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

Albanian

Mbreti David ishte një njeri i madh i Perëndisë.
Gjatë sundimit të tij, Izraeli ishte rritur dhjetë
herë më shumë sesa gjatë mbretërimit të Mbretit
Saul.
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Por tani ai nuk sundonte dot më. Davidi ishte plak.
Dhe i lodhur! Dhe i sëmurë. Jeta e tij mbi tokë po
i afrohej fundit.
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Një nga djemtë e
shumtë të Davidit,
Adoijahu, i thoshte
njerëzve të Izraelit se
ai do të ishte mbret tani.
Megjithëse emri i tij do të
thotë, “Zoti është Perëndia
im”, Adonijahu nuk ishte një
njeri i mirë. A u përpoq ta
merrte fronin vjedhurazi,
duke e ditur që Davidi
ishte shumë i dobët
për ti rezistuar.

Gruaja e Davidit,
Bathsheba, e dinte që
djali i saj Salomoni duhej
të ishte mbret. Ajo i
tregoi Davidit planet e
Adonijahut. Ashtu i
sëmurë siç ishte, Davidi
mblodhi drejtuesit e tij
së bashku dhe në mënyrë
publike e kurorëzoi
Salomonin mbret të
Izraelit.
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Salomoni nuk pati më telashe me Adonijahun, sepse
populli i Izraelit kishte besim tek Davidi. Davidi u
tregoi atyre se Salomoni ishte ai të cilin Perëndia e
kishte zgjedhur për të qenë mbreti i tyre. Shpejt
pas kësaj, Davidi vdiq.
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Përpara se Davidi të
vdiste, Davidi e këshilloi
Salomonin që ti bindej
Perëndisë dhe të ishte
një mbret i mirë. “Ec në
rrugët e Perëndisë, që të
përparosh në gjithçka që
do të bësh”, i tha Davidi
birit të tij. Sa këshillë e
mirë! Atëherë Salomoni u
ul mbi fronin a babait të
tij, Davidit, dhe mbretëria
e tij u bë shumë e
qëndrueshme.
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5
Salomoni kërkoi urtësi për
të qenë një mbret i mirë.
Kërkesa e mbretit të ri,
i pëlqeu Perëndisë.
Perëndia i dha
Salomonit
urtësi dhe
i premtoi
edhe
pasuri
të mëdha
dhe nder.

Një natë Salomoni pa një
ëndërr. Në ëndrrën e tij,
Perëndia iu shfaq atij
dhe i tha, “Kërko!
Çfarë dëshiron
që unë të të
jap”? Çfarë
do të kishe
kërkuar ti?
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Nuk u desh shumë kohë që njerëzit të
zbulonin urtësinë e Salomonit. Një ditë, dy
nëna erdhën përpara tij, me një bebush.
“Djali i kësaj gruaje vdiq natën dhe ajo
e ndërroi bebin e saj të vdekur
me bebushin tim të gjallë” tha
njëra grua. “Jo! Bebi i gjallë
është i imi dhe i vdekuri
është i yti” tha gruaja
tjetër. Si mundej
mbreti të merrte
vesh cila ishte
nëna e vërtetë?

Atëherë, mbreti tha, “Më sillni një shpatë”. Kështu
ata sollën një shpatë përpara mbretit. Çfarë
mendoni ju se do bënte mbreti me shpatën?
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Mbreti tha “Ndajeni fëmijën e gjallë më dysh dhe
jepiani gjysmën njërës dhe gjysmën tjetrës”.
Atëherë mamaja e fëmijës së gjallë tha “O zot,
jepia asaj fëmijën dhe të lutem mos e vrit”.

Por tjetra tha “Mos të
jetë as i imi dhe as i yti,
por ta ndajmë”.
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Kështu mbreti tha
“Jepiani gruas së
parë fëmijën e gjallë.
Ajo është mamaja”.
I gjithë Izraeli e
dëgjoi gjykimin dhe
e respektoi edhe më
shumë mbretin. Ata
e panë që urtësia e
Perëndisë ishte
në të.
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Njerëzit e Izraelit nuk kishin
tempull në të cilin të adhuronin
Perëndinë. Kur Davidi e bëri në
plan të ndërtonte një të tillë,
Perëndia i tha

“Biri yt do
të ndërtojë një
shtëpi për Emrin Tim”.
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U deshën plot
shtatë vjet që
të ndërtohej
tempulli.

Kështu Salomoni filloi të
ndërtojë një tempull të
mrekullueshëm në Jerusalem.

Por dita e madhe
erdhi kur çdokush u mblodh
për të dëgjuar Salomonin
ndërsa ai ia përkushtonte
15 tempullin Perëndisë.
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Pas kësaj, Perëndia iu
shfaq sërisht Salomonit
dhe i premtoi ta bekojë
atë dhe Izraelin për
aq kohë sa ata do ti
bindeshin Perëndisë.

Pas një lutjeje të
mrekullueshme dhe
plot gëzim, mbreti dhe
populli ofruan mijëra
sakrifica dhe

festuan dy
javë rrjesht!
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17
Ndërsa Salomoni e shpërdoroi mundësinë për t’iu
bindur Perëndisë, një nga oficerët i quajtur
Jeroboam pati një përvojë
të çuditshme.

Në mënyrë të trishtueshme, as Salomoni dhe
as populli i Izraelit nuk iu bindën gjithmonë
Perëndisë. Mbreti u martua me shumë gra,
të cilat Perëndia nuk i pëlqente. Gratë e
tij nga popuj të tjerë ia kthyen zemrën
drejt idhujve; ndryshe nga zemra
e atit të tij Davidit, zemra
e tij nuk ishte më
besnike ndaj
Zotit
Perëndi.
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Jeroboami ia mbathi menjëherë në Egjipt; ai e dinte
se Salomoni do ta vriste nëse qëndronte në Izrael.

Një profet i tha atij se Perëndia do ta ndante
mbretërinë e Salomonit dhe Jeroboami do të
sundonte përmbi dhjetë nga dymbëdhjetë fiset
e Izraelit.
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Më në fund
Salomoni vdiq.
Biri i tij, Roboami,
i vuri edhe më
shumë taksa
popullit sesa
Salomoni. Dhjetë
fise të Izraelit u
rrebeluan dhe
zgjodhën
Roboamin si
udhëheqës të
tyre.
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Mbretëria
e madhe e
Salomonit u
nda më dysh,
pikërisht ashtu
si profeti i
Perëndisë
kishte thënë.
Perëndia nuk
mund ta bekojë
mosbindjen.
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Mbreti i Urtë Salomon
Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla
e marrë nga
1 Mbretërve 1-12

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