
Perëndia e Ngriti Jozefin në
Përgjegjësi dhe e çoi
Izraelin në Egjypt

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 39:20; 41:1-8, 14-16, 26-32. 38-41;
42:1-3, 6-8; 43:1,2; 45:3-9, 25-28; 46:5-7

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të shohin që Perëndia është sovran.

� Të shohin që Perëndia i përmbush premtimet e Tij.

� Të paraqesë Jakobin si njeri të besimit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që planet dhe premtimet e Perëndisë janë funksionale pavarë-
sisht nga rrethanat.

� Të kuptojnë që Perëndia është në kontroll të gjithçkaje.

� Të shohin pasojat e tmerrshme të mëkatit.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ne çdo ditë ndeshemi me “analiza” të lajmeve. Megjithatë a keni dëgjuar
ndonjëherë që kjo gjë ndodhi sepse “Perëndia e komandonte zemrën e mbretit”?

Historia e Jozefit është një paraqitje e saktë dhe një analizë e pagabuar e
“lajmeve” të Egjyptit dhe të Izraelit. Perëndia jo vetëm që i di të gjitha ato që
ndodhin, por Ai gjithashtu i kupton të gjitha ato që ndodhin, sepse Ai koman-
don në mënyrë supreme mbi gjithçka që ndodh.

Studentët tanë duhet ta kuptojnë që Perëndia edhe sot ndikon në punët e
njerëzve dhe të kombeve. Ai nuk ka ndryshuar; dhe megjithëse disa njerëz e
konsiderojnë këtë histori të lashtë, kjo tingëllon e freskët për ditët tona.
Perëndia edhe sot e kësaj dite punon me anë të besimtarëve dhe vazhdon të
zbatojë qëllimet e Tij—edhe pse paganët sundojnë.

Ndërsa Jozefi po i përmbahej besimit të tij, Perëndia po e organizonte të
ardhmen e të tërë kombit të Izraelit. Jozefi ishte i patundur sepse besimi i tij
ishte i rrënjosur thellë në Perëndinë i padukshëm dhe të pandryshueshëm!

Sot në kohën e lajmeve të tmershme dhe të lufrave politike masive, studen-
tët tanë duhet ta shohin që Perëndia është në kontroll; Ai është e vetmja
shpresë për stabilitet dhe shpëtim!

Historia e Jozefit përbën një “tip” të goditur i Krishtit—besimi i Tij, tradhëtia,
vuajtja dhe lartësimi. Më vonë, mbasi të paraqitet Ungjilli, ju do të mundni t’i
ktheheni përsëri këtij mësimi dhe të bëni krahasimin midis jetës së Jozefit dhe
jetës së Zotit tonë Jezus Krishtit.

MËSIMI

20
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Psallmi
105:16-
23

Aktet
7:9-15

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet
ndikimin sovran të
Perëndisë në jetën e
Jozefit për të sjellë
Izraelin nga Egjypti.
Besnikëria e Perëndisë
ndriçohet edhe një herë
nëpërmjet besimit të
Jozefit tek Ai. Perëndia
komunikoi me Jozefin me
anë të ëdrrave dhe përm-
bushi të gjitha ato që
kishte premtuar.
Këtu paraqiten momentet e
historisë së Jozefit - pikër-
isht ato hollësi që përcak-
tojnë temat kryesore dhe
përbëjnë kuadrin historik
të ngritjes në përgjegjësi
të Jozefit për të sunduar,
marrëdhënia e tij me
vëllezërit e tij dhe zhven-
dosja e Izraelit drejt
Egjyptit.

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.



NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 22, “Vëllezërit e Jozefit Përkulen Përpara Tij”
� Harta Kronologjike 1

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 19.

A. Hyrje

Në mësimin tonë të fundit ne lexuam se si Jozefin e shitën
tek tregtarët të cilët e morën atë në Egjypt, ku u shit se
skllav.

TREGO EGJYPTIN NË HARTËN 1.
Për një farë kohe çdo gjë shkoi mirë për Jozefin në shtëpinë
ku ai punonte, por kur e shoqja e pronarit të tij bëri akuza të
rreme kur tij, atëherë Jozefin e futën në burg.

B. Jozefin e fusin në burg.

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

$ LEXO Gjeneza 39:20.

Jozefi përsëri kishte besim tek Perëndia.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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)



- Edhe pse Jozefin e urrenin vëllezërit e tij dhe u mashtrua
nga gruaja e pronarit të tij, ai përsëri kishte besim tek
Perëndia e vërtetë dhe e gjallë.

- Ai e dinte që ishte mëkatar dhe mund të falej vetëm po të
kishte Perëndia mëshirë.

- Ai besonte në premtimet e Perëndisë ashtu si Abrahami,
Isaku dhe Jakobi.

Askush nuk mund ta kënaqë Perëndinë në qoftë se nuk
beson ato që thotë Perëndia.
Gjëja më e madhe që ju mund të bëni është të pranosh
Fjalën e Perëndisë si të vetmen të vërtetë dhe t’u besosh të
gjithave ato që Perëndia ka shkruar në Bibël.

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

Perëndia nuk e braktisi Jozefin kur ai ishte në burg.
- Perëndia u kujdesua për të sepse Ai kishte një plan të

mrekullueshëm për jetën e Jozefit.
- Tani që Jozefi ishte në burg, dukej e pamundur që ai të

mund të bëhej prijësi dhe sunduesi i familjes së tij, por
Perëndia nuk ndryshon kurrë.

Ai gjithmonë bën gjërat që premton.
Ai nuk është si njerëzit që ndërrojnë mendje, harrojnë
premtimet ose gënjejnë.

C. Ëndrrat e Faraonit

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

$ LEXO Gjeneza 41:1-8.

- Merr parasysh:

Megjithëse Perëndia në të kaluarën u fliste njerëzve me anë
të ëndrrave dhe kishte ndër mend t’i tregonte Faraoin në
ëndrrat e tij ato që do të ndodhnin në Egjypt, sidoqoftë kjo
nuk është mënyra e zakonshme e komunikimit të Perëndisë
me ne. Përse ndodh kështu? A nuk e di Ai se çfarë do të
ndodhë? Sigurisht që po. Ai nuk ka ndryshuar. Ai edhe sot
do gjithçka që do të ndodhë në të ardhmen. Përderisa
Perëndia sot nuk na flet me anë të ëndrrave, atëherë si na e
thotë Ai neve se çfarë kërkon nga ne që të njohim të
ardhmen? Ai na i shpjegon ato që kërkon prej nesh që të
njohim të ardhmen nëpërmjet Fjalës së Tij, Biblës.

Faraoni, mbreti i Egjyptit, nuk e njihte dhe nuk e adhuronte
Perëndinë e vërtetë dhe të gjallë.
Egjyptianët adhuronin diellin, hënën, dhe yjet, kafshët dhe
krijesat zvarranike si edhe Lumin Nil.

TREGO NILIN NË HARTËN 1.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta
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Hebrejtë
11:6

Aktet
7:9,10

Vajtimet
3:22, 23



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Por edhe pse nuk e adhuronin Perëndinë, Perëndia vendosi
ta përdorte këtë mbret dhe vendin e tij për të përmbushur
qëllimet e Tij.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ Lexo Proverbat 21:1.

Perëndia sundon mbi të gjithë njerëzit dhe kombet
megjithëse ata mund të mos e njohin apo adhurojnë Atë.
- Ai mund të përdorë këdo në çfarëdo rruge që Ai zgjedh për

të përmbushur qëllimet e Tij.
- Perëndia është sovran.
- Ai është sunduesi suprem mbi gjithçka.
- Krahaso:

Sa herë që bëjmë diçka, ajo na përket neve; dhe ne vetë ven-
dosim se si do të përdoren ato që na përkasin neve.
- Nëse bëni disa biskota, ato janë të tuat dhe mund t’i:

Mbani
Jepni
Çoni për t’i shitur

- Në qoftë se ndërtoni një kompleks apartamentesh, ju vetë
do të vendosni nëse:
Do ta jepni me qira.
Do t’ia shisni individëve të veçantë
Do t’ia shisni një pronari tjetër të gjithë kompleksin.

Perëndia është Krijuesi i të gjithë njerëzve.
Ai është dhënësi dhe Ai që kujdeset për jetën tonë.
- Ai na ka bërë ne, dhe ne me të drejtë i përkasim Atij.
- Perëndia mund të bëjë çfarë të dojë me ne.
- Dhe meqënëse Perëndia është i drejtë, çdo gjë që u bën Ai

njerëzve është e drejtë.
- Perëndia po vepronte nëpërmjet jetës së Faraonit egjypt-

ian dhe të një të burgosuri izraelit në emër të të gjithë
njerëzve të Tij.

Në këtë kohë, Jozefi ishte në burg.
- Edhe pse ishte në burg, Jozefi besonte që qëllimet e

Perëndisë për të ishin të mira.
- Megjithëse në atë kohë ai nuk e dinte se si punonte

Perëndia, Jozefi i besonte Perëndisë dhe jetonte si besim-
tar, duke besuar se Perëndia do të bënte për të atë që ishte
mirë.

D. Jezefi i interpretoi ëndrrat e Faraonit.

^ Tema: Njeriut i nevojitet Perëndia dhe ai vetë nuk 
mund ta shpëtojë veten e tij.
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24:1,2

I Kron-
ikat
29:11,12  

Aktet
17:24, 25

Hebrejtë
11:1,2



^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Gjeneza 41:14-16, 25-32.

Jozefi nuk ishte në gjendje të interpretonte ëndrrat e
mbretit të tij, por ai i besoi Zotit që t’i jepte mundësi të inter-
pretonte ëndrrat e Faraonit.
Perëndia bëri të mundur që Jozefi t’i kuptonte ëndrrat dhe
t’i tregonte mbretit të tij ato që do të ndodhnin në vendin e
tij.
Perëndia kurrë nuk i braktis ata që i besojnë Atij.

E. Jozefit iu dha posti si dyti mbas Faraonit.

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

$ LEXO Gjeneza 41:38-41.

Megjithëse Jozefi kishte kaluar nëpër disa vështirësi, Zoti
përsëri ishte në komandë.
- Zoti nuk e kishte harruar Jozefin.
- Ëndrrat, që Perëndia i kishte dhënë kur ishte i ri, tani po

përmbusheshin.
Perëndia gjithmonë bën ato që planifikon.
- Askush nuk mund të qëndrojë kundër Perëndisë.
- Kur Ai mendoi se erdhi koha për të realizuar qëllimet e

Tij, Ai e nxori Jozefin nga burgu dhe i dha atij një post
shumë të lartë, ashtu siç i kishte premtuar në ëndërr kur
ishte fëmijë.

F. Vëllezërit e Jozefit erdhën në Egjypt për të kërkuar
ushqime.

$ LEXO Gjeneza 42:1-3, 6-8.

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

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
22, “VËLLEZËRIT E JOZEFIT
PËRKULËN PARA TIJ”

Përsëri, Perëndia po realizonte ato që i kishte premtuar
Jozefit në ëndrrat e tij kur ishte i ri. Vëllezërit e tij me të
vërtetë u përkulën para tij.
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Daniel
4:17

Gjeneza
37:5-9

Danieli
2:27, 28

Psallmi
22:4,5



G. Jozefi Zbulon Identitetin e tij.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$LEXO Gjeneza 43:1,2; 45:3-9.

Jozefi qau kur ai e zbuloi identitetin e tij të vërtetë para
vëllezërve të tij.
Në vend që t’i trajtonte vëllezërit e tij siç e meritonin për
veprat që kishin bërë, Jozefi u shpjegoi atyre se Perëndia
komandon situatën, dhe që Ai ka përdorur veprimet e
tmerrshme të vëllezërve të tij për të bërë të mira.

H.

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

$ LEXO Gjeneza 45:25-28; 46:5-7.

Perëndia e di se çfarë do të ndodhë; Perëndia i mban gjith-
monë premtimet e Tij.
- Shumë vite më parë,Perëndia i tha Abrahamit që pasard-

hësit e tij do të shkonin në një vend tjetër.
- Edhe pse kaluan kaq shumë vite, Perëndia bëri ato që

kishte premtuar.
- Të gjitha ato që ka thënë Perëndia në Fjalën e Tij do të

ndodhin ashtu siç i ka thënë Ai.
Vështirësitë që po ndodhnin në jetën e Jozefit në të vërtetë
tregonin për përmbushjen e premtimeve të Perëndisë.
Pasardhësit e Jakobit ose Izraelit, tani quheshin fëmijët e
Izraelit, Izraelitë.

I. Përfundim

Sot, ne po dëgjojmë në lajmet se çfarë po ndodh në Izrael.
Dhe sot, Perëndia po i mban premtimet e Tij.
Ai mbetet gjithmonë Perëndi sovran.
Dhe nëpërmjet Biblës, Ai edhe sot u bën thirrje njerëzve ta
besojnë Atë.

PYETJE:

1. Çfarë i ndodhi Jozefit në Egjypt? E shoqja e pronarit të
Jozefit gënjeu për Jozefin dhe atë e futën në burg.

2. Kush u kujdes për Jozefin kur ai ishte në burg? Perëndia.
3. Përse u kujdes Perëndia për Jozefin? 

a. Sepse megjithëse Jozefi ishte mëkatar, ai i besoi Perëndisë
dhe mëshirës së Tij.
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Gjeneza
50:20

Gjeneza
15:13



b. Sepse Jozefi i besonte premtimet e Perëndisë në lidhje me
Shpëtimtarin.

c. Sepse Perëndia kishte një plan të mrekullueshëm për jetën
e Jozefit.

4. Kush e ndihmoi Jozefin të kuptonte dhe t’i interpretonte
ëndrrat e Faraonit? Perëndia.

5. Çfarë kuptimi kishin ëndrrat e Faraonit? Perëndia po i tre-
gonte mbretit që do të kishte shtatë vite me rradhë bereqet të
mbarë dhe këto do të ndiqeshin nga shtatë vjet të tjerë me
thatësirë të madhe.

6. A ka mundësi Perëndia të bëjë çfarë të dojë në vende ku
njerëzit nuk e njohin dhe nuk e adhurojnë? Po, Perëndia
është në gjendje të bëjë çfarë të dojë, sepse Ai është i plot-
fuqishëm.

7. Si i përmbushi Perëndia ëndrrat që i kishte dhënë Jozefit
kur ai ishte i ri? Perëndia i dha atij mençuri për të interpret-
uar ëndrrat e mbretit të tij në mënyrë që mbreti t’i jepte
Jozefit postin më të lartë mbas mbretit.

8. Përse e mori Jakobi gjithë familjen e tij për të jetuar në
Egjypt?
a. Sepse Jakobi kishte dëgjuar që Jozefi ishte në Egjypt.

b. Sepse në Egjypt kishte shumë ushqime.

c. Sepse mbreti e ftoi Jakobin që të jetonte atje.

d. Sepse këtë e kishte planifikuar Perëndia.

9. Si quheshin pasardhësit e Abrahamit, Isakut dhe të
Jakobit? Fëmijët e Izraelit, ose Izraelitë.

10. Çfarë e motivonte Jozefin të vepronte në atë mënyrë?
Besimi i tij tek Perëndia.
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