
Perëndia Dha Isakun; Perëndia e
Shpëtoi Isakun nga Vdekja

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 21:1-3, 22:1-19

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që çdo njeri dhe çdo gjë i përket Perëndisë.

� Të tregojë që asgjë nuk është e vështirë për Perëndinë.

� Të tregojë që njeriu nuk mund ta shpëtojë vetë veten e tij.

� Të tregojë që Perëndia shpëton ata që i besojnë Atij.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që ata mund të vijnë tek Perëndia vetëm me anë të besimit.

� Të shohin sovranitetin e Perëndisë, gjithëfuqinë, pandryshueshmërinë
dhe hirin e Tij.

� Të shohin që edhe një njeri i zakonshëm mund të bëjë diçka shumë të
vështirë nëse besimi i tij është tek Perëndia, që mund të mbështetesh
plotësisht.

� Të shohin kërkesën e Perëndisë në jetën e tyre sepse Ai zotëron gjithçka.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Për shumicën e njerëzve, ky tregim është shumë i vështirë për t’u imagjin-
uar. Si ka mundësi që një Perëndi i shenjtë dhe i drejtë t’i kërkojë dikujt të vrasë
djalin e tij? Si mund ta lidhë njeriu djalin e tij në altar, dhe të kapë thikën për ta
vrarë atë? Si ka mundësi që djali i tij (që ndoshta ishte më i ri dhe më i fortë se
i ati i tij i moshuar) ta lejojë të atin e tij ta lidhë e ta shtrijë në altar, dhe ta flijojë?

Për ata që nuk besojnë, këto gjëra duhet të paraqiten thjesht si fakte. Mos
shpresoni se studentët tuaj do ta kuptojnë këtë histori; sepse e vetmja mënyrë
për ta kuptuar këtë ngjarje është kur e shohim mbi bazën e besimit tonë, duke e
para nga pikëpamja e Kryqit. Nuk është tregim i veprimeve të zakonshme dhe të
parashikueshme; ky është tregim që flet për besimin dhe na lë të kuptojmë se si
Perëndia sakrifikoi Birin e Tij, Jezus Krishtin. Besimi i Abrahamit u bë model për
besimin tonë, dhe ne duhet t’i besojmë Perëndisë vetëm për të na dhënë flijimin
e përsosur për mëkatet tona.

Në këtë histori shumë prekëse, Abrahami kishte lëshuar në një farë
mënyre, pronësinë dhe kontrollin e pasurive të tij, të jetës së tij, si dhe jetën e
djalit të tij. Besimi i tij tek Perëndia ishte i çliruar nga çdo lloj dyshimi dhe kjo e
bëri atë t’i jepte Perëndisë çdo gjë që kishte.

MËSIMI
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Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim tregon
besnikërinë supreme të
Perëndisë, pushtetin
sovran duke dhënë
Isakun dhe pastaj duke
siguruar një dash të
bëhej fli në vend të
Isakut.
Besimi i Abrahamit
paraqitet si një reagim i
drejtëpërdrejtë nga
besnikërisë së
Perëndisë.
Kjo histori është si ajo e
Krishtit, të cilën ju do ta
përdorni më vonë kur të
paraqitni Ungjillin.

PËRGATITJA E MËSIMIT
Kjo pjesë është për ju, mësuesin.

Pasazhet në kolonën e Referimeve nga Shkrimet e Shenjta janë
për studimin tuaj gjatë përgatitjes së këtij mësimi. Meqenëse ato
mund të përmbajnë koncepte që ndeshen më përpara këtij
mësimi, ato nuk do të mësohen në këtë fazë.

Shënim: Nëse nuk keni shpjeguar më parë nga kjo pjesë e
mësimeve, ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në fil-
lim të këtij libri.



Kjo është historia e besimit të Abrahamit; por e parë në një këndvështrim
më të gjerë, kjo është historia e besnikërisë së Perëndisë. Abrahami e kuptoi
atë që ne të gjithë duhet të kuptojmë: Perëndia është besnik në mënyrë më të
lartë. Ai gjithmonë i mban premtimet e Tij.

Hebrejtë 11:19 na thotë që Abrahami shpresonte se Perëndia do ta ngrinte
Isakun nga vdekja. Ai e dinte që Perëndia kishte premtuar se do t’i jepte atij pasard-
hës dhe do të dërgonte një Shpëtimtar nëpërmjet Isakut. Kështu që veprimet e
Abrahamit pasqyrojnë besimin që ai kishte tek Perëndia për ta ndihmuar në dilemën
e tanishme dhe për të bërë ato që Ai kishte premtuar në të ardhmen.

Por ne e dimë se kur i flijua Biri i vetëm i Perëndisë, Perëndia nuk vuri tjetër
në Kryq në vend të tij. Perëndia e lejoi Birin e tij të zerë vendin tonë dhe të
bëhet flijim për mëkatet tona.! Dhe e vetmja mënyrë që ne të marrim pjesë në
këtë veprim kaq të përhirtë është të vijmë tek Perëndia ashtu siç bëri
Abrahami, me anë të besimit!

Ne mund të mendojmë thellë për këto të vërteta gjatë shpjegimit të kësaj
historie të madhe themelore mbi të cilën më vonë do të ndërtojmë Ungjillin e
Jezus Krishtit.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 18, “Abrahami Ofron Isakun”
� Skema Kronologjike 

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 17.

A. Hyrje

Në mësimin tonë të fundit, ne mësuam se Abrahami i
besonte Perëndisë, dhe Perëndia besimin e tij e quajti si të
një njeriu të drejtë.
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MBI MËSIMDHËNIEN E KËTIJ MËSIMI:
Këto mësime janë hartuar për të mësuar ata që nuk besojnë. Ju
me shumë kujdes po vini një bazë biblike mbi të cilën më vonë do
të paraqitet Ungjilli. Nëse në klasën tuaj ka besimtarë, mësoji ata
duke synuar që ata të kuptojnë bazën e besimit të tyre dhe me
synimin që ata të jenë të aftë t’u mësojnë të njëjtin material
jobesimtarëve.

MOS E NDËRLIKO MESAZHIN!
Gjatë mësimit, mos harroni se ky është një studim i udhëzuar—
dhe jo një pamje shteruese e Biblës, dhe as një diskutim grupi i
pakufizuar. Mos dil jashtë temës së mësimit dhe vazhdo mësimin
duke kufizuar dhe udhëzuar çdo diskutim.

Ndiq me kujdes skicën e mësimit. Thekso temat doktrinore.

FORMATI I MËSIMIT: Kolona qendrore më poshtë përmban mate-
rialin e mësimit që do t’u mësohet studentëve. Kryerreshtat me të
zeza janë vetëm për referim dhe nuk ka nevojë të përmenden
sepse ato janë të përfshirë në materialin e skicuar që vijon.
Materiali në kolonat anësore është  për t’u përdorur nga vetë
mësuesi dhe nuk është  për t’u përfshirë në mësim.

PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)



- Sot ne do të studiojmë provën më të madhe të besimit të
Abrahamit.

- Por më i rëndësishëm se besimi i Abraham është
Perëndia besnik të cilin ai besoi.

Perëndia është qendra e kësaj historie dhe e të gjithë Biblës.

B. Perëndia e përmbushi premtimin e Tij dhe i dha Abrahamit
dhe Sarës një djalë.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

Megjithëse Abraham dhe Sara ishin shumë të moshuar për
të lindur fëmijë, Perëndia u kishte premtuar atyre se do të
kishin fëmijë.

- Në këtë kohë, Abrahami ishte 100 vjeç dhe Sara ishte 90
vjeçe.

- Sara kishte qeshur kur Perëndia i kishte thënë se do të
kishte fëmijë.

Sara kurrë nuk kishte bërë fëmijë.

Ajo e dinte që do të ishte e pamundur në moshën e saj.

Por asgjë nuk është e pamundur për Perëndinë; Ai mund të
bëjë gjithçka që dëshiron.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.

Shumë vite kishin kaluar që kur Perëndia i kishte dhënë
premtimin Abrahamit për t’i dhënë një djalë, por Perëndia
nuk e kishte harruar premtimin e Tij.

- Ai nuk kishte ndërruar mendje.

- Sara u bë me fëmijë ashtu siç premtoi Perëndia.

Abrahami dhe Sara ia vunë emrin Isak.

$ LEXO Gjeneza 21:1-3.

TREGO ISAKUN NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Perëndia mundi të vendosë që t’i japë Abrahami dhe Sarës
një fëmijë, sepse Ai është Krijuesi i të gjithë njerëzve dhe i të
gjitha gjërave.

- Perëndia i jep jetë gjithçkaje kudo në botë.

- Ai u dha jetë paraardhësve tanë.

- Ai na dha jetë të gjithëve neve si dhe fëmijëve tanë.

Kjo botë dhe gjithçka në të i përket Perëndisë.

- Abrahami dhe Sara i përkasin Perëndisë.

- Djali i tyre Isaku i përkiste Perëndisë.
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Jeremiah
32:17

Luka
1:37

Aktet
17:25

I Kron-
ikat
29:11,12  

Psallmi
24:1
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C. Perëndia i dha urdhër Abrahamit të ofronte Isakun.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Shumë vite kaluan, dhe Isaku u rrit dhe u bë djalosh.1

I ati dhe e ëma e tij e donin shumë.
Abrahami besonte që të gjitha premtimet e Perëndisë në lid-
hje me ardhjen e Shpëtimtarit do të përmbusheshin nëpër-
mjet Isakut dhe pasardhësve të tij.
Një ditë Perëndia i tha Abrahamit të bënte gjënë më të
vështirë dhe të papritur.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Gjeneza 22:1,2.

Perëndia po e vinte në provë Abrahamin për të parë nëse ai
e donte Isakun më shumë se Perëndinë.
Çfarë autoriteti kishte Perëndia për t’i thënë Abrahamit të
merrte Isakun dhe ta jepte si flijim?
- Krahaso:

A ka të drejtë fqinji juaj ose ndonjë tjetër t’ju thotë se çfarë
duhet të bëni me fëmijët tuaj, shtëpinë, makinën, apo
pasuritë tuaja? Jo! Përse jo? Sepse ato janë të tuat. Ato ju
përkasin juve. Ato nuk i përkasin fqinjit tuaj.
Por a nuk i përkiste Abrahamit Isaku? A nuk ishte Isaku
djali i Abrahamit? A nukkishte Abrahami pushtet mbi
Isakun? Isaku ishte fëmija e Abrahamit, po kush i dha jetë
Isakut? Kush ia dha Abrahamit dhe Sarës Isakun?
Perëndia ia dha. Isaku i përkiste Perëndisë.

Perëndia u jep jetë çdo njeriu dhe çdo gjëje të gjallë.
Perëndia krijoi gjithçka.
Prandaj, Perëndia ka pushtet mbi të gjithë njerëzit dhe sendet.

D. Abrahami i besonte Perëndisë.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

Mendo se çfarë po ndodhte!
- Ç’surprizë duhej të ketë qenë për Abrahamin!
- Ç’provë e vështirë dhe e pamundur!
A kishte ndryshuar Perëndia mendjen në lidhje me Isakun
dhe premtimet e Tij?
- Si mund të përmbusheshin premtimet e Perëndisë nëpër-

mjet Isakut nëse Abrahami e vriste atë?
- A kishte ndërruar mendje Perëndia?
- A kishte vendosur Perëndia që Shpëtimtari të mos ishte

nga pasardhësit e Isakut?
Si iu përgjigj Abrahami?
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1Fjala që përdoret në këtë
pasazh për të përshkruar
Isakun si një “djalosh” përk-
thehet në vende të tjera si
“i ri” (si tek shërbëtorët e
Abrahamit, Gjeneza 22:3)
ose “shërbëtor”.

Periudha e kohës që nga
lindja e Isakut nuk jepet,
megjithëse ndër kohë kanë
ndodhur shumë ngjarje. SIç
duket, Isaku ishte shumë i
fuqishëm për të mbartur
drutë për flijimin. ❏



- Megjithëse Abrahamit iu tha të ofronte Isakun si flijim, ai
nuk e vuri në dyshim Perëndinë.

- Ai i pranoi ato që i tha Perëndia.
Si mund të reagonte ai kështu?
Ai e njihte dhe i besonte Perëndisë.
- Ai e dinte se Perëndia nuk do të gënjente.
- Ai e dinte se Perëndia nuk do t’i jepte premtime dhe pas-

taj të ndërronte mendjen.
- Ai i besoi Perëndisë dhe ishte i bindur që Perëndia do ta

mbante fjalën e Tij.
A nuk ishte kjo një gjë e pamundur për çdo njeri për të bërë?
- Abrahami ishte një njeri si ne.
- Kjo provë e besimit të tij ishte shumë e vështirë—mund të

themi e pamundur.
- Por Abrahami e kishte vënë plotësisht besimin tek

Perëndia.
- Ai kishte arritur të kuptonte që Perëndia nuk dështon

kurrë!
- Krahaso:

Për ne sot është e vështirë të imagjinojmë dikë që gjithmonë
e mban fjalën e tij. Qëllimet tona shpeshherë janë të mira,
por ngandonjëherë ne nuk mund t’ia dalim mbanë. Jemi të
zënë, të lodhur, merremi me gjëra të tjera, ose nuk arrijmë
të bëjmë ato që kemi premtuar.
Perëndia nuk është si ne. Abrahami zbuloi atë që çdo njeri
ka nevojëtë zbulojë për veten e tij: Perëndia e mban gjith-
monë fjalën që Ai ka premtuar për të bërë. Ne mund t’i
besojmë Perëndisë plotësisht për këtë. Kjo është ajo që
kërkon Perëndia nga ne—t’i BESOJMË Atij.

Hebrejtë 11:19 thotë që Abrahami besonte se edhe po të
vriste djalin e tij Isakun duke iu bindur Perëndisë, Perëndia
përsëri do ta ngrinte Isakun nga vdekja.
- Ai e dinte që kjo për njerëzit është e pamundur.
- Por ai i besoi Perëndisë në këtë gjë.
- Krahaso:

Abrahami ishte i ndryshëm nga Adami dhe Eva. Kur ata
ishin në kopsht, Perëndia i tha Adamit të mos hante frutin
e pemës së dijes të së mirës dhe të keqes, sepse po ta hanin,
ata sigurisht që do të vdisnin që atë ditë. Por kur Satani i
tha Evës që ata nuk do të vdisnin, Adami dhe Eva i besuan
Satanit. Ata e vunë në dyshim Fjalën e Perëndisë, dhe nuk
iu bindën Atij. Adami dhe Eva nuk besuan tek Perëndia,
por Abrahami i besonte Perëndisë. Ai besonte që Perëndia
do ta mbante fjalën e Tij.

Ngaqë Abrahami i besoi Perëndisë, ai menjëherë i përgatit
për të shkuar në vendin ku do ta çonte Perëndia.
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$ LEXO Gjeneza 22:3-5.

E. Isaku e pyet dhe Abrahami i përgjigjet.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta
kënaqë Perëndinë.

$ LEXO Gjeneza 22:6-7.

Mendoni situatën e Isakut.
- Pa dyshim që ai kishte parë shumë flijime të tjera.
- Ata nuk po e kuptonte përse nuk po merrnin një dele me

vete për ta flijuar.
- Abrahami nuk i kishte thënë Isakut se çfarë kërkonte

Perëndia prej tij.

$ LEXO Gjeneza 22:8

Abrahami i besonte Perëndisë.
T’i besosh Perëndisë është gjëja më e rëndësishme që mund
të bëjmë.
- Dëgjimi i një predikimi ose leximi i fjalëve të Biblës nuk

do të na shpëtojë ne nga pushteti i Satanit.
- Ne duhet ta pranojmë fjalët e Perëndisë dhe t’i besojmë

Atij.
- Krahaso:

Po të jeni i sëmurë dhe shkoni tek doktori, dhe doktori iu
jep recetën me ilaçe, a do të ishte e mjaftueshme për ju nëse
ai vetëm sa ju flet për ilaçet dhe se si mund t’ju shërojnë ju
ato? A mendoni ju se thjesht dëgjimi për ilaçin do t’ju
shërojë ju?
Thjesht dëgjimi i Fjalës së Perëndisë, kjo gjë vetëm nuk ju
sjell ndonjë dobi. Po të dëgjojmë dhe të mos pranojmë të
besojmë, ne po bëjmë atë që bëri Satanit kur i foli Evës: Ne
e quajmë Perëndinë gënjeshtar. Perëndia nuk i pranon
kurrë ata që nuk e besojnë Atë. Perëndia pranon vetëm ata
të cilët, ashtu si Abrahami, i besuan Perëndisë dhe atyre që
thotë Ai.

F. Abrahami e lidhi Isakun.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon 

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Gjeneza 22:9,10

Nuk kishte shpëtim për Isakun.
- Ai ishte i lidhur dhe i shtrirë mbi altar.
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Hebrejtë
11:17-
19



- Abrahami kishte ngritur lart thikën për ta vrarë atë.

- Perëndia e kishte urdhëruar Abrahamin të ofronte Isakun
për flijim, dhe për Isakun nuk kishte rrugë shpëtimi kur
ai ushtri mbi altar.

- Krahaso:

Ishte njësoj si në rastin kur Perëndia mbylli derën e arkës
së Noes. Familja e Noes dhe të gjitha kafshët dhe zogjtë
ishin brenda të siguruar, por për njerëzit jashtë arkës nuk
kishte shpëtim sepse ata nuk i besonin Perëndisë dhe dera
tashmë u mbyll.

Edhe për njerëzit e liq të qyteteve të Sodomit dhe të
Gomorrahës nuk kishte shpëtim kur Perëndia u dërgoi
atyre zjarrin.Edhe për gruan e Lotit nuk kishte shpëtim
kur ajo nuk iu bind Perëndisë dhe vështroi prapa në
qytetin e Sodomit.

Perëndia e shpëtoi Noen dhe familjen e tij nga përmbytja.
Perëndia e shpëtoi Lotin dhe vajzat e tij nga zjarri që
shkatërroi Sodomin dhe Gomorrahën. Vetëm Perëndia
mund ta shpëtonte Isakun nga vdekja.

A ka ndonjë mënyrë për ne të shpëtojmë nga vdekja dhe
dënimi i përjetshëm për mëkatet tona? Jo! Ne vetë nuk
mund ta shpëtojmë veten tonë. Perëndia do të dënojë çdo
mëkat. Askush nuk mund t’i shpëtojë Perëndisë.

Perëndia dhe vetëm Perëndia mund të gjejë rrugën e shpë-
timit. A e dini se çfarë bëri Perëndia? Le të lexojmë ç’thotë
Bibla për këtë.

G. Perëndia siguroi një dash që t’i zinte vendin Isakut.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

^ Tema: Perëndia është i dashur, i mëshirshëm dhe 
plot hir.

$ LEXO Gjeneza 22:10-12

Perëndia e shpëtoi Isakun; Perëndia i tha Abrahamit të mos
e vriste djalin e tij.

Isaku nuk mund të shpëtohej, po të mos dilte një flijim tjetër
i përshtatshëm për t’iu ofruar Perëndisë.

- Abrahami dhe Isaku nuk kishin me vete ndonjë flijim
tjetër të përshtatshëm.

- Por Perëndia siguroi një tjetër flijim në vend të Isakut.

- Abrahami nuk mund të gjente ndonjë flijim.

Perëndia me hirin e Tij siguroi një dash në vend të Isakut.

$ LEXO Gjeneza 22:13.
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Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
18, “ABRAHAMI OFRON ISAKUN”

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon 

vdekjen si shpagim për mëkatin.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Perëndia bëri që dashi të ngatërrohej me brirët e tij nëpër
ferra.
- Po të kapej në ferra nga ndonjë pjesë tjetër e trupit, do ta

dëmtonte veten duke u përpjekur të shpëtonte.
- Po të dëmtohej, nuk do të pranohej si flijim i përshtat-

shëm për Perëndinë.
Perëndia pranon vetëm një kafshë të shëndoshë e të
fortë për flijim.
Duke qenëse Perëndia është i përsosur, Ai pranon
çfarëdo që është e përsosur.

Perëndia siguroi një flijim të përshtatshëm në vend të
Isakut.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.

Perëndia është besnik.
- Ai e mbajti premtimin që i dha Abrahamit.
- Nëpërmjet Isakut, Perëndia do t’i jepte Abrahamit shumë

pasardhës.
Abrahami e hoqi Isakun nga altari dhe vuri dashin që sig-
uroi Perëndia në vend të tij.
- Abrahami e therri dashin dhe e dogji si flijim për

Perëndinë.
- Dashi u flijua në vend të Isakut.
- Dashi zëvendësoi Isakun.
- Perëndia e shpëtoi Isakun duke gjetur një dash në vend të

tij.

H. Abrahami besoi që Perëndia do të dërgonte Shpëtimtarin.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

$ LEXO Gjeneza 22:14-19.
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Abrahami, vendin ku Perëndia igjeti dashin, e quajti “Zoti
do të japë”.
- Perëndia siguroi një dash të flijohej në vend të Isakut.
- Abrahami besoi që Perëndia do të siguronte gjithashtu

edhe Shpëtimtarin që të shpëtonte njerëzimin nga
pushteti i Satanit dhe nga dënimi i mëkatit.

I. Përfundim

Ne nuk mund ta imagjinojmë provën e vështirë që përballoi
Abrahami.
Por ne e shohim që Perëndia e shpërbleu besimin e
Abrahamit.
Ai gjeti një mënyrë për të shpëtuar Isakun; Ai siguroi një fli-
jim të përshtatshëm—një dash për t’u flijuar në vend të
Isakut.
Linja e Shpëtimtarit të premtuar u ruajt.
Perëndisë mund t’i besohet plotësisht për premtimet e Tij.
Ia vlen plotësisht t’i besojmë Perëndisë sonë!

PYETJE:

1. Përse kishte mundësi Perëndia t’i jepte Abrahamit dhe
Sarës edhe pse ai ishte 100 vjeç dhe ajo ishte 90 vjeçe? 
a. Sepse Perëndia u jep jetë njerëzve kudo në botë.
b. Perëndia është i gjithë-fuqishëm. Ai mund të bëjë çdo gjë

që do.
2. Çfarë autoriteti kishte Perëndia që t’i kërkonte Abrahamit

të flijonte Isakun?
a. Perëndia është Krijeusi i të gjitha gjërave; prandaj Ai

është zotëruesi i gjithçkaje.
b. Perëndia ia dha jetën Isakut.

3. A mendoi Abrahami se Perëndia ka ndërruar mendje për
Isakun për të qenë babai i një kombi të madhe dhe
stërgjyshi i Shpëtimtarit? Jo, Abrahami besonte tek
Perëndia sepse ai ishte i bindur që Perëndia i mban gjith-
monë premtimet e Tij.

4. Çfarë mendoi Abrahami se do të bënte Perëndia? Abrahami
mendoi se, po ta vriste Isakun siç e urdhëroi Perëndia,
atëherë Perëndia do ta ngrinte Isakun nga vdekja.

5. Kur e lidhi Abrahami Isakun dhe e vuri mbi altar, a kishte
rrugë shpëtimi për Isakun? Jo, Isaku nuk mund ta shpëtonte
dot veten e tij nga vdekja.

6. A ka ndonjë njeri që mund ta shpëtojë veten e tij nga dënimi
i përjetshëm për mëkatet e tij? Jo, askush nuk mund ta
shpëtojë veten e tij nga dënimi i Perëndisë. Askush nuk mund
t’i shpëtojë Perëndisë.
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7. Kush i foli Abrahamit dhe kush e shpëtoi Isakun nga
vdekja.? Perëndia.

8. A kishte ndonjë njeri tjetër që mund ta shpëtonte Isakun
nga vdekja veç Perëndisë? Jo.

9. Kush e siguroi flijimin që do të zëvendësonte Isakun?
Perëndia.

10. Përse ngeci dashi në ferrë nga brirët? Ngaqë Perëndia është
i përsosur, Ai pranon vetëm kafshë flijimi që janë të forta dhe
të shëndosha.

11. Përse e quajti Abrahami vendin ku Perëndia i gjeti dashin
“Zoti do të japë”? Sepse Abrahami besoi se, ashtu si Zoti sig-
uroi dashin për Isakun, Ai do të sigurojë një ditë
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