
Djemtë e Isakut, Esau dhe Jokobi;
Djali i Jakobit, Jozefi

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 25:19-21, 24-27; 28:10-15; 29:1;
37:1-14, 18-20, 24, 28; 39:1

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë besnikërinë e Perëndisë për të zbatuar premtimet e Tij për të
dërguar Shpëtimtarin.

� Të tregojë që Perëndia vepron nëpërmjet njerëzve të zakonshëm dhe
mëkatarë për të arritur rezultatet e dëshiruara.

� Të tregojë që ka vetëm një rrugë për të ardhur tek Perëndia dhe këtë
rrugë e siguron vetëm Perëndia.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin besnikërinë e Perëndisë.

� Të shohin marrëzinë e zgjedhjes së një jete materialiste.

� Të kuptojnë që ata vetë nuk mund të bëjnë gjë për t’i shpëtuar dënimit
për mëkatet e tyre.

� Të shohin që Perëndia është i vetmi që mund t’u sigurojë rrugën për t’i
shpëtuar nga dënimi për mëkatet e tyre.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Psallmi 146:5 thotë, “I lumtur është ai që ka për ndihmë Perëndinë e Jakobit,
shpresa e të cilit është tek Zoti Perëndia e tij.” Perëndia e Jakobit? Kur lexojmë
raportin e plotë të Biblës mbi Jakobin, ne shohim që Jakobi nuk ishte gjithmonë
njeri i besimit. Megjithatë ai Jakob kompllotues bëhet njer i besimit. Ai renditet në
“listën e besimit” tek Hebrejtë 11:9,20,21, dhe ai është njeriu që Perëndia e
zgjodhi për të qenë babai i dymbëdhjetë fiseve që përbënë kombin e Izraelit.

Ky mësim nuk do të trajtojë hollësitë e jetës së Jakobit dhe të Esaut; për më
tepër do të ndriçojë ato momente që i ndihmon studentët të kuptojnë më mirë
ardhjen e Shpëtimtarit.

Por ndërsa ne, që japim mësim, lexojmë të tërë historinë e Jakobit, na kuj-
ton që mënyrat e Perëndisë nuk janë njësoj me mënyrat e njeriut. Ne mund të
mos “zgjedhim” kurrë një njeri si Jakobi. Po ashtu, disa studentëve nuk është e
lehtë t’u shpjegosh mësimin; dhe në fakt kjo mund të jetë plotësisht e vështirë!
Por ne duhet të mos harrojmë se Perëndia i di të gjitha që nga fillimi deri në
fund, dhe Ai na i ka sjellë këta studentë që ne t’u mësojmë Fjalën e Perëndisë.

MËSIMI
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Ju mund
të dëshi-
roni të
lexoni të
gjithë
historinë
e Jakobit
dhe të
Easaut
që të
jeni të
përgati-
tur për
çdo
pyetje që
mund
t’ju
bëjnë
studen-
tët.

Gjeneza
25:19-
34;
27:1-
33:20;
35:1-29

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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.

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim lidh hapësirën
kohore të pasardhësve të
Abrahamit nga Isaku te
Jozefi, duke theksuar
besnikërinë e Perëndisë
për të mbajtur premtimin
e Tij për të dërguar
Shpëtimtarin. Mësimi
përfundon me Jozefin në
Egjypt.
Disa çështje:

- Esau:
një njeri që nuk i vlerë-
son premtimet e
Perëndisë

- Jakobi:
një njeri që i vlerëson
premtimet e Perëndisë

- ëndrra e Jakobit:
flet për planin e
Perëndisë për të dërguar
Shpëtimtarin që do të
pajtojë njeriun me
Perëndinë

- historia e Jakobit dhe e
Esaut:
e paraqitur shkurtimisht,
thekson vetlm ato gjëra
që tregojnë ardhjen e
Shpëtimtarit.

- Jozefi:
djali që Jakobi do më
shumë; ëndrra e tij flet
për faktin se Perëndia e
dinte të ardhmen e
Jozefit.



Si e dimë ne këtë? Studenti që duket sikur nuk premton fare, pikërisht ai
mund të na çudisë me reagimin e tij ndaj Fjalës së Perëndisë!  Është interesant
që njohësh Perëndinë, dhe të dish që mençuria, dija dhe gjykimet e Tij janë
shumë larg fuqisë sonë për t’i kuptuar gjërat. Ne jemi shërbëtorët e Tij dhe
puna jonë është të paraqesim qartë Fjalën e Tij tek çdo student.

Një nga gjërat e bukura të historisë së Jakobit është që Perëndia i foli per-
sonalisht Jakobit disa herë me rradhë dhe i dha premtimet e Tij.

Qofshim besnikë kur shpjegojmë fuqinë e Frymës së Shenjtë në mënyrë
që të duam ata që nuk na duan dhe të çojmë Fjalën me besim të plotë tek
kushdo, atë Fjalë që mund të transformojë edhe mëkatarin më të lig në fëmijën
e tij të dashur!

“Jakobi” që e mërzit klasën tonë  mund të kthehet në “babai” i një “fisi” të
madh besimtarësh.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 20, “Adami dhe Eva në Kopsht”
� Harta Kronologjike 1
� Skema Kronologjike
� Ndihmesat pamore të vogla ql tregojnë “shkallën” nga Perëndia tek

njeriu (ilustruar në këtë mësim).

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 18.

A. Hyrje

Mësimi i sotëm do të prekë shkurtimisht ngjarjet më krye-
sore në jetën e pasardhësve të Abrahamit siç regjistrohet në
njëzet e gjashtë kapitujt e fundit të Gjenezës.
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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)



Tregimi ynë fillon në Kanan, por do të mbyllet me pasard-
hësit e Abrahamit që jetojnë në Egjypt.

B. Isaku martohet me Rebekën.

$ LEXO Gjeneza 25:19, 20.

Rebeka, gruaja e Isakut, lindi në vendin ku kishte jetuar më
parë Abrahami përpara se ta çonte Zoti në Kanan.

TREGO MESAPOTAMINË NË HARTËN 1.

Perëndia e kishte kursyer jetën e Isakut; Perëndia i kishte
premtuar Abrahamit se nëpërmjet Isakut do të vinin shumë
pasardhës, duke përfshirë edhe Shpëtimtarin.

C. Esau nuk e besoi dhe as nuk i vlerësoi premtimet e
Perëndisë.

$ LEXO Gjeneza 25:21, 24-26.

TREGO JAKOBIN DHE ESAUN NË SKEMËN KRO-
NOLOGJIKE.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 25:27a.

Esau ishte një gjuetar mjeshtër; ai e kalonte kohën duke
gjurmuar dhe duke vrarë kafshët në fushë.
Premtimet në lidhje me Shpëtimtarin duhet t’i ishin trans-
metuar edhe Esaut.1

- Ai ishte fëmija i parëlindur i Isakut.
- Shpëtimtari, që do të dërgohej nga Perëndia, do të ishte

një nga pasardhësit e Esaut.
Por Esaut nuk i interesonin premtimet e Perëndisë.
- Ai nuk besonte tek Perëndia siç bënë Abrahami dhe

Isaku.
- Esau ishte si Kaini.

Ai nuk e kuptoi që ai ishte mëkatar.
Ai nuk e kuptonte nevojën për t’u shpëtuar nga Perëndia.

- Ndërsa lexojmë për Esaun, do të shohim që ai ndoqi rrugën
e tij dhe jetoi vetëm për gjëra materiale të kësaj bote.

- Këto ishin më të rëndësishme për të sesa ato që kërkonte
t’i jepte dhe t’i mësonte Perëndia.

E. Jakobi i ngrinte lart dhe i besonte premtimeve të Perëndisë.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.
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1Bibla dhe shkrime të tjera
të kësaj periudhe i për-
mendin të drejtat e
trashëgimisë.

Këto të drejta ishin shumë
të rëndësishme, mbasi ato
zakonisht i jepnin djalit të
madh të shtëpisë udhëhe-
qjen e familjes, disa privi-
legje të veçanta, si edhe
një sasi të madhe të
pasurisë së të atit. ❏Hebrejtë

12:16
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nga
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Shënimet e Mësuesit

$ LEXO Gjeneza 25:27b.

Jakobi jetonte i qetë në çadrën e tij dhe kujdesej për bagët-
inë e tij.
Ndryshe nga Esau, Jakobi ishte besimtar si Abrahami dhe
Isaku.
- Jakobi e pranoi që ishte mëkatar dhe kishte nevojë për

Perëndinë që të dërgonte një Shpëtimtar.
- Ai ishte shumë i interesuar në premtimet e Perëndisë.
- Merr parasysh:

Secili nga ne duhet të pyesë, “A po largohem nga e vërteta e
Perëndisë dhe po ndjek rrugën time siç bëri Kaini dhe
Esau? Apo jam si Abeli, Enoku, Noeja, Abrahami, Isaku
dhe Jakobi që i pranuan mëkatet e tyre dhe i besuan
Perëndisë në lidhje me dërgimin e Shpëtimtarit?”

F. Jakobi kthehet në tokën e Abrahamit dhe Rebeka.

Për shkak të mosmarrëveshjeve të mëdha midis Esaut dhe
Jakobit, problemet midis dy vëllezërve u acaruan në pikën
kur Esau e kërcënoi Jakobin se do ta vriste.
Prandaj, Jakobi e la shtëpinë e prindërve të tij dhe mori
rrugën për në Mesapotami, toka nga ku kishte ardhur i
gjyshi i tij, Abrahami.

TREGO MESAPOTAMINË NË HARTËN 1.

$ LEXO Gjeneza 28:10.

G. Ëndrra e Jakobit.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Nga Kanani deri në Mesapotami ishte një rrugë e largët,
kështu që gjatë rrugës Jakobit i duhej të flinte nëpër male.

$ LEXO Gjeneza 28:11.

Një natë ndërsa Jakobi po flinte, Perëndia i dha atij një ëndërr.
- Në disa raste, Perëndia në ato kohëra Perëndi u fliste

njerëzve me anë të ëndërrave.
- Por tani që Fjala e Tij është e përfunduar, Ai na flet me

anë të Biblës.

$ LEXO Gjeneza 28:12.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:
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TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.20,
“ËNDËRRA E JAKOBIT”

Në ëndrrën e tij, Perëndia i tregoi Jakobit se Shpëtimtari që
po vinte do të mbyllte hendekun midis njeriut dhe
Perëndisë.
- Perëndia është i vetme që mund të na ndihmojë që të

shkojmë tek Ai.
- Edhe sikur një njeri të bëjë shumë gjëra të mira që të

kënaqë Perëndinë, përpjekjet e tij nuk mund ta zhdukin
hendekun e krijuar nga mëkati.

- Krahaso:

Kjo na kujton që, në fillim, Adami dhe Eva ishin një me
Perëndinë. Perëndia shoqërohej me Adamin dhe Evën. Ata
ishin miq me Perëndinë. Por kur nuk iu bindën Perëndisë,
ata dhe të gjithë pasardhësit e tyre, duke përfshirë ju dhe
mua, u ndanë nga Perëndia. Shtegu për të shkuar tek
Perëndia u zhvendos. Nuk kishte më shteg për njeriun që të
shkonte tek Perëndia dhe të gëzonte miqësinë me Perëndinë.
Kjo mund të ishte e mundur po të donte vetëm Perëndia.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Por Perëndia premtoi Shpëtimtarin që do shkatërronte
Satanin dhe do të pajtonte njeriun me Perëndinë.
Shpëtimtari do të ishte shtegu që pa Jakobi që lidhte tokën
me Parajsën. Nëpërmjet Shpëtimtarit, njerëzit edhe një
herë do të ishin në miqësi me Perëndinë.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Edhe pse të gjithë njerëzit janë ndarë nga Perëndia për
shkak të gënjeshtrave të Satanit dhe mosbindjes së Adamit
ndaj Perëndisë, megjithatë Perëndia vendosi të dërgojë

317

Mësimi 19: Djemtë e Isakut, Esau dhe Jakobi; Djali i Jakobit, Jozefi

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Gjoni
1:51

II Korin-
tianët
5:19, 21

PERËNDIA

Njeriu

Good
Works

PERËNDIA

Njeriu

Shpëtimtari

Gjoni
14:6

I Timo-
teu 2:5



Shpëtimtarin që do të bënte të mundur pajtimin dhe
bashkimin e njeriut me Perëndinë.

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

Jakobi ishte mëkatar si të gjithë ne.

- Perëndia me hirin e Tij i tregoi Jakobit se ekziston një
rrugë për të arritur tek Perëndia.

- Perëndia gjithashtu i tha Jakobit se bekimet do të vinin
vetëm nga Perëndia dhe Jakobi duhet t’i besonte
Perëndisë—dhe jo me aftësinë e tij për të manipuluar
rrethanat.

H. Perëndia kaloi tek Jakobi premtimet që i kishte dhënë
Abrahamit dhe Isakut.

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

$ LEXO Gjeneza 28:13015.

Perëndia po vazhdonte të përpunonte planin e Tij për të dër-
guar Shpëtimtarin.

- Shumë vite kaluan që kur Perëndia premtoi për
Shpëtimtarin në fillim në kopshtin e Edenit.

- Abrahami, të cilin Perëndia e quajti stërgjyshi i
Shpëtimtarit, tani ishte i vdekur.

- Por Perëndia nuk e kishte harruar planin e Tij.

Perëndia i premtoi Jakobit që Shpëtimtari do të ishte një
nga pasardhësit e tij. Jakobi e dinte me siguri që premtimet
e dhënë gjyshit të tij, Abrahamit, dhe babait të tij, Isakut,
tani i përkisnin atij.

$ LEXO Gjeneza 29:1.

Shumë vite kaluan dhe Jakobi u kthye në Kanan.

TREGO KANANIN NË HARTËN 1.

Gjithsej, Jakobi kishte dymbëdhjetë djem.

TREGO DYMBËDHJETË DJEMTË E JAKOBIT
(IZRAELIT) NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.

Perëndia e ndryshoi emrin e Jakobit në Izrael.

Vendi i Kananit, edhe sot e kësaj dite, mban emrin e tij.

I. Jozefi, djali që donte më shumë Jakobi.

TREGO JOZEFIN NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.

Kur vëllezërit e Jozefit gabonin, Jozefi i tregonte të atit të
tij, Jakobit.
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J. Vëllezërit e mëdhenj të Jozefit e urrenin atë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 37:4.

Ngaqë Jozefi ishte djali të cilin Jakobi donte më shumë,
të gjithë vëllezërit e tij e urrenin atë.

- Merr parasysh:
Arsyeja përse njerëzit zemërohen dhe urrejnë njëri tjetrin
është çdo njeri ka lindur i ndarë nga Perëndia dhe zemra e
kujtdo është e keqe. A keni inat, urrejtje, gjëra të këqija
ngandonjëherë në mendjen tuaj? Ne të gjithë kemi lindur
të ndarë nga Perëndia, dhe nuk ka asnjë rrugë që ne të
ndryshojmë veten tonë. Ne i bëjmë këto gjëra mëkatare dhe
të këqija sepse ne kemi lindur mëkatarë si babai ynë,
Adami.

K. Ëndrrat e Jozefit

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.

$ LEXO Gjeneza 37:5-11.

Perëndia e dinte me saktësi se çfarë do të ndodhte familjes
së Jozefit.
- Jozefi nuk mund ta parashikonte të ardhmen.
- Ai nuk e dinte se si mund të plotësoheshin ëndrrat e tij.
- Por Perëndia e bëri të qartë që Jozefi do të bëhej prijës dhe

sundues mbi familjen e tij.
Perëndia e di të gjithë të ardhmen.

L. Jozefin e shitën në Egjypt.

$ LEXO Gjeneza 37:12-14, 18-20, 24, 28; 39:1

TREGO KANANIN, MIDIAN, DHE EGJYPTIN NË
HARTËN 1.

M. Përfundim

Jozefi, ai të cilit Perëndia i kish premtuar se do të bëhej
udhëheqës, tani ishte skllav në Egjypt, i ndarë nga familja
dhe atdheu i tij.
Por Perëndia i çon deri në fund premtimet që jep.
Perëndia e di të ardhmen.
- Ai e dinte të ardhmen e Jozefit.
- Ai e di të ardhmen time.
- Ai e di të ardhmen tuaj.
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Isaia
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Në mësimin tjetër, ne do të vazhdojmë historinë e Jozefit
dhe ndikimi i Perëndisë në jetën e tij.

PYETJE:

1. Cili ishte ndryshimi më e madh midis Esaut dhe Jakobit?
Esau nuk i vlerësonte premtimet që Perëndia i kishte dhënë
Abrahamit në lidhje me Shpëtimtarin. Esau nuk pranonte që
ai ishte mëkatar dhe nuk besonte në mëshirën e Perëndisë.
Jakobi i vlerësonte premtimet e Perëndisë në lidhje me
dërgimin e Shpëtimtarit.

2. Përse nuk i harroi Perëndia premtimet për Shpëtimtarin që
ia dha Adamit dhe Evës në kopshtin e Edenit dhe më vonë
Abrahamit? Perëndia nuk harron sepse Ai nuk ndryshon
kurrë, dhe Ai gjithmonë bën ato që thotë.

3. Çfarë pa Jakobi në ëndrrën që i dha Perëndia ? Ai pa një
shteg që shkonte nga toka deri në Parajsë. Engjëjt e Perëndisë
po ngjiteshin dhe zbrisnin shkallën.

4. Çfarë do të thotë kjo ëndërr? Kjo ëndërr donte të thoshte që
Shpëtimtari, që do të ishte pasardhës i Jakobit, do të ishte
shtegu që do të lidhë tokën dhe Parajsën. Me anë të
Shpëtimtarit, njerëzit do të bashkoheshin përsëri me
Perëndinë.

5. Perëndia i foli Jakobit në një ëndërr. Po sot, si na flet neve
Perëndia? Perëndia sot iu flet njerëzve me anë të Fjalës së Tij,
Biblës.

6. Kush ishte djali që donte më shumë Jakobi? Jozefi.
7. Si reaguan vëllezërit e mëdhenj të Jozefit kur panë se babai

i tyre donte më shumë Jozefin? Ata u bënë xhelozë, dhe fil-
luan ta urrejnë.

8. Çfarë ëndrre pa Jozefi? Lexo Gjeneza 37:7-9.
9. Çfarë do të thonin këto ëndrra? Këto do të thonin që Jozefit

do t’i jepej një pozitë e rëndësishme dhe do të sundonte mbi
gjithë familjen e tij.

10. Kush e dinte të ardhmen e Jozefit dhe ia tregoi atij me anë
të ëndrrave? Perëndia.

11. A e di Perëndia të gjithë të ardhmen tonë? Perëndia e di të
gjithë.

12. Çfarë bënë vëllezërit e mëdhenj të Jozefit? Ata e shitën
Jozefin skllav në Egjypt.
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Referime
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