mblodhi të gjithë
perënditë e rremë dhe i hodhi jashtë
qytetit.
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Kur Manaseu vdiq, biri i tij Amoni, u kthye tek
adhurimi i idhujve. Por, ai nuk e përuli veten e tij
përpara Zotit ashtu si Manaseu. Ndërsa Amoni
mëkatonte gjithnjë e më shumë, më në fund ai
u vra nga shërbëtorët brenda shtëpisë së tij.
Ai mbretëroi vetëm dy vjet.

Ai riparoi altarin e Perëndisë dhe ofroi
oferta falenderimi. Pastaj ai e urdhëroi
popullin e tij, që ti shërbente Zotit,
Perëndisë së Izraelit. Sa ndryshim i
madh për Manaseun?!
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Mbreti tjetër, Josia,
ishte vetëm tetë vjeç.
Ai mbretëroi 31 vjet dhe
bëri atë që është e drejtë
në sytë e Perëndisë. Në
të vërtetë, Josia i bëri
pluhur të gjithë idhujt.

Mbreti i mirë Josia gjithashtu pastroi dhe riparoi
Tempullin e Perëndisë. Ndër mbeturinat një prift
gjeti Librin e Ligjit të Perëndisë dhënë nëpërmjet
Moisiut.
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Kur mbreti dëgjoi fjalët
e Ligjit, ai grisi rrobat e
tij nga keqardhja. Josia
e dinte se sa tmerrësisht
të ligj kishin qenë
parardhësit e tij,
në mosbindjen e
tyre ndaj Perëndisë.
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Një profeteshë e quajtur Huldah, i dha Josias
mesazhin e Perëndisë. “Kështu thotë Perëndia, ‘Ja
Unë sjell të gjitha mallkimet e këtij libri mbi këtë
vend, sepse ata më kanë braktisur’”.
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Shërbëtorët e tij e çuan në
shtëpi me një qerre në
Jerusalem, ku edhe vdiq.
Të gjithë njerëzit vajtuan
dhe thurën këngë për
mbretin e mirë Josia.

Perëndia e ndihmoi Josian të
drejtonte popullin përsëri tek
Perëndia. Një ditë, ndërsa
drejtonte ushtrinë e tij
në betejë, Josia u
plagos ligsht nga
një harkëtar armik.
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Shumë shpejt pas
kësaj, mbretërisë i
erdhi fundi. Por
një ditë, një mbret
do të mbretërojë
sërisht përmbi
Jerusalem. Emri i
Tij është Mbreti i
Mbretërve dhe
Zoti i Zotërve.
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Kur Jezus Krishti
erdhi herën e parë,
Ai u refuzua dhe u
kryqëzua. Kur
Jezus Krishti do të
vijë sërisht, Ai nuk
do të jetë mbret
vetëm përmbi
Izraelin, por
përmbi të gjithë
tokën.
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Mbretër të Mirë, Mbretër të Këqinj
Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla
e marrë nga
2 Kronikave 33-36

“Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u
jep mendje njerëzve të thjeshtë.”
Psalmet 119:130
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