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A ka dërguar Perëndia 
ndonjë bebush në familjen   
         tuaj?  Çfarë gëzimi! 
         Isaku dhe Rebeka 
         duhet të kenë qenë 
         dyfish të gëzuar.     
         Perëndia do tu jepte 
         atyre binjakë. 



Bebushat grindeshin 
brenda Rebekës.   
Kur ajo u lut,  
Perëndia i tha  
asaj se dy  
djemtë e saj  
do drejtonin  
dy kombe –  
dhe më i riu  
do të ishte më i  
madhi.  Zakonisht i 
parëlinduri ishte më i 
madhi.  Më në fund 
bebushat u lindën. 



Binjakët nuk ishin të ngjashëm.  
Esau djali më i madh, ishte 
leshtor dhe si u rrit u bë  
një gjahtar i zoti. 



Jakobi kishte lëkurë të lëmuar dhe 
i pëlqente të punonte rreth e qark 
nëpër shtëpi.  Baba Isaku donte 
Esaun më shumë.  Mamaja 
preferonte Jakobin. 



Një ditë, Esau ishte i uritur.  “Më jep ushqim”, i tha 
ai Jakobit.  “Më shit parëbirninë tënde”, u përgjigj 
Jakobi.  Jakobi nuk donte t’ia dinte për premtimet e  
                                                         Perëndisë ndaj 

 të parëlindurit. 
                                                  Ai bëri një 

                                                pazar me 
                                                       Jakobin.  Tani 

                                                     Jakobi do të 
 drejtonte familjen 

                                                kur babai i tyre 
                                       të vdiste. 



Perëndia i foli Isakut një mbrëmje.  
“Unë jam Perëndia i atit tënd, 
Abrahamit.  Unë jam me ty.  Unë 
do të bekoj pasardhësit e tu”. 



Megjithëse Isaku adhuronte 
Perëndinë, biri i tij Esau u martua 
me dy gra nga Hititët, një popull që 
nuk donte t'ia dinte për Perëndinë. 



Isaku u plak.  “Të lutem  
më sill ca mish të freskët”,  
i tha ai Esaut, “pastaj unë  
do të të bekoj”.  Ky bekim i 
veçantë, ishte nga ati për të 
parëlindurin.  Esau nxitoi për 
në gjueti.  Por Rebeka kishte 
dëgjuar.  Ajo donte që Jakobi 
të bekohej. 



Rebeka kishte një 
plan.  Ndërsa me 
shpejtësi gatoi 
ushqimin që Isaku 
kishte për zemër, 
Jakobi veshi rrobat  
e Esaut, dhe vendosi 
lëkurë kafshësh 
leshtore mbi duart 
dhe qafën e tij.   
Isaku nuk shikonte 
mirë.  Mbase  
ata mund ta  
mashtronin atë. 



Jakobi ia solli ushqimin 
Isakut.  “Zëri yt më 
duket si i Jakobit”, tha 
Isaku, “por duart e tua, 
duken si ato të Esaut”.  
Pasi hëngri ushqimin, 
Isaku bekoi birin që 
ishte gjunjëzuar 
përpara tij. 



Sapo Jakobi u largua, 
Esau erdhi tek Isaku. 
“Këtu është ushqimi 
yt”, tha ai.  Isaku  
e kuptoi që e kishin 
mashtruar.  “Unë nuk 
mund ta ndryshoj 
bekimin”, bërtiti  
ai.  Zemra e Esaut  
u mbush me urrejtje.  
Ai vendosi ta vriste  
                 Jakobin. 



Rebeka i dëgjoi kërcënimet e Esaut.  “Shko tek 
shtëpia e dajës tënd”, i tha ajo Jakobit, “gjersa  
                                    vëllai yt të harrojë çfarë ke  
                                    bërë”.  Isaku ra dakord, që  
                                    Jakobi të kërkonte një nga  
                                    familja e mamasë së tij për  
                                    nuse.  Kështu Jakobi u  
                                    largua nga shtëpia. 



Atë natë, Jakobi  
ndaloi të flejë me  
një gur si jastëk.   
Mbase ai ndihej i  
vetmuar, mbase  
dhe pak i  
frikësuar. 



Por ai nuk ishte  
vetëm.  Perëndia  
i foli atij në  
një ëndërr të  
mrekullueshme.  



“UNË JAM PERËNDIA I ETËRVE TË TU, 
ABRAHAMIT DHE JAKOBIT.  UNË JAM  
ME TY.  UNË DO TË JAP KËTË VEND.  NGA 
FAMILJA JOTE, TË GJITHA FAMILJET E 
TOKËS DO TË BEKOHEN”.  Pasi Perëndia 
foli, Jakobi u zgjua. Ai ishte i frikësuar. 



Daja i Jakobit, Labani e 
mirëpriti atë.  Jakobi e 
donte kushërirën e tij 
Rakelën dhe i shërbeu 
Labanit shtatë vjet që të 
mund të martohej me të.   
 
 
 
 
 
 
Por natën e  
dasmës, Labani e  
mashtroi Jakobin. 



“Ti më mashtrove; kjo është Lea, jo Rakela”, u ankua 
Jakobi.  “Vajza më e madhe duhet martuar e para.  
Tani martohu edhe me Rakelën, dhe më shërbe edhe 
shtatë vjet të tjera”, tha Labani. Jakobi ra dakord.  
Mbase ai kujtoi mashtrimet e veta ndaj  
Isakut dhe Esaut. 



Jakobi pati njëmbëdhjetë 
djem.  Ndërsa vitet  
kalonin, ai dëshironte  
ta çonte familjen e  
tij prap në Kanan.   
Prindërit e tij  
ishin atje. 



Por edhe Esau ishte atje, 
dhe ai ish betuar ta vriste 
Jakobin.  A do ishte pa 
rrezik?  Jakobi mblodhi 
familjen e tij dhe  
bagëtinë e u nis  
për në shtëpi. 



Çfarë udhëtimi 
ishte!  Esau erdhi 
me katërqind 
burra që të 
takojë Jakobin.  
Por ai nuk i bëri 
dëm Jakobit. 



Ai vrapoi për të takuar 
Jakobin, dhe i dha atij 
një përqafim të ngrohtë.  
Jakobi dhe Esau ishin 
miq përsëri; dhe Jakobi 
ishte prap në shtëpi, 
shëndoshë e mirë.  



Jakobi, Mashtruesi 
 

Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla 
 

 e marrë nga  
 

 Zanafilla 25-33 

“Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u  
jep mendje njerëzve të thjeshtë.” 

Psalmet 119:130 



Fund 



Ky tregim nga Bibla na tregon për Perëndinë tonë të 
mrekullueshëm i cili na krijoi dhe dëshiron që  

ne ta njohim Atë. 
 

Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat Ai i quan 
mëkate.  Dënimi për mëkatin është vdekja, por Perëndia ju do juve 
aq shumë sa që dërgoi Birin e Tij të vetëm, Jezusin, që të vdesë në 

Kryq dhe të dënohet për mëkatet tuaja.  Pastaj Jezusi u ringjall 
dhe u ngrit lart në Qiell!  Nëse beson në Jezusin dhe i kërkon Atij 
të t’i falë mëkatet e tua, Ai do ta bëj atë!  Ai do të vijë dhe do të 

jetojë në ty, dhe ti do të jetosh me Të përgjithmonë. 
 

Nëse ti beson se kjo është e vërteta, drejtoju Perëndisë kështu: 
Jezus i dashur, unë besoj se Ti je Perëndia i bërë njeri për të 

vdekur për mëkatet e mia, dhe që Ti u ngjalle sërish.  Të lutem, 
eja në jetën time dhe fali mëkatet e mia, në mënyrë që unë të kem 
jetë të re dhe një ditë të jem me Ty, përgjithmonë.  Më ndihmo, 

të të bindem dhe jetoj për Ty, si fëmija Yt.  Amen. 
 

Lexo Biblën dhe bisedo me Perëndinë çdo ditë!   Gjoni 3:16 
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