
1

LIBRI I ZANAFILLËS

KOMENT AR

Frank Mikaeli

Rruga e Paqes

2021



2



3

LIBRI I ZANAFILLES – KOMENT AR

Libri i Zanafillës ia ka borxh emrin e saj fjalës greke që do të thotë
fillim. Është libri që na tregon për fillimin e historisë së botës dhe të
njerëzve të Zotit në personin e paraardhësve të tij. Por kjo fjalë përmban
shumë më tepër sesa idenë e një fillimi të thjeshtë: ajo evokon nocionin e
një lindjeje të vërtetë, të një mikrobe që tashmë mbart brenda vetes të
gjithë zhvillimin e ardhshëm të historisë biblike në të cilën plani do të marrë
formë. Ndërsa i porsalinduri mbart brenda tij gjithçka që do të jetë njeriu i
së nesërmes, kështu që libri i parë i Biblës tashmë përmban të gjitha
elementet që do të zhvillohen në librat vijues gjatë kursit të gjatë të zbulimit
biblik.

Zanafilla është e ndarë natyrshëm në dy pjesë kryesore: kapitujt 2 deri
11 tregojnë historinë e origjinës së botës dhe njerëzimit dhe kapitujt 12
deri 50 ajo e Patriarkëve, paraardhësit e popullit të Zotit.

I. KRIJIMI
(Kap. 1-2)
Libri i Zanafillës fillon me tregimin e krijimit të botës dhe të njeriut, i cili

na tregohet sipas dy traditave të veçanta. – Një (kap. 2-2, 4 a)
konsideron, në një stil solemn dhe madhështor, origjinën e universit të
krijuar nga fjala e Zotit, duke arritur kulmin me krijimin e njeriut që
dominon tokën dhe justifikon institucionin e Shabatit : eshte tradite
meshtarake. Shqetësimi i tij fetar dhe liturgjik është qartë i dukshëm. –
Tjetri (kap. 2,2 b-25) është shkruar në një stil më anekdotal dhe
piktoresk; së pari merret parasysh origjina e njeriut në tokë dhe gjendja e
tij në mes të kopshtit ku Zoti e ka vendosur. Kjo traditë jahvist dëshiron
mbi të gjitha të japë një shpjegim për problemet kryesore që paraqet çdo
njeri: nga vjen ai? pse po punon ? cilat janë marrëdhëniet e saj me botën
shtazore? pse burri dhe gruaja tërhiqen nga njëri-tjetri? – Kështu, këto dy
tradita janë të orientuara drejt këndvështrimeve të ndryshme: kapitulli i
parë konsideron mbi të gjitha veprimin krijues të Zotit në univers, njeriu
duke qenë pika kulmore e kësaj vepre, si maja e ngrehinës. Kapitulli i
dytë përqendrohet te njeriu në tokë, gjithçka që e rrethon duke formuar si
shumë qarqe koncentrike gjithnjë e më afër tij: e gjithë toka, Kopshti i
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Edenit, kafshët, gruaja. Larg nga kontradikta me njëra-tjetrën – siç kanë
pëlqyer të theksojnë disa – këto dy tradita plotësojnë njëra-tjetrën në
mënyrë të admirueshme duke e bërë botën e krijuar nga Zoti të na shfaqet
nga dy këndvështrime të ndryshme. Po kështu, një kullë do të na duket
shumë e ndryshme në varësi të faktit nëse e shikojmë në profil nga toka,
ose nga lart, nga një majë që e mbikëqyr atë.

Megjithatë është më logjike të shohësh kapitullin e parë të Zanafillës si
rezultat i një vizioni që Moisiu kishte në përbërjen e librit, dhe që përbën
një lloj prologu të historisë së shëlbimit. Ajo që vijon bazohet në një seri të
të dhënave familjare (ose “gjenealogji”) të regjistruara fillimisht në tabelat
prej balte të mbajtura nga familjet e tyre përkatëse, nga të cilat besohet të
jetë i pari Adami (Zanafilla 2 dhe më vonë). Më mirë do të shpjegonte
ndryshimin rrënjësor në stile. Çdo regjistrim fillon me përmendjen: më
poshtë është gjenealogjia e të tillë. Kështu që Moisiu do të kishte qenë, në
një farë mënyre, redaktori i këtij materiali. Është ai që do të ishte i
ashtuquajturi burim priftëror, ndërsa burimet e tjera do të ishin dokumentet
që ai do të kishte konsultuar. Që nga koha e Moisiut sigurisht që do të
kishte qenë retushim, por jo redaktim

Duhet të bëhen disa vërejtje rreth nocionit të krijimit në Dhiatën e
Vjetër.

Përkundër asaj që dikush mund të mendojë, ky nocion nuk zë një vend
fillestar në teologjinë e librave të Besëlidhjes së Vjetër. Leximi i dy
kapitujve të parë të Zanafillës mund të na mashtrojë në këtë drejtim. Në
fakt, Krijimi përmendet rrallë në të gjithë librat biblik; përveç disa
aludimeve shumë të shkurtra këtu dhe atje, ne gjejmë vetëm tekste që
lidhen me këtë temë në Psalme të caktuara (8, 19, 74, 104), në librin e
Jobit (kaps. 38 deri 41, për shembull), dhe në kap 40 deri në 55 të librit
të Isaisë. Ne gjithashtu duhet të shtojmë se këto tekste nuk kanë për
qëllim të përshkruajnë veprimin krijues të Zotit, por për të lavdëruar Zotin
Krijues. Është e sigurt që nocionet e besëlidhjes së Zotit me popullin e tij,
ose të zgjedhjes dhe shpëtimit të Zotit për Izraelin, zënë një vend shumë
më qendror në Dhiatën e Vjetër sesa ai i krijimit.

Prandaj, ne e kuptojmë që krijimi lidhet me nocionin e historisë. Është
për shkak se Zoti zgjodhi një popull, që bëri një besëlidhje me të dhe që
ai udhëheq historinë për shpëtimin e botës, që ne gjithashtu duhet ta
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konsiderojmë atë si Zotin e origjinës së historisë. Krijimi nuk është, në
mendimin biblik, një akt që do të kishte kuptimin e tij në vetvete: është
vetëm parathënia e historisë së madhe të shpëtimit e cila fillon me
zgjedhjen e Abrahamit dhe do të përfundojë në fund të kohës. Por ne
mund të themi në të njëjtën kohë që shpalosja e historisë është si një
veprim krijues i Zotit, sepse ky nuk prodhoi një mekanizëm që tani e tutje
do të funksiononte i vetëm; ndërhyn vazhdimisht dhe çdo ndërhyrje është
si një krijim i ri (Dalja, kalimi i Detit të Kuq, njerëzit në shkretëtirë, kthimi
nga internimi, etj.). Prandaj është Shet natyrshme që nocioni i krijimit të
lidhet gjithashtu me eskatologjinë (gjithçka që lidhet me fundin e kohës):
bota që do të vijë do të jetë si një krijim i ri (qiej të rinj, një tokë e re) dhe
si një parajsë e re. Perspektivat e ardhshme të teksteve profetike shpesh
përmbajnë një lloj transpozimi të temës së krijimit në planin e Mbretërisë
së pritur të Zotit. Ngjarjet që ndodhën në origjinën e botës do të
përsëriten në fund të kohës për krijimin e botës së re, kulminacioni i
shpëtimit të Zotit për universin.

Idetë në lidhje me krijimin në Bibël ngrenë çështjen e mitologjisë.
Tekste të shumta nga antikiteti na tregojnë për konceptimet kozmogonike
të babilonasve të lashtë, egjiptianëve, fenikasve, grekëve, romakëve, etj.
Është e padiskutueshme që ngjashmëritë, nganjëherë shumë të sakta,
vërehen midis këtyre mitologjive të ndryshme dhe dy tregimeve biblike të
krijimit. Nuk duhet të habitemi nga kjo. Popujt e antikitetit ndanë ide të
përbashkëta për këto probleme të mëdha të cilat njerëzit e të gjitha
kohërave janë përpjekur të zgjidhin. Hebrenjtë morën pjesë në këtë botë
antike dhe do të ishte e çuditshme nëse ata do të kishin qëndruar
plotësisht larg rrymave kryesore të mendimit të civilizimeve të kohës.
Krahasimi i teksteve tona me mitet pagane shpesh mund të na ndihmojë të
hedhim dritë mbi nocione të caktuara që dikush mund t’i quajë shkencore
dhe të cilat ishin aktuale rreth pesëmbëdhjetë ose njëzet shekuj para
epokës së krishterë. Por ky krahasim në asnjë mënyrë nuk mund të
zvogëlojë vlerën e tregimeve biblike, qëllimi i të cilave është padyshim të
mos nxjerrë në pah konceptimet shkencore ose filozofike të Hebrenjve të
lashtë. Kapitujt 1 dhe 2 të Zanafillës nuk janë as një mitologji (historia e
perëndive dhe perëndeshave), as një kozmogoni (organizimi i botës për
vete), as një filozofi pseudo-shkencore (sistem i krahasueshëm me
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dualizmin, ose lufta e dy hyjnive; për të panteizmi, ose hyjnizimi i natyrës i
ngatërruar me Zotin; etj.). Ato janë mbi të gjitha dëshmia e një besimi te i
vetmi Zot Krijues dhe mjeshtri sovran i botës dhe i historisë; ky dëshmitar
– një lloj rrëfimi i besimit – shprehet, jo në formula intelektuale, por në
tekste thellësisht fetare, ku adhurimi gjeti shprehjen e tij në adhurim dhe
liturgji. Prandaj, ne duhet ta vendosim veten në të njëjtin nivel me
shkrimtarët e lashtë, nëse duam të rrokim mendimin e tyre dhe të zbulojmë
vlerën e tij të përjetshme. Në këtë drejtim, leximi dhe studimi i dy
kapitujve të parë të Zanafillës duhet të ketë gjithmonë si parathënie fjalët e
Letrës drejtuar Hebrenjve (kap. 11,3): “Është me anë të besimit (dmth.
sepse Zoti tha kështu) që ne e pranojmë që bota u formua nga fjala e
Zotit, kështu që ajo që ne shohim nuk u bë nga gjërat e dukshme. “

KRIJIMI I GJITHËSISË
(Kap. 1-2, 4 a)
Kjo faqe e parë e Biblës është si një hyrje madhështore nëpër të cilën

duhet kaluar dikush për të hyrë në universin e Zotit. Godina harmonike e
botës e krijuar nga i Përjetshmi përshkruhet, në pjesët e saj kryesore, si
në një poezi me theks solemn dhe ende të matur, gjashtë strofat e të cilave
përmbajnë formula identike që përsëriten si refrene, ose akoma më mirë.
Dhe Zoti tha ... Dhe Zoti e pa që ishte mirë ... Kishte mbrëmje dhe kishte
mëngjes: ishte ... ditë. Dy vargje hyrëse dhe një përfundim në ditën e 7-të
plotësojnë këtë pamje madhështore të origjinës së botës.

Në fillim
(v. 1-2)
v. 1. Fjalia e v. 1 mund të përkthehet në dy mënyra: Në fillim Zoti krijoi

qiejt dhe tokën; pra është një fjali e plotë në vetvete, që shërben si hyrje
në të gjithë historinë, e cila duket interpretimi më i mirë. Përkthimi tjetër (i
miratuar nga komentatorë të lashtë hebrenj, por që është më shumë në
përputhje me ndërtimin gramatikor hebraik në fjalë) e bën atë një fjali
relative që paraqet fjalinë kryesore të v. 2 apo edhe v. 3: Në fillim të
krijimit, nga Zoti, e qiejve dhe e tokës, toka ishte ... Por pastaj, kjo do të
supozonte se para krijimit të Zotit, toka ekzistonte tashmë në formën e një
kaosi që Zoti do të kanë organizuar, një ide në kundërshtim me nocionin
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biblik të krijimit ex nihilo, që do të thotë: asgjë. V. 1. pra, është një
deklaratë e përgjithshme, e cila është pika fillestare e të gjithë kapitullit.
Sidoqoftë duhet të theksohet se shprehja qiejt dhe toka është e aftë të
interpretojë sipas së cilës ajo do t’i referohej vetëm planetit tokë me
atmosferën e saj, duke u nënkuptuar më vonë në vargun 4 që Zoti krijoi
(më parë) të gjithë universin. Nëse dikush miraton një interpretim të tillë,
hëna dhe yjet do të ishin krijuar tashmë kur Zoti filloi punën e tij për
krijimin e jetës në planetin tokë. Ato nuk përmenden më vonë, për arsye
teologjike por gjithashtu sepse ishin fshehur nga sytë (e Moisiut i cili do ta
kishte marrë këtë zbulesë si një vizion) nga një shtresë atmosferike shumë
e dendur e cila do të shpërndahej vetëm në ditën e 4-të. Në këtë rast në
kapitullin 1 të Zanafillës do të ishte një çështje mbi të gjitha e krijimit të
jetës në planetin tonë dhe jo aq e krijimit të universit, megjithëse kjo
nënkuptohet.

Fjala “në fillim” e cila, në hebraisht, shërben si titull i librit të Zanafillës
(bereshit) përmban më tepër idenë e kohës fillestare, përfundimi i së cilës
do të vijë në fund të kohës, sesa një ide të rendit dhe të rendit. hierarkia
në aktet e ndryshme krijuese. është edhe më pak një formulë thjesht
narrative analoge me: Njëherë e një kohë ...!

Folja për të krijuar (bara) përdoret vetëm me Zotin si temë, kurrë me
njeriun; plotësuesi i tij është gjithmonë një objekt i caktuar dhe i plotë
(njeriu, kafshët) dhe kurrë një plotësues indirekt i materies (krijimi me një
çështje tashmë ekzistuese). Prandaj ka një kuptim të mbinatyrshëm dhe të
mrekullueshëm: është një veprim hyjnor që e bën qenien të shfaqet nga
asgjëja (megjithëse nocioni i krijimit ex nihilo nuk është i qartë në DhV dhe
shfaqet vetëm në librat apokrifë – 2 Ma. 7, 28 – ose në DhV – Hebr 11,
3)

v. 2. Çfarë atëherë u krijua kjo botë nga Zoti, përpara ndërhyrjes
vendimtare të fjalës së tij që do të sjellë dritë dhe jetë? Ishte ngutja dhe
nxitimi (fjalët hebraike që përkthimet tona i bëjnë në mënyrë të papërsosur
si të paformë dhe të zbrazët), domethënë kaos, ose më mirë hapësira
boshe, shkretëtirë, e thatë, ku jeta nuk ekziston dhe ku asgjë nuk është e
organizuar (krh. Jer. 4, 23-26). Ishte errësirë, një realitet pozitiv i cili,
megjithëse u krijua nga Zoti si dritë (Isaia 45,7) shihet si një fuqi
armiqësore ndaj gjithçkaje që është drita dhe jeta. Ishte humnerë, një lloj
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personifikimi i thellësive të deteve (fjala ka vlerën e një emri të duhur) të
simbolizuar, në mitologjitë pagane, nga qenie përrallore, si dragoi, të cilin
zoti krijues do të kishte pushtuar (hebraishtja fjala: humnerë = tehom,
lidhet me emrin e perëndeshës babilonase Tiamat, e cila përfaqëson fuqitë
e valëve në luftë kundër perëndisë së diellit). Aludime të tjera për këto
nocione i gjejmë në disa tekste si Isaia 51, 9-10; Isaia 27, 1; Ps. 74, 13-
14; Ps. 89, 10, etj.

Por Shpirti i Zotit rri pezull mbi ujërat. Nuk është e lehtë të dish
saktësisht se çfarë do të thotë kjo frazë. Shpirti i Zotit zakonisht
përmendet kur bëhet fjalë për veprimin e fuqishëm të Zotit në lidhje me
njeriun. Por këtu njeriu nuk ekziston ende. Ne gjithashtu mund të
përkthejmë: erën, frymën e Zotit, pasi është e njëjta fjalë dhe se, në pjesën
tjetër të historisë, shpirti i Zotit nuk do të luajë më asnjë rol, sepse përmes
fjalës së tij ai do të krijoj Disa teologë shohin në këtë varg një aludim të
Trinitetit: Zoti At, Fryma dhe Fjala që do të mishërohet në Birin Jezu
Krisht. Por nuk është e sigurt që një doktrinë e tillë shkon prapa kaq larg
dhe se është shprehur kështu, nga pena e autorit tonë. Folja e përkthyer
nga to rri pezull është shumë e rrallë (Lp. 32, 11 dhe Jer. 23, 9): vlen për
zogun që lëkundet ndërsa rreh krahët, ose për dikë që dridhet. Prandaj,
ideja mund të jetë ajo e vigjilencës dhe mbrojtjes së Zotit, e sovranitetit të
tij dashamirës mbi botën. Në qoftë se nuk është, siç mendojnë disa, ideja
e zogut i cili inkubon vezët e tij derisa të çelin, si në një mit fenikas ku bota
konsiderohet si një vezë e çelur nga një zot. Në çdo rast, nocionet që
qëndrojnë në themel të këtij v. 2, të cilat duket se evokojnë kujtime
mitologjike, vështirë se zënë një vend në pjesën tjetër të historisë.

Le të ketë dritë!
Dita e parë (v. 3-5)
Poema e krijimit fillon vërtet këtu me dy nocione themelore: fjalën

krijuese dhe dritën.
v. 3. Zoti thotë ... Kjo fjali e shkurtër prezanton secilin prej veprimeve

krijuese të Zotit (v. 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26). Mendimi biblik nuk e ndan
fjalën nga vepra, siç e bëjmë ne. Gjuha hebraike përdor të njëjtën fjalë për
të thënë: një fjalë dhe një akt ose një gjë. Sidomos kur bëhet fjalë për
Zotin, fjala është një veprim dhe veprimi është një fjalë: sepse ai thotë dhe
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gjëja ndodh; ai urdhëron dhe ajo ekziston (Ps. 33, 9). Kështu themelohet
marrëdhënia thelbësore midis botës dhe krijuesit të saj: varësia e ngushtë e
krijimit nga krijuesi, por asnjëherë ngatërrimi i njërit me tjetrin; veprimi i
një vullneti krijues personal, i manifestuar nga fjala, por kurrë burimi i një
substance hyjnore e cila lind qeniet vetëm duke u zvogëluar vetvetiu. Tani
e tutje, gjatë gjithë historisë biblike, marrëdhënia e Zotit me botën dhe me
njerëzit do të jetë një marrëdhënie fjale; ai do të flasë, do të thërrasë, do
të zbulojë veten e tij, do të japë ligjin e tij, deri në ditën kur ai dërgon
Fjalën e tij, Fjalën e tij, të mishëruar në personin e Jezusit, por tashmë në
punë në krijimin e botës (Gjoni 1, 1-5) . Kapitulli i parë i Ungjillit sipas
apostullit Gjon na ofron një koment të çmuar mbi nocionin e fjalës krijuese
të Zotit në Jezu Krishtin: Në fillim ishte Fjala ... Himni kristologjik që hap
projektin e Ungjillit të katërt dritën e tij, përmes shekujt, mbi historinë
antike të kapitullit të parë të Zanafillës.

Tema e dritës është një nga më të përhapurat në Bibël: është shprehja e
veprimit krijues të Zotit. Drita është një realitet material i pavarur nga yjet
dhe i krijuar para tyre (krh. v. 14-19). Ajo është e para nga krijesat që
vjen drejtpërdrejt nga Zoti dhe shërben si parathënie për të gjithë të tjerët.
Lidhet me jetën ashtu si errësira shoqërohet me vdekjen; për lumturinë
dhe jo për fatkeqësitë, për të vërtetën dhe jo për gënjeshtrat, për të
dashur dhe për të mos urrejtur. Shkurtimisht, drita është një shfaqje e parë
dhe e drejtpërdrejtë e personit të Zotit, e pranisë së tij, e mirësisë së tij
(drita e fytyrës së tij, Nr. 6, 25; Ps. 4, 7; 67, 2; 80, 4, etj). Ungjilli i Gjonit
do të shprehë në plotësinë e tij gjithë pasurinë e këtij nocioni, kur ai do të
tregojë në Krishtin dritën që ka ardhur në errësirë  dhe e hedhur poshtë
prej saj.

v. 4. Zoti e pa që drita ishte e mirë. Një gjykim i tillë mbi veprimin
krijues të Zotit (përsëritur në v. 10, 12, 18, 21, 25, 31) nuk shpreh një ide
morale (të mirën dhe të keqen) ose një ide estetike (të bukurën dhe të
shëmtuarën), por mbi të gjitha një ide praktike e konformitetit me vullnetin
e Zotit: gjithçka që Zoti krijon korrespondon saktësisht me atë që ai
dëshiron. Për shkak të kësaj harmonie origjinale, Zoti gëzohet në punën e
tij (Ps. 104, 31).

v. 5. Megjithëse nuk ka ende një njeri në këtë botë ku drita sapo ka
dalë, është e rëndësishme që të ketë emra për të përcaktuar atë që
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krijohet. E njëjta lidhje që bashkon fjalën me veprën e bashkon sendin me
emrin e saj. Madje mund të themi se një realitet ekziston plotësisht vetëm
kur ka një emër. Kështu që drita do të quhet ditë dhe errësira natë.
Alternimi i ditëve dhe netëve do të fillojë: do të jetë dita e parë.

Shprehja: dhe ishte një mbrëmje, dhe ishte një mëngjes, dita e parë (e
cila do të përsëritet për pesë ditët e tjera, v. 8, 11 19, 23, 31) mund të
kuptohet në dy mënyra: ose dita e parë ka filluar në mbrëmje (errësira i
parapriu krijimit të dritës) dhe vazhdoi nga agimi vijues deri në mbrëmje,
gjë që do të ishte në përputhje me zakonin izraelit të fillimit të ditës në
perëndim të diellit deri në orën tjetër të ditës dhe të shpjegojë se fjala
mbrëmje i paraprin fjale mengjes. Ose, dita fillon me shfaqjen e dritës
(agimi) dhe vazhdon përtej mbrëmjes, deri në agimin vijues, çdo ditë e re
që fillon si me një krijim të ri të dritës, fitimtar mbi errësirën. Ndoshta
vështirësia lind nga fakti që fjala ditë përcakton si periudhën e dritës së
ditës (në krahasim me natën) ashtu edhe ciklin njëzet e katër orësh që
përfshin orët e dritës dhe errësirës. Për shkak të zakonit izraelit, ne i japim
përparësi mënyrës së parë të kuptimit të këtij teksti.

Ndërsa për t’i dhënë fjalës ditë një kuptim pseudo-shkencor që
korrespondon me një periudhë të një mijëvjeçari ose një epoke
gjeologjike, do të thotë t’i atribuohet asaj një kuptim modern që sigurisht
nuk e ka në gjuhën biblike. Kjo do të ishte lëshimi i një tundimi për të
pajtuar të dhëna moderne shkencore dhe tekste biblike mbi origjinën e
botës, të cilat do të keqkuptojnë në vlerën e saj të thellë fushën e vërtetë
të tregimit të Zanafillës.

Kubeja e qiellit
Dita e dytë (v. 6-8)
v. 6-8. Elementi i cili është në origjinë të universit është uji. Në këtë

masë të lëngshme, Zoti do të bëjë një ndarje në mënyrë që të ketë disa
ujëra që do të jenë sipër, dhe të tjerë që do të jenë poshtë. Për t’i ndarë,
është e nevojshme një kasafortë e fortë, si një kupolë që mbështetet në
shtylla (shih Jobi 26:11): kjo është themeli. Por mendoj se kjo është me të
vërtetë një zonë që do të korrespondonte me atmosferën tonë: nuk ka
nevojë të kërkojmë një të ashtuquajtur kozmologji primitive. Versionet
tona flasin zakonisht për një hapësirë   midis ujërave, por teksti përdor
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fjalën që i përgjigjet saktësisht kupës qiellore, domethënë një materiali të
fortë, i ngjashëm me një pllakë metalike që është çekiçuar dhe formuar në
formën e një kupole. Kjo zile e madhe, e fortë si një pasqyrë metalike
(Job 37, 18) ka hapje, dyer dhe dritare, përmes të cilave shiu mund të
bjerë mbi tokë (Ps. 78, 23; Zan. 7, 11; 8, 2). Vetë Zoti do të ulet mbi këtë
qemer dhe trupin e ujit që është sipër (Amos 9, 2; Ps. 104, 2-3, 13). Një
emër i është dhënë kasafortës: qiejt, një fjalë forma e së cilës është
gjithmonë në shumës, ose më saktë në dyshe, dhe që mund të vijë nga
fjala: ujërat (ujërat: sakat, qiejt: shamaim).

Ideja që universi është si një qemer që pushon në tokë dhe se ka
rezervuarë uji mbi qemer dhe poshtë tokës, ishte e zakonshme për popujt
lindorë të antikitetit, sidomos babilonasit, por jo domosdoshmërisht
hebrejtë!

Toka dhe frytet e saj
Dita e tretë (v. 9-13)
Dy veprime të veçanta kryhen në këtë ditë të 3-të: pamja e tokës (v. 9-

10), prodhimi i bimëve (v. 11-13).
v. 9. Toka shfaqet kur ujërat mblidhen në një vend, ndërsa rrjedhin

ujërat e një përmbytjeje dhe e lënë tokën të zhytur deri sa të thahet. Të
lashtët besonin se toka ishte një lloj ishulli lundrues në oqeanin e poshtëm.
Vazhdimisht, ujërat kërcënuan përsëri të mbulonin tokën dhe ishte Zoti që
u dha atyre një kufi që të mos kalohej (Ps. 24,2; 136, 6; 104, 9; Prov. 8,
29, etj.).). Uji është një fuqi që duhet pushtuar pa pushim. Toka është
para së gjithash elementi i thatë, në kontrast me ujin. Emri i saj (toka) tani
e dallon atë nga detet.

v. 10. Formula: Zoti e pa që ishte mirë përdoret këtu dhe do të
përdoret përsëri në v. 12, ndërsa mungon në v. 6-8 në krijimin e ditës së
dytë. Disa komentatorë kanë konkluduar se dita e dytë do të fliste,
fillimisht, për krijimin e qiejve dhe tokës (v. 6-10), ndërsa dita e tretë fliste
vetëm për bimësinë (v. 11-13). Por treguesit e ditëve (dita e dytë, dita e
tretë) detyrojnë të respektojnë tekstin: dita e dytë, v. 6-8; dita e trete: v.
9-13,

v. 11 -12, Bimësia nuk është me të vërtetë një veprim krijues i Zotit:
është toka e cila, me urdhrin e Zotit, do të prodhojë nga vetja të gjithë
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gjelbërimin dhe të gjitha bimët. Në v. 24 dhe 25, pas një urdhri të
ngjashëm, në lidhje me kafshët, sidoqoftë është Zoti që do t’i bëjë kafshët.
Disa donin të shihnin në këto shprehje që toka prodhon gjelbërim ... që
toka prodhon qenie të gjalla ... një mbetje e idesë së vjetër të një toke
nënë, e zakonshme në antikitet. Hebrenjtë ndoshta nuk ishin të huaj në
këtë nocion.

Një klasifikim i bimëve shfaqet në v. 11-12: bari që mbart farën e tij,
pemët me fruta, që mbajnë vetë farën. Siç është elementare, ky klasifikim
nuk është i rremë.

Asgjë nuk është thënë ende për përdorimin e kësaj vegjetacioni dhe
frutave të saj, në kundërshtim me atë që do të thuhet për yjet (v. 17), por
Zoti ka planin e tij, pasi ne do ta shohim në v. 29-30 me çfarë mençurie ai
planifikoi ushqimin e qenieve të gjalla nga prodhimi i tokës.

Yjet
Dita e katërt (v. 14-19)
Duhet pranuar që ky paragraf përmban fjali më të gjata, më të rënda

dhe më pak të qarta se ato që i paraprijnë, sikur shkrimtari të kishte pasur
disa vështirësi në shpjegimin e këtij akti të krijimit në lidhje me yjet.
Përveç kësaj, ideja e një krijimi të diellit, hënës dhe yjeve në ditën e katërt
të formimit të universit – pas krijimit të dritës (dita e parë) dhe bimëve që
të gjithë e dinë se nuk mund të rriten pa rrezet e diellit ( dita e tretë) –
është një nga ata që përmenden më shpesh për të sfiduar vlerën shkencore
dhe historike të tregimit të Zanafillës 1, A duhet të fajësojmë naivitetin
shkencor të shkrimtarit tonë një konceptim aq të paparashikueshëm sa ai
që pranon ekzistencën e dritës para asaj të diellit ? Në këtë rast, cili mund
të jetë ende interesi i kapitullit tonë për një njeri modern? Të gjitha
përpjekjet për shpjegime shkencore për t’u pajtuar ky nocion me të
dhënat e shkencave natyrore rrezikon të shfaqet si artificial dhe nuk bind
askënd. Nga ana tjetër, nëse qëndrojmë në terrenin teologjik siç e kishte
vendosur vetë shkrimtari atje, ky tekst përmban një nga pohimet
thelbësore të të gjithë historisë së krijimit: besimin në një Zot, krijuesin e
botës, para të gjithë politeistëve fetë e popujve që rrethuan Izraelin.

Fetë pagane të antikitetit u dhanë një rëndësi Shet madhe kulteve
astrale: yjet janë hyjnitë; ritet, festivalet, cikli liturgjik ndjekin rrjedhën e
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yjeve dhe kalendari bazohet në lëvizjet e diellit ose të hënës. Vetë emrat e
perëndive shpesh janë identikë me emrat e yjeve (perëndia Schamash
korrespondon drejtpërdrejt me fjalën shemesh: diell). Ndikimi i këtyre
kulteve astrale u ushtrua në shumë raste në fenë e Izraelit dhe provokoi
nga ana e profetëve reagime të forta (2 Mbret. 21 3-5; 23, 11; Jer. 10, 2;
Isa. 47, 13 ; Sof. 5, etj.).

Ne mund ta konsiderojmë tekstin tonë si një lloj polemike kundër
këtyre kulteve pagane që hyjnizuan yjet. Për këtë, shkrimtari biblik –
naiviteti shkencor i të cilit pa dyshim nuk ishte aq i madh sa dëshiron ta
thotë – paraqiti vullnetarisht veprën e krijimit të Zotit siç e kemi në këto v.
14-19 ai zbriti në ditën e katërt të krijimit pamjen e yjeve, ndërsa kultet
pagane i bënë ata perënditë e botës në origjinën e të gjithë krijimit. Ai me
kujdes shmangu emërimin e tyre: vargjet tona nuk përdorin emrat e diellit
ose të hënës, bashkëtingëllorja e të cilëve mund të kujtojë emrat e hyjnive
pagane, por ata flasin për dritat (më saktësisht për llambat), një term më
pak i nderuar. Dhe i lavdishëm. Ai këmbëngul në sovranitetin e Zotit,
temën e vetme të foljeve: Zoti tha ... Zoti i bëri ... Zoti i vendosi ..., sepse
yjet i nënshtrohen plotësisht atij. Më në fund, ai u cakton atyre një rol
shumë të saktë: ata duhet të shërbejnë për të ndarë ditët nga netët, për të
shënuar kohën, ditët dhe vitet, për të ndriçuar tokën. Shkurtimisht, ata
janë shërbëtorë të Zotit Krijues, i cili i punëson ata sipas vullnetit të tij
(Gjy. 5, 20; Isa 40, 26). Ato janë vendosur në kupën qiellore dhe jo më
lart, si vetë Zoti në vendbanimin e tij.

Për të kuptuar plotësisht mendimin e autorit tonë, duket se mund të
kujtojmë atë që thotë Ligji i Përtërirë 4, 19: Mos i ngrini sytë drejt qiellit,
për të soditur diellin, hënën. yjet, turma e yjeve, mos e lini veten të
stërvitur për t’i adhuruar dhe shërbyer atyre. Zoti Zot i ka rezervuar këto
praktika (si ndëshkim) për popujt e tjerë të botës.

Le të shtojmë se ideja e një drite që i paraprin shfaqjes së diellit mbase
nuk është për t’u habitur në nivelin teologjik: drita e Zotit i tejkalon të
gjitha dritat materiale të yjeve dhe botës (shih Isa. 60, 19) .

Në fund, le të vëmë re karakterin liturgjik të termave të caktuar: fjala
ndriçues (ose llambë) është ajo që përdoret për të caktuar objektet e
adhurimit (shandani: Dal. 25, 6; Nr. 4, 16). Termi: epoka (v. 14) përdoret
më shpesh për t’iu referuar kohërave të përcaktuara në kalendarin fetar,
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domethënë festave fetare. Është e vërtetë që dikush mund ta kuptojë atë
në një kuptim të natyrshëm të stinëve, por ky përdorim është shumë më
rrallë.

Kështu Zoti, në krijimin e tij, vendosi yjet në univers për të rregulluar
rrjedhën e kohës: Zoti i përjetësisë mbretëron me kalimin e kohës.
Rregullsia e kohës është e ngjashme me shpalosjen liturgjike të një kulti ku
gjithçka gjen vendin e saj, për lavdinë e Zotit. Por e gjithë kjo kornizë
universale në të cilën do të vendoset njeriu nuk mund të hyjnizohet; Vetëm
Zoti është krijuesi, të cilit duhet t’i jepet e gjithë lavdia.

Zogjtë dhe peshqit
Dita e 5-të (v. 20-23)
Shfaqja e parë e jetës në botë ndodh në ujë, i cili, për më tepër,

korrespondon me të dhënat shkencore. Por nëse ujërat prodhojnë qenie
të gjalla me bollëk (fjalë për fjalë: tufë ose tufë), nuk është aspak një lloj
brezi spontan. Zoti i krijon ato (v. 21). Kjo folje është përdorur vetëm në
v. 1 dhe nuk do të jetë deri në v. 27 në lidhje me krijimin e njeriut: veprimi
krijues i Zotit lidhet drejtpërdrejt me jetën.

v. 20-21. Kafshët në fjalë këtu nuk janë ende ato të tokës: ato janë
peshq dhe zogj. Ndër të parët, bëhet një dallim midis peshqve të mëdhenj
(ose më mirë: përbindëshave të detit, të tillë si dragoi ose leviatani, qenie
përrallore për të cilat flasin mitologjitë e lashta dhe për të cilat Bibla ka
ruajtur, këtu dhe atje, kujtesën – Isaia 27, 1; Jobi 7, 12; Jer. 51, 34, etj.)
Dhe moria e qenieve që gëlojnë në ujë, të gjithë peshqit e vegjël dhe
kafshët ujore. Sidoqoftë, duhet të theksohet se autori nuk përdor termat
aktualë për të caktuar një peshk (dag) ose një zog (tsippor), ndoshta për
të shmangur fjalët që kujtojnë, si për yjet, emrat e hyjnive pagane me
forma. Kafshë ; ai flet për qeniet e gjalla në ujëra dhe për qeniet fluturuese
në qiej.

v. 22. Risia e këtij akti krijues shënohet mbi të gjitha nga ajo që thuhet
këtu: Zoti i bekon. Bekimi gjithashtu do t’i jepet njeriut më vonë (v. 28).
Ashtu si fjala e Zotit është një akt, ashtu edhe bekimi i tij është një
premtim aktiv i cili përmban në vetvete përmbushjen e saj ... Kur Zoti
bekon, ai flet një fjalë të favorshme që është në të njëjtën kohë një fuqi e
jetës dhe e përshëndetjes ( formula e bekimit shpesh bëhet, pas kësaj, një
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përshëndetje e thjeshtë ndërsa ne ende themi: Zoti ju bekoftë!). Në rendin
që ai u jep kafshëve tashmë është gjetur fuqia për ta kryer atë: jini
frytdhënës (fjalë për fjalë: jepni fruta), shumëzohuni dhe mbushni ujërat e
detit. Krijuesi, për të thënë, i ka deleguar një pjesë të fuqisë së tij krijuese
qenieve të gjalla që do të marrin pjesë, me rritjen e tyre, në një lloj
vazhdimi të veprës fillestare krijuese.

Kafshët e tokës dhe njeriu
Dita e 6-të (v. 24-31)
Ne jemi duke arritur në kulmin e punës krijuese të Zotit. Kjo përfshin

në këtë ditë të gjashtë dy akte të veçanta.
v. 24-25. Krijimi i kafshëve të tokës është i ngjashëm me atë që është

thënë për peshqit dhe zogjtë. Kafshët klasifikohen në tre kategori: bagëtia
(kafshët shtëpiake janë që nga origjina që i është nënshtruar njeriut dhe
nuk janë kafshë të egra të zbutura nga burrat), zvarranikët (jo vetëm
gjarpërinjtë, por të gjitha kafshët e vogla që jetojnë në nivelin e tokës),
dhe kafshët e egra (kafshët e tokës, thotë teksti). Bekimi i dhënë peshqve
dhe zogjve nuk përsëritet këtu, ndoshta sepse do të riprodhohet në lidhje
me njeriun (v. 28) dhe autori nuk dëshironte të mbingarkonte tekstin në
lidhje me ditën e gjashtë, tashmë shumë më të zhvilluar sesa ajo që ka të
bëjë me pesë ditët e para. Nga ana tjetër, këtu thuhet se Zoti e pa që ishte
mirë, gjë që do të përsëritet në v. 31

v. 26-31. Krijimi i njeriut është përfundimi i veprës së Zotit dhe ajo që
na tregon teksti për të ka një rëndësi të madhe për doktrinën biblike të
njeriut ose antropologjisë. Shtë e nevojshme të kuptohen plotësisht fjalët e
përdorura në këtë fragment.

v. 26. Le ta bëjmë njeriun ... Folja shumës ka ngritur shumë probleme
për të cilat jemi përpjekur t’u përgjigjemi në mënyra të ndryshme. Disa
panë në të një mbetje të politeizmit primitiv, ende i dukshëm në fjalën: Zoti
(Elohim në hebraisht) që është një formë shumës; por shqetësimi për
monoteizmin absolut të shkrimtarëve biblik, veçanërisht midis atyre më të
fundit, nuk i pengoi ata të përdornin këtë shumës të cilin ata mund ta kishin
shmangur nëse do të kishin frikë të linin gjurmë të një shumësish perëndish.
Të tjerët (Etërit e Kishës dhe disa reformatorë) vendosin një nocion
dogmatik në të: atë të Trinisë i cili, megjithatë, nuk shfaqet qartë në
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Dhiatën e Vjetër. Akoma të tjerë e pranojnë se është një çështje e Zotit e
rrethuar nga oborri i tij qiellor (bijtë e Zotit, krh. Jobi 1, 6; 38, 7; 1 Mbr.
22, 19-22; Isa. 6, 8; Zan. 3, 20; 11, 7, etj.), e cila duket më shumë në
përputhje me mënyrën e të menduarit të izraelitëve të lashtë. Ndoshta
duhet të shpjegohet, me disa komentatorë të tjerë, nga një shumësi
madhështie e përdorur kur bëhet fjalë për Zotin sovran dhe të fuqishëm,
ose më mirë, nga një shumësi e plotësisë dhe tërësisë si në disa fjalë që
përdoren gjithmonë në shumës ( jeta, fytyra, ujërat, etj.). Edhe midis
popujve paganë, përdorimi i shumësit për të folur për një zot shpjegohet
me nocionin e shumësisë së forcave dhe fuqive që gjenden në hyjninë, në
lidhje me njeriun.

Njëjës do të ishte një lloj kufizimi i fuqisë hyjnore.
Fjala njeri (adam) përdoret këtu në kuptimin e saj kolektiv, pa një

artikull të caktuar, dhe foljet që i bashkangjiten asaj janë në shumës: që ata
të mbizotërojnë mbi ... ose: që ata të mbretërojnë mbi ... Ne mund të
prandaj përktheni: le të bëjmë burra, ose: le të bëjmë njerëzimin (për
kuptimin etimologjik të kësaj fjale, shih 2, 7).

Në imazhin tonë, në ngjashmërinë tonë. Të dy termat e kësaj shprehje
nuk paraqesin një ndryshim real në kuptim, njëri krahasuar me tjetrin.
Këto janë dy fjalë paralele me të njëjtin kuptim, sipas stilit të njohur të
poezisë hebraike, ku ne dëshirojmë të përsërisim të njëjtën ide disa herë
me terma të ndryshëm (ky rregull i paralelizmit është veçanërisht i
dukshëm në tekste qartë poetike, siç janë Psalmet ) Ato përcaktojnë, mbi
të gjitha, një realitet konkret dhe të prekshëm: një imazh është një statujë,
një figurë, një paraqitje materiale, një ngjashmëri e dukshme (Ez. 23,14;
Amos 5, 26; Nr. 33, 52; 2 Mbr. 11 . 18, etj.). Njeriu është një
shëmbëlltyrë e Zotit sepse i ngjan atij në të gjithë personin, trupin dhe
shpirtin e tij, ashtu si djali i ngjan babait të tij (djali i Adamit, Shet, ishte në
shëmbëlltyrën e tij, në ngjashmërinë e tij, Zan. 5, 3: ato janë pikërisht
shprehje të njëjta). Midis Zotit dhe njeriut, pra, ekziston një ngjashmëri e
dukshme natyrore. Kjo shpjegon pse tekstet e Dhiatës së Vjetër përdorin
kaq shumë antropomorfizma për të folur për Zotin, domethënë shprehjet
njerëzore të aplikuara ndaj Zotit: krahu, sytë, goja, veshët, zemërimi,
xhelozia, të qeshurat e tij, etj. Ky karakter i njeriut, ngjashmëria e Zotit,
nuk do të humbasë pavarësisht nga rënia, siç vërtetojnë tekstet e Zanafillës
5, 1-3 dhe 9, 6,
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Nëse kjo është kështu, ne natyrshëm mund të konkludojmë se imazhi i
Zotit nuk është një ngjashmëri e thjeshtë fizike: ajo është një imazh i
personit të Zotit. Tani, njeriu është gjithashtu një person në tërësinë e tij.
Imazhi i Zotit është pra një imazh i natyrës së tij shpirtërore, i shpirtit të tij,
i lavdisë së tij, siç u kuptua nga shkrimtarët e Dhiatës së Re (1 Kor. 11, 7;
Kol. 3 .. 10; Jak 3, 9). Para Zotit, njeriu është një person që i përgjigjet,
ose më saktë që i përgjigjet, gjë që shpreh përgjegjësinë e tij.

Sidoqoftë, duhet të kemi kujdes që të mos fusim në këto tekste
nocione filozofike dhe metafizike që nuk janë aty. Gjeniu hebre shprehet
mbi të gjitha në beton.

Ne gjithashtu mund të shohim në fjalët: njeriu, në shëmbëlltyrën e Zotit,
mjetet e përdorura nga autori ynë për të specifikuar pozicionin e saktë të
njeriut në botë. Nëse ai është shëmbëlltyra e Zotit, kjo është për shkak se
ai është shumë ndryshe nga kafshët që ka për mision të dominojë: një
sundim i tillë mund t’i jepet vetëm një qenieje gati hyjnore (pak inferiore
ndaj Zotit, do të thotë Psalmi 8, i cili është një koment madhështor në v.
26). Por, nga ana tjetër, nëse ai është shëmbëlltyra e Zotit, kjo është për
shkak se ai nuk është vetë Zoti; është vetëm një ngjashmëri. Asnjë
pretendim për hyjnizimin e njeriut nuk mund të bazohet në këtë imazh,
sepse midis një personi dhe imazhit të tij gjithmonë do të mbetet një ndarje
e thellë. Njeriu nuk është as Zot, as kafshë; ai është vendosur atje nga
krijuesi, për të përmbushur një mision të saktë, në një pozitë të
privilegjuar, por të varur nga sovrani i tij. Sidoqoftë, një mision i tillë nuk
është përmbushur nga njeriu për shkak të rënies, gjë që do ta bëjë atë të
harrojë pozicionin e tij të vërtetë: ose do të përkulet për të qenë si kafshët,
ose do të dëshirojë të jetë si Zoti. Krijimi do të prishet nga mëkati dhe
njeriu i krijuar si mbret i botës (Ps. 8) do të bëhet skllav i dëshirave të tij.
Dominimi i tij do të shtrembërohet. Një restaurim do të bëhet i nevojshëm
për shpëtimin e botës. Premtimi i tekstit tonë do të përmbushet vetëm me
Jezu Krishtin, Adamin e dytë, imazhin e përsosur të lavdisë së Perëndisë
(2 Kor. 3,18; Heb. 2, 5-9), lajmëtarin e hirit (Rom. 5,15-17 ; 1 Kor. 15,
45) Prandaj është në dritën e Jezu Krishtit që njeriu në shëmbëlltyrën e
Zotit mund të kuptohet me të vërtetë. Në Jezu Krishtin, bir i Zotit dhe
imazh i përsosur i Krijuesit, ne mund ta njohim Zotin; por edhe tek ai, në
njerëzimin e tij pa mëkat, ne mund të rizbulojmë atë që është njeriu në
mendimin krijues të Zotit.
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v. 27-28,.v. 27-28 kanë një formë poetike ritmike. Përkthimi fjalë për
fjalë i v. 27 do të ishte:

Dhe Zoti e krijoi njeriun në shëmbëlltyrën e tij, në shëmbëlltyrën e Zotit
e krijoi atë, mashkull dhe femër i krijoi ata.

Tri herë me radhë, folja për të krijuar (bara) përsëritet. Njeriu merret
në një kuptim më të veçantë, me artikullin e caktuar. Pastaj, specifikohet
nga dy fjalët: mashkull dhe femër. Prandaj është çifti njerëzor që ishte
parashikuar në planin krijues të Zotit, jo si dy qenie të ndara, por si dy
aspekte të qenies njerëzore në tërësinë e tij. Rrëfimi i kapitullit 2 do ta
shprehë këtë ide në një mënyrë tjetër, por jo kontradiktore (2, 21-23). Sa
i përket v. 28, ai merr fjalët e bekimit të hasura tashmë në v. 22, dhe i
zbaton ato te njeriu duke i zhvilluar – është ideja e dominimit të tij mbi
botën e krijuar që theksohet këtu. Njeriu është me të vërtetë mbreti i
krijimit, me vullnetin e Zotit. Sidoqoftë, një mbretërim i tillë nuk është një
funksion individual: është njerëzimi në tërësi që e zotëron këtë privilegj.
Njeriu duhet të shumohet dhe të mbushë tokën. Bekimi që ai merr në të
vërtetë ka të bëjë me martesën dhe lindjen e fëmijëve, në një botë ku jeta
është dhënë për t’u kaluar qenieve të tjera.

v. 29-30 Providenca dhe mirësia e Zotit tregohen këtu. Zoti siguroi
ushqim për të gjitha gjallesat, duke filluar nga njeriu. Bimësia, me
kategoritë e ndryshme të bimëve, do të shërbejë si ushqim për të gjithë ata
që jetojnë në tokë. Duket nga këto vargje se, në mendjen e shkrimtarit,
ushqimi i vetëm i njerëzve dhe kafshëve përbëhej nga perime; prandaj,
bota jetoi në një gjendje paqeje dhe lumturie që përjashtonte çdo vrasje të
kafshëve për të ngrënë mishin e tyre. Kjo lumturi primitive do të
konsiderohet nga profetët si imazhi i kohës idilike kur Mbretëria e Zotit do
të vendoset në tokë dhe kur krijimi do të rivendoset si para rënies (Isa.
11,6-10; 65, 24-25) .

Perëndia pa gjithçka që kishte bërë; dhe vini re, ishte shumë mirë (v.
31). Zoti gëzohet në krijimin e tij. Me njeriun dhe përfundimin e punës së
tij, gjithçka tani është shumë e mirë, sepse plani i Zotit është përmbushur
siç dëshironte ai.

Struktura letrare e Zanafillës 1-2, 4 na lejon të shohim një kornizë
skematike solemne, të shënuar nga përsëritja e fjalive të caktuara (Zoti tha
... ishte mbrëmje dhe ishte mëngjes ... Zoti e pa që ishte mirë ...), por pa
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ngurtësi artificiale. Një fleksibilitet i caktuar ruhet në përdorimin e këtyre
formulave (logjika dhe ngurtësia janë të dukshme në përkthimin grek, i cili
harmonizon shprehjet për çdo ditë të krijimit, shumë më tepër sesa në
tekstin hebraisht). Akoma, lind një pyetje në lidhje me ndarjen shtatë-
ditore. Dikush mund të vërejë lehtësisht një ndryshim midis numrit të
akteve krijuese dhe numrit të ditëve. Në total, veprimet e Zotit që ndjekin
njëra-tjetrën janë tetë në numër: drita, qielli, toka, bimët, yjet, peshqit dhe
zogjtë, kafshët, njeriu. Por e tërë vendoset në një kornizë 6-ditore, kështu
që dy veprime krijuese ndonjëherë lidhen me një ditë të vetme: toka dhe
bimët për ditën e 3-të, kafshët dhe njeriu për ditën e 6-të. Disa ekspertë
arrijnë në përfundimin se historia origjinale nuk ishte përfshirë në një
diagram gjashtë-ditor, dhe se bëhej fjalë për një krijim pa tregues
kronologjik. Është vetë shkrimtari i cili, duke përdorur elementet e
traditave antike, do t’i kishte grupuar ato në hapësirën e gjashtë ditëve,
për të justifikuar institucionin e Shabatit në ditën e shtatë si një bazë
themelore e historisë. Pa qenë në gjendje të konkludojmë në këtë drejtim,
sepse nuk kemi arsye të mjaftueshme për ta bërë këtë, megjithatë do të
shohim që ndarja në shtatë ditë mbase kishte një qëllim liturgjik, të cilin do
ta diskutojmë përsëri.

Kuptimi i historisë sigurisht që është në fushën teologjike, jo në
shkencë. Autori nuk dëshironte të zbulonte konceptimet shkencore të
kohës së tij mbi origjinën e universit, ndërsa i ndau ato me bashkëkohësit
e tij. Ai donte të jepte dëshmi për besimin e tij në fuqinë krijuese të një
Zoti të vetëm të universit, zotit sovran të botës. Monoteizmi absolut i kësaj
historie nuk shprehet vetëm në mënyrën në të cilën Zoti paraqitet si krijuesi
i vetëm, nga fjala e tij vepruese, nga vullneti i tij personal, nga plani i tij i cili
është realizuar deri në kurorëzimin e veprës së tij tek njeriu i bërë në
imazhi i tij; shprehet gjithashtu, në një mënyrë më indirekte, nga mënyra në
të cilën shkrimtari shmang dhënien e kapjes së koncepteve pagane në të
cilat hyjnizoheshin yjet, kafshët dhe madje edhe njeriu. Shtë një pozicion
fetar që i kundërvihet mitologjisë pagane. Sabati në vetvete nuk është më
një festë astrale; është një ditë e caktuar nga Zoti si një ditë pushimi e
bekuar dhe e shenjtëruar. Pas gjithë këtij tregimi, mund të dallohet midis
rreshtave një lloj polemike kundër koncepteve fetare pagane të
papajtueshme me besimin në të vetmin Zot të Izraelit.
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A mund të përcaktohet vetë qëllimi i kapitullit tonë? A është një histori
e shkruar për qëllime letrare ose teologjike nga një shkrimtar i etur për të
ruajtur një tekst të shenjtë, ushqimin e besimit dhe devotshmërisë së
popullit të tij? A nuk ka ndonjë qëllim fetar dhe madje liturgjik që do të
dallohej në këtë tekst? Hipoteza është bërë, në një mënyrë interesante. Ne
e dimë që tekste të ngjashme midis babilonasve përbënin liturgji të
përdorura gjatë festës vjetore të Ditës së Vitit të Ri. Megjithëse nuk ka
asgjë për të konfirmuar se ky ishte rasti në Izrael, mund të ndodhte që,
gjatë ceremonive të caktuara fetare, Zoti i krijimit të ishte përlëvduar nga
asambleja e besimtarëve dhe që tekstet të lexoheshin ose këndoheshin për
këtë rast. Psalmet 8 dhe 104 do të ishin shembuj të kësaj, për lavdinë e
Zotit Krijuesit. Zanafilla 1-2, 4 mund të ketë qenë gjithashtu një tekst
liturgjik, me formulat e tij ritmike, përsëritjet dhe kornizën e tij solemne.
Disa kanë shkuar aq larg sa të mendojnë se ndarja në shtatë ditë ishte
vetëm një ndarje liturgjike që korrespondonte me shtatë ditët që zgjati
festa (disa festa në Izrael zgjatën shtatë ditë, Lp. 16 3, 13, etj.): Çdo ditë
kujtoi punën krijuese të Zotit, pastaj pas një mbrëmjeje dhe një mëngjesi,
të nesërmen evokoi vazhdimin e veprës hyjnore. Festa përfundoi në ditën
e shtatë me kremtimin e një Sabati solemn.

Pa shqiptuar vlerën e një hipoteze të tillë, ne e përmendim atë për të
treguar se si teksti i Zanafillës 1 është i pasur me domethënie dhe
domethënie fetare, brenda vetë kornizës së bashkësisë së besimtarëve.
Është për ta kufizuar atë në kufij me të vërtetë tepër të ngushtë për ta
konsideruar atë si një pasazh të bukur letrar ose për ta shqyrtuar atë
vetëm me lupën e natyralistit.

NJERIU NË PARAJSË
(v. 4-25)
Me këtë tregim, ne e lëmë stilin solemn dhe liturgjik të kapitullit të parë

dhe i afrohemi një historie të gjallë, piktoreske, shpesh në stilin e poezisë
antike, me një sinqeritet të caktuar fëminor që shpreh disa nga të vërtetat
më të thella të zbulesës. Historia vazhdon pa ndërprerje deri në fund të
kapitullit 4, dhe e tërë formon një tërësi homogjene: parajsa, rënia, Kaini
dhe Abeli. Siç e kemi thënë tashmë, krijimi konsiderohet këtu në një
mënyrë tjetër dhe nga një këndvështrim tjetër sesa në rrëfimin e parë
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priftëror. Këtu njeriu është në qendër të historisë dhe detajet konkrete,
vërejtjet e veçanta ose indikacionet materiale kanë të bëjnë me
ekzistencën e përditshme të njeriut në tokë, më shumë sesa me punën e
Zotit në univers. Natyra e burrit, puna e tij, pozicioni i tij karshi Zotit,
vendi i tij pranë kafshëve, uniteti i tij me gruan që Zoti i dha: këto janë
pyetjet kryesore që gjejnë përgjigjen e tyre këtu dhe që shprehin
mendimin fetar të hebrenjtë e lashtë. Përtej vetë tekstit dhe shkrimit të tij
që disa e konsiderojnë të mbushur me naivitet dhe nocione arkaike, ne
gjejmë në këtë tregim ekspozitën më depërtuese dhe më të vërtetë të
situatës së njeriut në lidhje me Zotin dhe me të afërmin e tij. Pavarësisht
shekujve, civilizimeve, racave dhe popujve, njerëzit e njohin veten në këto
faqe të përjetshme nëse dinë të kërkojnë një zbulesë të Zotit, fjala e të cilit
është gjithmonë e gjallë dhe e vërtetë.

Njeriu nga pluhuri i tokës
(v. 4-7)
v. 4. Kalimi nga historia e parë në krijimin e dytë bëhet në një fjali

kalimtare. Fjalët e para (Këto janë origjina e qiejve dhe e tokës kur u
krijuan) do të lidhen me historinë e mëparshme, si një përfundim i historisë
së krijimit. Sidoqoftë, disa e shohin këtë ajet si një hyrje të asaj që vijon.
Në këtë rast do të ishte e nevojshme të përkthehet ky varg nga: Këtu janë
origjina e qiellit dhe e tokës, kur ato u krijuan (v. Bibla e Dove dhe
shënim). Fjala e përdorur për origjinën është toledot, litt. begetting, fjala e
përkthyer në vazhdim në fillim të çdo ndarje të madhe të Zanafillës nga
posterite (v. 5,1; 6, 9; 10,1; 11,10; 11,27; 25,12; 12,19; 36,1; 37,2).
Këto seksione mund të përfaqësojnë regjistrat familjarë të shkruar në
dërrasat prej balte.

Përkundrazi, fjalët e fundit formojnë parathënien e asaj që do të pasojë
(Kur Zoti Perëndi krijoi tokë dhe qiej ...). Ne lehtë mund të vërejmë
ndryshimin në stil dhe mendim: nga njëra anë, qiejt dhe toka (me
artikullin); nga ana tjetër: një tokë dhe qiej (pa artikull dhe në një rend
tjetër, sepse është toka që emërtohet e para; kjo i përgjigjet në mënyrë të
përkryer tregimit vijues të përqendruar në tokë më shumë sesa në qiej dhe
univers, si në Zanafilla 1). Folja për të krijuar (bara) e përdorur në
kapitullin e parë përsëritet në fillim të vargut, por folja për të bërë (asa)
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përdoret më pas. Më në fund, emri i Zotit shfaqet këtu për herë të parë në
formën: Jehova, që do të thotë në hebraisht Jahve (shqiptimi i vjetër:
Jehova, është i pasaktë dhe vjen nga leximi i emrit të Zotit me zanoret e
një fjale tjetër: Zoti. Ky kombinim i bashkëtingëlloreve të një fjale me
zanoret e një tjetre u bë nga skribët hebrenj që donin të shmangnin
shqiptimin e emrit të pashprehur të Zotit dhe çdo herë të zëvendësohej me
fjalën Lord. (Adonai) Në traditën priftërore (Zan. 1), ne flasim për Zotin
(Elohim); nga 2, 4 ne përdorim: Të Përjetshmin (Jahve), e cila është një
karakteristikë e traditës që quhet për këtë arsye jahvist. Teksti gjithashtu
përdor shprehjen e përzier: Zoti i Përjetshëm (Jahve-Elohim).

v. 5. Që nga fillimi i tregimit, ne vërejmë ndryshimet me kap. 1, Ndërsa
në 1, 2-10 uji ishte elementi dominues, këtu është e kundërta: fillimisht,
toka është si një shkretëtirë e thatë dhe e thatë. Asnjë bimësi nuk rritet
atje. Shpjegimi është dhënë që toka mund të prodhojë fryt vetëm falë dy
elementeve thelbësore: shiut të dërguar nga Zoti dhe punës së siguruar nga
njeriu. Megjithatë, asnjëri nuk ishte atje (v. 5). Ky nocion i origjinës së
botës i korrespondon shumë më tepër asaj që njerëzit mund të besojnë
kur jetonin në rajone të shkreta si Palestina: uji, larg së qeni një fuqi e
rrezikshme për tu pushtuar, përkundrazi është një bekim. I Zotit që sjell
bimësi jashtë terrenit të tharë. Nga ana tjetër, konceptimi i cili është baza e
kap. I korrespondon më mirë me një vend si Mesopotamia, ku uji është
armik për shkak të përmbytjeve, dusheve, mjegullave dhe ku dielli sjell
bekimin e Zotit duke tharë tokën e cila më pas prodhon bimësi të
bollshme. Mund të ndodhë që kjo vërejtje të na japë një ide të vendit të
origjinës së këtyre dy traditave, po aq e vërtetë sa tjetra, sipas vendeve ku
do të kishin origjinën.

Folja për të kultivuar tokën është folja: për të shërbyer, për të punuar,
për të qenë një skllav (avad). Këto nocione të ndryshme shprehen në të
njëjtën mënyrë. Por është gjithashtu e njëjta folje që përdoret për të thënë:
t’i shërbejmë Zotit. Puna e njeriut, madje edhe për të punuar tokën, është
një shërbim i Zotit; është pas rënies që do të bëhet një skllavëri e
dhimbshme. Thjesht përmendja e kësaj lëvrimi mund të sugjerojë që njeriu
u konsiderua i ulur, dhe jo nomad, nga krijimi.

v. 6. Një avull u ngrit nga toka: fjala, shumë e rrallë, mund të kuptohet
gjithashtu si një burim që buron nga toka dhe loton sipërfaqen e tokës.
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v. 7. Me disa fjalë shumë konkrete, na tregohet se si u krijua njeriu.
Përkthimi fjalë për fjalë është: Zoti i Përjetshëm formoi (ose brumosi)
pluhurin e njeriut (adam) të tokës (adama), dhe ai i dha frymën e hundës
një frymë jete dhe njeriu u bë një qenie e gjallë.

Folja që tregon veprimin e Zotit është ajo që ne përdorim për të folur
në lidhje me punën e poçarit që gatuan argjilën dhe formon një objekt. Stili
është pra shumë më njerëzor sesa në kap. I pari ku Zoti krijoi vetëm me
fjalën e tij; këtu ai po bën punë manuale.

Ne vërejmë ngjashmërinë e fjalëve: njeri dhe tokë (adam dhe adama).
Në realitet, rrënja verbale do të thotë: të jesh i kuq. Është ngjyra e tokës
së punueshme, të lëruar, të lagur dhe është gjithashtu ngjyra e lëkurës së
nxirë të njeriut të Lindjes. Njeriu është i së njëjtës natyrë me tokën; ai
është një pronar (krahasoni fjalët frëngjisht homme et humus).

Nëse trupi i njeriut merret nga toka, jeta e tij i jepet atij me një akt
hyjnor. Jeta mund të vijë vetëm nga Zoti: është mbi të gjitha një sode
jetësore që i jep frymën njeriut. Termat biblikë kanë një rëndësi të madhe
këtu. Fryma e Zotit është identike me frymën (krh. Jobi 34,14); e njëjta
fjalë do të thotë: erë dhe frymë (krahaso me Gjn 3, 6-8). Kur kjo frymë e
Zotit hyn në trup, ajo bëhet një qenie e gjallë; fjala të jesh është identike
me fjalën shpirt (nefesh), në kuptimin e saj kryesor të ndotjes jetësore
(anima, në latinisht). Kështu njeriu i krijuar nga Zoti është një tërësi: trup,
shpirt, shpirt (krh. 1 Sel. 5,23). Trupi i tij i formuar nga Zoti mori frymën e
jetës (ruah) dhe u bë një shpirt i gjallë. Ky nocion i njeriut ndryshon nga ai
që gjendet në filozofinë pagane ku trupi dhe shpirti janë dy elemente të
ndashëm nga njeriu, materiali i parë dhe i vdekshëm, i dyti shpirtëror dhe i
pavdekshëm. Uniteti i thellë i qenies njerëzore është afirmuar në tekstin
tonë, i cili është thelbësor për doktrinën biblike të njeriut.

I gjithë njeriu është krijesa e Zotit; është një qenie materiale dhe një
shpirtërore, dhe parimi thelbësor i saj është jeta e dhënë nga Zoti. Trupi
nuk është i përbuzur, ndërsa shpirti do të ishte i nderuar. E gjithë qenia
është një vepër hyjnore dhe secila nga pjesët e saj mbetet e pandashme
nga të tjerat, kështu që duke folur për njërën prej tyre, ne flasim për tërë
njeriun.
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Kopshti i Edenit
(v. 8-15)
v. 8. Mirësia e Zotit shfaqet në kujdesin e tij për njeriun në tokë. Ai

fillon duke përgatitur një park të mrekullueshëm për të, një kopsht
kënaqësish (ky është ndoshta kuptimi i fjalës Eden, megjithëse origjina e
saj është e pasigurt), ku rriten pemë të të gjitha llojeve.

v. 9. Një përshkrim i shkurtër i parajsës paraqet këtë kopsht të Zotit si
të kundërtën e asaj që toka ishte më parë në vend të një shkretëtire djerrë
ose thjesht në majë të barit të rrallë të stepave, pemëve madhështore me
fruta të shijshëm; në vend të një toke të tharë, një vend i bekuar që ujitet
me lumenj. Nuk është një parajsë qiellore, por një parajsë tokësore:
specifikohet vendndodhja e tij (në anën lindore) dhe lumenjtë që dalin prej
tij janë me të vërtetë lumenj tokësorë. Sidoqoftë, Kopshti i Edenit
përmban elementë të mbinatyrshëm që do të rishfaqen në profecitë e
fundit të kohës dhe të Mbretërisë së Zotit (burimi, pema e jetës, Ez. 47, 1
s; Gjn. 7, 37; Zbul. . 22, 1, etj.).

Në mes të kopshtit janë dy pemë. Fjalia nuk është ndërtuar shumë
saktësisht; lexojmë fjalë për fjalë: dhe pema e jetës në mes të kopshtit dhe
pema e njohjes së së mirës dhe së keqes. Dikush do të priste që fjalët “në
mes të kopshtit” të zbatoheshin për dy pemët dhe të gjendeshin në fillim
ose në fund të fjalisë, dhe jo midis përmendjes së dy pemëve. Tani pema e
cila është në mes të kopshtit është padyshim pema e njohjes së së mirës
dhe së keqes, sipas 3, 2, Sa i përket pemës së jetës, nuk flitet më para 3,
22, Pavarësisht nga kjo ndërtimi i fjalisë, është e dyshimtë që ne duhet të
pranojmë një ndryshim të tekstit ose ekzistencën e dy traditave të
përziera, siç kanë propozuar disa exegetes.

Pema e jetës është një imazh i shpeshtë në kohërat antike dhe Dhiata e
Vjetër flet për të në disa raste, së bashku me burimin e jetës (Prov. 3, 18;
11, 30; 13, 32, etj.). Ideja që pavdekësia është marrë duke ngrënë frutat
e një peme të mbinatyrshme gjendet në shumë fe. Për pemën e njohjes së
së mirës dhe së keqes, shih më poshtë (v. 16-17).

v. 10-14. Si një parantezë në mes të historisë, këto vargje japin
indikacione gjeografike, qëllimi i të cilave nuk është më i njohur për ne.
Por cilët janë këta 4 lumenj? Janë bërë supozime të shumëfishta. Për dy të
fundit (v. 14) nuk ka dyshim: ata janë Tigri (fjala që lidhet me Hidekel) dhe
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Eufrati. Pishon (v. 11) ndoshta përfaqëson Kura e cila anashkalon tokën e
Havilës (Kolchis antike – rajoni i Gjeorgjisë së sotme). Emri i këtij lumi
mund të ruhet akoma në emrin grek (Phasis) të lumit Rioni i cili derdhet në
Kura. Gihon (v. 13) është ndoshta Araxis i cili anashkalon tokën e Kush
ose Cash (toka e kasetave – tani përfaqësohet nga Azerbajxhani).
Përmendja e arit me cilësi të shkëlqyeshme na ndihmon për të gjetur
Havilah në Gjeorgjinë e sotme (shih legjendën e Jasonit i cili mori leshin e
artë në Colchis, ku kishte miniera të rëndësishme ari). Në Gruzinë
veriperëndimore, qimet përdoren ende për të mbledhur ar nga lumenjtë.
Ne mund të shohim duke parë hartën që këta katër lumenj mund të kenë
pasur fillimisht një burim të përbashkët, dhe atë në malet e Urartu
(aktualisht në Turqi, por më parë të vendosura në Armeni), afër kufirit
Armen.

Fakti që këta lumenj janë ende të identifikueshëm (në varësi të asaj që
nënkupton autori i kësaj historie) përbën një problem për ata që besojnë
se Përmbytja shkatërroi të gjitha gjurmët e botës së vjetër.

v. 15. Me v. 15, vazhdimi i v. 8-9, ne kthehemi te njeriu. Detyra e tij –
sepse ai duhet të punojë – është të kultivojë dhe të mbajë kopshtin. Do të
ishte e gabuar ta bësh punën një mallkim për njeriun: ajo është e dëshiruar
dhe e dhënë nga Zoti. Pas rënies, puna do të bëhet një ndëshkim (3,17),
por në parajsë është një përgjegjësi e besuar nga krijuesi. Vini re se të dy
fjalët kultivojnë (ose shërbejnë) dhe mbajnë vërtet nuk e kuptojnë njëra-
tjetrën nëse burri varet nga një mjeshtër. Ai nuk është pronari i kopshtit, ai
është vetëm menaxher në emër të Mjeshtrit të vetëm të botës.

Një urdhër nga Zoti
(v. 16-17)
Këto dy vargje, në thjeshtësinë e tyre, paraqesin pyetje të vështira

teologjike rreth të cilave shpesh ndahen mendimet. Le të kufizohemi duke i
treguar ato këtu.

1. Pse Zoti i jep një urdhër njeriut?  Teksti nuk jep arsyen. A është
thjesht të pohosh sovranitetin absolut të Zotit mbi njeriun, si një despot që
urdhëron pa shpjeguar motivet e tij? Sigurisht, Zoti është sovran dhe
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krijesa e tij mund t’u nënshtrohet vetëm urdhrave të tij. Por leximi i tregimit
na tregon mirësinë e Zotit shumë më tepër se ashpërsinë e tij.

Vargu 16 përmban, si në mikrobe, disa nocione të rëndësishme që
mund të hedhin dritë mbi problemin.

Së pari, është fjala e parë që Zoti i drejton njeriut, në këtë histori; pra
është një zbulim i një fjale të Zotit, e cila supozon një marrëdhënie të
ngushtë midis Zotit dhe njeriut.

Por kjo fjalë është një fjalë hiri dhe mirësie. Krijuesi i jep gjithçka
krijesës: të gjitha frytet e kopshtit janë në dispozicion të tij. Liria për ta
përdorur atë jepet plotësisht.

Sidoqoftë, Zoti nuk mund të harrohet nga njeriu në parajsën e tij:
propozohet një lloj kontrate – madje mund të flitet për një besëlidhje. E
gjithë liria e njeriut mund të mbetet e vërtetë vetëm përderisa ruan
mundësinë e një zgjedhjeje. Kjo është arsyeja pse jepet një urdhër që
njeriu të njohë edhe lirinë e cila konsiston në bindjen (ose mosbindjen) e
një urdhri nga Zoti i tij. Sanksioni i njoftuar (ju do të vdisni) nuk është teka
e një tirani të paepur, por pasoja normale e një prishje të kësaj kontrate.
Harrimi i besëlidhjes së bërë me Zotin tashmë është vdekje për njeriun.

Ne gjithashtu mund të flasim për durimin e Zotit, sepse në ditën kur
njeriu nuk iu bind Zotit, ai nuk vdiq menjëherë, në kundërshtim me fjalën e
v. 16-17. Por fjala, dita kur ... mund të ketë një kuptim shumë të gjerë në
kohën kur ...

“Është e mundur të konkludojmë se Adami nuk u krijua i pavdekshëm.
Përndryshe vdekja do të vinte vërtet si një ndryshim metafizik, diçka që
do ta shndërronte atë rrënjësisht në qenien e tij dhe deklarata në Zanafilla
3,19 nuk do të shpjegohej. Si një imazh i Zotit, megjithatë, ai u krijua një i
vdekshëm, domethënë jeta e përjetshme iu ofrua atij si një dhuratë nga
krijuesi i tij dhe jo si një atribut, një përbërës i qenies së tij. Në tekstin e
Zanafillës kjo shprehet me konsumimin e frytit të jetës që simbolizon
bashkësinë me Zotin. »(Pour une foi reflechie – Alain Nisus).

2. Çfarë do të thotë njohja e mirë dhe e keqe? (v. 17). Me shumë
komentues, ne duhet të heqim dorë nga një shpjegim i pastër moral, sipas
të cilit njeriu fillimisht nuk do të kishte aftësinë për të dalluar të mirën dhe
të keqen dhe do të kishte jetuar në pafajësi totale dhe madje edhe në
mungesë të ndërgjegjes morale. Përkundrazi, ajo përfaqëson të gjithë
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njohurinë, domethënë pavarësinë morale nga Zoti, e cila do ta lejojë
njeriun të vendosë rregullat e tij të moralit ose më mirë të jetë mbi të gjitha
morali. Ky do të ishte pikërisht tundimi që Gnosticizmi u ofroi pasuesve të
tij gjatë epokës së DhR.

Ne duhet të heqim dorë nga një shpjegim intelektual: njeriu do të kishte
pasur vetëm inteligjencën dhe arsyen e një fëmije, dhe jo atë të një burri
në pjekurinë e tij të plotë. Mosbindja do ta kishte bërë atë të fitonte një
aftësi dalluese intelektuale të ngjashme me atë të Zotit (duke u bërë si
perëndi, 3, 5). Sidoqoftë, ky shqetësim racional vështirë se i përgjigjet
mendimit biblik.

- Një shpjegim seksual gjithashtu duket vërtet shumë i kufizuar dhe i
rremë. Shtë e vërtetë që folja të njohësh në hebraisht përdoret për të folur
për marrëdhëniet bashkëshortore (Zan. 4,1) dhe atë v. 25 si dhe 3, 7
flasin për lakuriqësinë e burrave dhe grave, për të cilat ata nuk kishin turp
deri pas Rënies. Por a nuk është kjo një atribim i çështjes së seksit një
rëndësi dhe një karakter që nuk e kishte fillimisht? Si mund ta kuptojmë
që njeriu, i iniciuar në jetën seksuale nga mosbindja e tij, është bërë si Zoti
në këtë zonë?

I vetmi shpjegim i kënaqshëm është ai i bazuar në kuptimin e shprehjes:
të njohësh të mirën dhe të keqen. Nga njëra anë, folja të njohësh përmban
idenë e njohurisë totale, me të gjitha aftësitë e njeriut, veçanërisht në
fushën e jetës praktike dhe sjelljes (njohja e Zotit në librin e Proverbave,
është burimi i sjellje e mirë). Nga ana tjetër, fjalët: e mira dhe e keqja
përdoren shpesh për të thënë: çdo gjë (për të mos folur as për mirë as për
të keq, Zan. 24,50; 31, 24, 29; për të mos bërë as mirë as keq, Nr. 24,
13 ; Lp. 1, 39, etj.). Prandaj, të njohësh të mirën dhe të keqen do të thotë
të kesh njohuri për të gjitha gjërat, për “çfarëdo që të jetë”, në të gjitha
fushat; është të kesh të gjithë-shkencën e Zotit ose ta zëvendësosh atë
plotësisht. Prandaj, ajo që Zoti e ndalon njeriun është të bëhet zot i tij.

3. Çfarë do të thotë sanksioni i vdekjes?
Në thelb është vdekja fizike dhe privimi i jetës së përjetshme, me fjalë

të tjera, shkatërrimi.
Teologët po debatojnë nëse njeriu në Kopshtin e Edenit u krijua i

vdekshëm apo i pavdekshëm.
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- Disa besojnë se njeriu ishte i vdekshëm nga natyra dhe do të kthehej
në pluhurin e tokës, nga e cila u krijua. Vetëm Zoti është i pavdekshëm.
Atëherë mund të pyesim se cili është ndryshimi midis fatit të njeriut para
dhe pas rënies, nëse sanksioni i vdekjes nuk i sjell atij asgjë më shumë
sesa ajo që ishte menduar për të para mosbindjes.

- Të tjerët pranojnë idenë e vdekshmërisë virtuale para rënies, dhe
efektive pas. Mosbindja e bën njeriun të vetëdijshëm vetëm për vdekjen,
kur vdekja ekzistonte në një gjendje latente më parë. Ose, vdekja ishte e
pasigurt në Parajsë, por u bë e sigurt pas Rënies. A nuk janë këto nocione
paksa abstrakte për shkrimtarët hebraikë?

- Të tjerët, anasjelltas, pranojnë se njeriu u krijua i pavdekshëm nga
natyra. Mëkati solli dënimin me vdekje mbi të. Tani pavdekësia (në
kuptimin biblik të termit – jetë e përjetshme) ka humbur përgjithmonë. Por
atëherë, a nuk e humbin kuptimin pasazhet që flasin për pemën e jetës (2,
9 dhe 3,22)? (kjo është aq e vërtetë saqë disa exegetes i konsiderojnë
ato, për shkak të saj, si vargje të shtuara më vonë në tekst!).

- Ajo që duket më e kënaqshme dhe ajo që merr parasysh tekstin në të
gjitha detajet e tij, mund të jetë shpjegimi vijues njeriu, pluhuri i tokës, do
të kthehet në këtë tokë. Nga natyra, mund të themi se është fatale. Por
Zoti e futi në një kopsht ku është pema e jetës. Duke ngrënë nga fryti i saj,
njeriu i afrohet jetës së përjetshme. Mosbindja e tij i sjell vdekjen, jo si një
sanksion të menjëhershëm, por si një heqje të frytit të pemës së jetës,
domethënë jetës së përjetshme. Prandaj Perëndia e largon atë nga kjo
pemë (3:22), dhe njeriu do të përjetojë vdekjen, pagën e mëkatit të tij
(Rom. 6:23).

Kafshët
(v. 18-20)
Rrëfimi i parë i Krijimit kishte folur për shfaqjen e kafshëve para asaj të

njeriut (1, 20-25), nga një perspektivë më sistematike dhe madje edhe më
shkencore. Tani është një këndvështrim tjetër që e drejton shkrimtarin. Ky
nuk është i interesuar për të gjithë botën e kafshëve dhe vendin e saj në
univers (madje nuk përmend as peshqit). Ai flet vetëm për të për të
treguar situatën përkatëse të njeriut dhe kafshëve tokësore, njëra në
raport me të tjerat. Qëllimi i tij është më utilitar; ai sheh gjithçka në
aspektin e njeriut.
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v. 18. Është para së gjithash sepse nuk është mirë që njeriu të jetë
vetëm. Vetmia njerëzore nuk është në planin e Zotit dhe qeniet njerëzore
kanë natyrë shoqërore. Ai ka nevojë për ndihmë si ai. Vini re se fjala
ndihmë nuk është në femër, në hebraisht dhe nuk presupozon tashmë
krijimin e një gruaje. Përkthimi i ngjashëm me të jep afërsisht tekstin që do
të thotë: një ndihmës si para tij, domethënë si homologu i tij, apo edhe si
ajo që i korrespondon. Disa përkthejnë: një ndihmë që shkon me të.
Ekziston në këtë shprehje një ide e korrespondencës, apo edhe e
përgjigjes para burrit, e cila nuk përmban konceptin e ngjashmërisë dhe as
atë të barazisë. Ndihma që i duhet njeriut është një qenie me të cilën do të
hyjë në marrëdhënie personale dhe nga e cila do të marrë një përgjigje.

v. 19. Kafshët janë modeluar nga Zoti, siç ishte njeriu, me tokën: këto
janë të njëjtat fjalë si në v. 7, Një lidhje farefisnore ekziston midis tyre në
natyrën e tyre; ato janë nxjerrë nga i njëjti material. Të lashtët i
konsideronin kafshët me dashamirësi dhe Dhiata e Vjetër flet për to në
terma shumë njerëzorë; ata duhet të trajtohen mirë (Zan. 33, 13; Fu. 12,
10), t’u jepni atyre pushim si shërbëtorë dhe shërbëtore (Dt 5, 14 ) dhe
konsiderojini se kanë vendin e tyre në shtëpi ose familje (Dal. 20, 17).
Ndonjëherë edhe kafshët janë më të mençura se burrat (Isa. 1,3; Jer. 8,
17; Nr. 22, 28-30).

Sidoqoftë, ekziston një ndryshim midis njeriut dhe kafshës: njeriu ka
përparësi, sepse është ai që ka nevojë për ndihmë, dhe jo e kundërta. Për
më tepër, nëse kafshët janë qenie të gjalla si ai, nuk thuhet se ata morën
frymën e Zotit si njeriu (v. 7). Vetëm teksti i Predikuesit 3:19 duket se i
identifikon ato njëra me tjetrën, por tregon kotësinë e të gjitha gjërave. –
Më në fund, mbi të gjitha, Zoti e lejon njeriun t’u japë një emër kafshëve,
që tregon epërsinë e tij mbi to. Edhe bimët, meqë i ha ato, i nënshtrohen.

v. 20. Ne e dimë rëndësinë e emrit në mendimin antik, dhe veçanërisht
në mendimin biblik: emri është një pjesë e qenies. Të shqiptosh emrin e
dikujt do të thotë të kesh një lloj epërsie mbi të. Aq më tepër arsye, për t’i
dhënë emrin dikujt do të thotë të marrësh pjesë në vetë ekzistencën e tij,
në krijimin e tij: Zoti i ka lënë njeriut një pjesë të veprimtarisë krijuese
duke i besuar atij detyrën e emërimit të kafshëve. Prandaj gjejmë këtu të
njëjtën ide si te Zanafilla 1, 26-28: dominimi i njeriut mbi botën e
kafshëve; por shprehja është e ndryshme.
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A duhet të shohim në këtë aftësi të emërtimit të kafshëve që i janë
dhënë njeriut, një aludim për origjinën e gjuhës? Njeriu do të kishte epërsi
falë dhuntisë së fjalës. Nuk është e pamundur, megjithëse teksti nuk e
thotë kaq qartë.

Duhet gjithashtu të shtojmë se këto vargje zbulojnë gjithashtu mirësinë
e Zotit i cili shkon deri atje sa rrezikon të mos ia lërë përgjegjësinë njeriut.
Teksti thotë: ai i solli ato te njeriu, për të parë se si do t’i quante. Dikush
do të mendonte se Zoti po përpiqej të bënte një eksperiment i cili, për më
tepër, nuk pati sukses, pasi kafshët nuk ishin për njeriun ndihma që ai
dëshironte të kishte. Kjo sigurisht nuk është naiviteti i autorit, por një
mënyrë delikate për të treguar se si Zoti, që nga fillimi, nuk i imponoi asgjë
njeriut dhe i dha një pikë për ta bërë atë të vetëdijshëm plotësisht për
përgjegjësinë e tij.

Gruaja
(v. 21-25)
Krijimi i gruas paraqitet në një mënyrë shumë të ndryshme nga ajo e

qenieve të tjera të gjalla. Njeriu dhe kafshët u bënë nga pluhuri i tokës (v.
7 dhe 19); gruaja do të tërhiqet nga burri si pjesë e tij. Kjo do të
shpjegojë si unitetin e thellë ashtu edhe ndryshimin që ekziston midis
njeriut dhe që Zoti i jep atij si nusen e tij.

Si u krijua gruaja?
v. 21. Zoti së pari bën që një gjumë i thellë të bjerë mbi njeriun. Nuk

është gjumë i natyrshëm, normal; fjala përdoret sa herë që bëhet fjalë për
gjumë të mbinatyrshëm, dërguar nga Zoti me një qëllim të përcaktuar mirë
(greqishtja e përkthyer nga fjala që i dha ekstazë në frëngjisht). Abrahami
në kohën e besëlidhjes me Zotin (Zanafilla 15, 12); Shauli dhe ushtarët e
tij kur Davidi i kurseu (1 Sam. 26, 12); populli i Izraelit përgjumet nga Zoti
(Isa. 29,10); Jona duke fjetur në fund të varkës gjatë stuhisë (Jona 1,5);
këto janë shembuj të atij gjumi të thellë që vjen nga një veprim i Zotit në
jetën e njeriut. Disa komentatorë kanë dashur ta shpjegojnë këtë gjumë si
një mjet për ta lënë një burrë të flejë dhe ta mpijë atë gjatë operacionit.
Ndoshta ky është një lloj klonimi? Por të lashtë me siguri nuk kishin
konceptimet tona moderne të anestezisë! Nëse burri fle mirë kur Zoti
krijon grua, kjo është për shkak se ky akt hyjnor mbetet misterioz dhe
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nuk është e mundur që burri ta shohë Zotin duke punuar. Misteri i jetës
mbetet i padepërtueshëm për njeriun; kjo e fundit sheh vetëm rezultatin,
por jo vetë operacionin.

Zoti i mori njërën brinjë. Gruaja do të bëhet nga një pjesë e trupit të
burrit, dhe megjithatë burri nuk do të mbetet i gjymtuar nga ajo. Termi, i
përkthyer si brinjë, do të thotë gjithashtu anë. A duhet të shohim në këtë
fjalë një kuptim simbolik? Gruaja do të ishte ajo që tani do të duhet të
jetojë pranë burrit, jo para ose prapa, çfarë do të nënkuptojë shumë
superioritet ose inferioritet? – Apo, a donte shkrimtari të zgjidhte këtë
pjesë të njeriut vetëm për të treguar bashkësinë trupore, pa e zvogëluar
sidoqoftë njeriun, megjithëse një pjesë e qenies së tij është tërhequr prej
tij? Teksti është shumë i matur për këto detaje dhe nuk lejon të
komentohet. Sidoqoftë, kur ai specifikon se Zoti e mbylli mishin në vendin
e tij, ai këmbëngul të pohojë se njeriu mbetet i paprekur, edhe pas kësaj
privimi të një pjese të vetvetes.

v. 22. Zoti bëri brinjën që i kishte marrë burrit në një grua. Përkthimi
fjalë për fjalë do të ishte: Zoti Perëndi ndërtoi brinjën, të cilën ai e kishte
marrë nga burri, në një grua. Folja është, në fakt, ajo që përkthehet
zakonisht si: ndërto, ndërto, ndërto dhe jo më foljen: krijo, ose të tjera si:
bëj ose formo, gatuaj. Veprimi është pra i ndryshëm: është një krijim nga
një objekt i cili shërben si material për një lloj konstruksioni.

Gruaja nuk është një krijesë e veçantë nga burri; nuk i ka dhënë lindje
një krijimi të ri: është krijuar tashmë me njeriun. Ekzistenca e tij është
vetëm një rregullim i ri i qenies njerëzore, por identiteti i natyrës është i
plotë. – Nuk mund të tregohet më mirë kjo natyrë e përbashkët e burrit
dhe gruas që i përgjigjet në këtë drejtim pohimit të kapitullit të parë (v. 27)
Zoti e krijoi burrin, ai e krijoi atë mashkull dhe femër.

Teksti ynë shton: Zoti e solli atë te njeriu. Të njëjtat terma ishin
përdorur tashmë në lidhje me kafshët (v. 19), por ndryshimi është
megjithatë shumë i qartë. Zoti mos e sjell gruan te burri për të parë se si
do ta quante. Ai e di se gruaja, e tërhequr nga burri, do të jetë ndihmësja
që do t’i përshtatet plotësisht; nëse është ndarë nga njeriu, duhet t’i
rikthehet vetëm, por të shndërrohet. Njeriu nuk do të gabojë – v. 23 – ai
menjëherë do të njohë atë që është kocka e kockave të tij dhe mishi i
mishit të tij. Britma e saj është si një britmë gëzimi në sytë e shoqëruesit që
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Zoti i paraqet asaj. Themeli teologjik i martesës është vendosur kështu:
është Zoti ai që i sjell gruan burrit dhe burri njeh tek ajo atë që rindërton,
në një farë mënyre, unitetin e parë të ekzistencës së tij.

Uniteti i çiftit njerëzor shënohet edhe nga emri i dhënë gruas, dhe v. 23
përmban një shpjegim etimologjik i cili është shumë i vështirë për t’u
dhënë në përkthimin e tekstit. Kjo shprehet si më poshtë: ajo do të quhet
grua (ishsha) për shkak të burrit (ish) që ajo u mor. Në hebraisht, të dy
fjalët ndoshta rrjedhin nga e njëjta rrënjë, pasi një femër nxirret nga një
mashkull (ish dhe ishsha). Cilado qoftë vlera shkencore e kësaj
etimologji, qëllimi i saj është krejtësisht i qartë: do të thotë që këto dy
qenie janë të lidhura ngushtë, ashtu si edhe emrat e tyre. Emri duke qenë
një pjesë e personalitetit, një identitet i emrit dëshmon për një identitet të
natyrës.

Sidoqoftë, pavarësisht këtij identiteti, një ndryshim mbetet. Burri u
krijua i pari, gruaja u mor nga ai. Prandaj, teksti nuk flet për një barazi
midis burrit dhe gruas, barazi e cila nuk duket askund në Bibël, në
mënyrën e ideve tona moderne mbi një barazinë e gjinive. Në krijimin e
Zotit, një rregull vendoset dhe duhet të respektohet. Ky urdhër i jep secilit
qenie vendin e tij të saktë dhe misionin e tij, dhe nëse gjendet një hierarki
midis burrit dhe gruas, nuk është me qëllim të dominimit tiran të të parit
mbi të dytin, por të harmonisë. E nevojshme në botë. Mëkati do ta thyejë
këtë harmoni dhe do të hap derën për të gjitha abuzimet (3,16), por
martesa e dëshiruar nga Zoti do të bëhet përsëri e mundur nga perspektiva
e krishterë, dhe burri dhe gruaja do të gjejnë unitetin e tyre në bashkësinë
e Krishtit, kreut të Kisha dhe dhënia e jetës së tij për të (Efes. 5, 22-33).

v. 24. Martesa, themeli hyjnor të së cilës sapo pamë, tani gjen
shpjegimin e saj njerëzor. A është ky një njoftim i shtuar tekstit më vonë,
siç mendojnë disa, të cilët habiten që mund të flasim për babanë dhe
nënën për burrin, ndërsa ishte vetëm një pyetje e një burri? Në vargjet e
mëparshme? Një përfundim i tillë është i panevojshëm, sepse vetë
shkrimtari ishte në gjendje të shprehte në këtë varg një ligj të përgjithshëm
të vërtetë për të gjitha kohërat. Duhet të theksohet se foljet mund të
përkthehen edhe në të ardhmen si në të tashmen: burri do të largohet nga
babai i tij ... ose burri do të largohet nga babai i tij ... Cila është
përmbajtja e këtij ligji të përgjithshëm? Ata do të bëhen një mish i vetëm:



33

në martesë, burri dhe gruaja gjejnë unitetin e tyre në të gjitha fushat. Nëse
domeni seksual konsiderohet sigurisht këtu, mund të jetë e pasaktë të
dëshironi të kufizoni këtë unitet në këtë fushë të vetme.

Burri largohet nga babai dhe nëna e tij: lidhjet familjare zëvendësohen
nga lidhje të tjera të reja që do të formojnë një familje të re. Është e
mundur që këto fjalë të pasqyrojnë një zakon të lashtë, sipas të cilit një
burrë e la familjen e tij për të shkuar te gruaja e tij (Jr. 15, 1-3), ndërsa
praktika e tanishme ishte e kundërta. Familja të vinte tek burri i saj (krh.
Rebeka, Zanafilla 24). Edhe nëse forma e lashtë e një shoqërie ku
pasardhësit numëroheshin në një linjë matriarkale mund të ishte gjetur në
Izrael, ajo nuk zgjati shumë atje dhe nuk përmendet fare në Dhiatën e
Vjetër.

Dy nocione të tjera janë të lidhura me v. 24, megjithëse nuk thuhet
shprehimisht. Bashkimi i burrit dhe gruas përbën një familje të re; pasi
burri është larguar nga familja e tij e origjinës, bashkimi që ai përuron
krijon një marrëdhënie përfundimtare midis tij dhe gruas së tij. Nuk mund
të flisnim për një martesë të përkohshme, ose për një lidhje të thyer
lehtësisht. Është me citimin e këtij vargu që Jezusi flet për
pazgjidhshmërinë e martesës (Mt. 19, 3-9): Le të mos ndajë njeriu atë që
Zoti ka bashkuar!

Për më tepër, uniteti i burrit dhe gruas, siç paraqitet këtu, mund të
kuptohet vetëm nga këndi i monogamisë. Ka tregim nga Dhiata e Vjetër
që na tregojnë se poligamia ekzistonte në Izrael në kohërat antike.
Sidoqoftë do të ishte mirë të mos i jepej këtij fakti një rëndësi më e madhe
sesa kishte në historinë e popullit hebre. Rastet e poligamisë janë
relativisht të pakta në numër (i gjejmë ato veçanërisht në traditat
patriarkale) dhe shpjegohen më shpesh me arsye që nuk kanë asnjë lidhje
me bazën morale dhe fetare të martesës, për shembull, shqetësimi për të
pasur pasardhës kur gruaja ishte sterile Përveç kësaj, poligamia e
personazheve të caktuar (David, Solomon) gjykohet ashpër nga profetët
ose shkrimtarët biblik – dhe mesazhi profetik në lidhje me aleancën midis
Zotit dhe popullit të tij, si aleanca midis burrit dhe gruas së tij, ose dhëndrit
dhe nusja e tij, presupozon një bashkim monogam (krh. Hos. 1-3; Jer. 2;
Ez. 16; Kënga e Këngëve, etj.). Tradita e Zanafillës 2, 21-25 do të ishte e
vështirë të shpjegohet në një shoqëri ku poligamia ishte rregulli i
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përgjithshëm; nga ana tjetër, kuptohet se kur martesa konsiderohet si një
vullnet i Zotit krijues dhe si një unitet i rizbuluar midis një burri dhe një
gruaje që formojnë çiftin njerëzor, ashtu siç e dëshironte Zoti.

v. 25. Ky varg i fundit mund të ketë lidhje edhe me kap. 3 sesa në kap.
2, Ai prezanton rrëfimin e rënies, i cili do të rifillojë, për më tepër, në v. 7,
e njëjta ide. Cili është qëllimi i tij? Burri dhe gruaja ishin lakuriq dhe nuk
kishin turp për këtë. Një deklaratë e tillë mbase i përgjigjet pyetjes për të
cilën do të bëhen aludime të mëtejshme në kap. 3, v. 7 dhe v. ai: pse u
veshën burrat? Rrobat u përdorën në ditën kur burri dhe gruaja ndien një
ndjenjë turpi përpara lakuriqësisë së tyre. Më parë, domethënë, para
rënies, ata shkuan lakuriq, ashtu siç i kishte krijuar Zoti, pa asnjë turp. Kjo
pyetje e origjinës së veshjes në fakt lidhet me një pyetje tjetër më të thellë
e cila dallohet në v. 25: A ka ndonjë sekret për të fshehur në trupin e burrit
dhe gruas? a kanë burri dhe gruaja, nga Krijimi, një ndjenjë turpi për t’u
gjendur përballë njëri-tjetrit në gjendjen natyrore në të cilën Zoti i bëri ata?
– Përgjigjja është e qartë: çifti njerëzor nuk mund të turpërohet se është ai
që është. Nuk ka asgjë të keqe, të pakëndshme ose të turpshme në
marrëdhëniet e burrit dhe gruas. Është mëkati që do të shtrembërojë
gjithçka, por para Rënies, qeniet njerëzore nuk mund të kishin asnjë motiv
të fshehtë, asnjë modesti të rremë, pa ndjenja faji kur dilnin para njëri-
tjetrit dhe pranonin njëri-tjetrin, ashtu si i kishte formuar Zoti.

RËNIA
(Kap. 3)
Përshkrimi i parajsës dhe i jetës së njeriut në kopshtin ku Zoti e ka

vendosur atë padyshim që nuk korrespondon me situatën aktuale të njeriut
në botë. Krijesa e Zotit nuk është më ajo që ishte fillimisht, dhe kushtet e
ekzistencës së saj janë shumë të ndryshme nga ato që dinte në fillim, puna
është bërë e dhimbshme, uniteti i çiftit njerëzor është prishur, jeta e tyre
është e kufizuar në një disa dekada, një ndjenjë turpi i bën ata të ulin
kokën, marrëdhënia midis njeriut dhe Zotit nuk është më spontane dhe e
sinqertë. Pra, çfarë ndodhi? Kap 3 i Zanafillës do ta shpjegojë atë për ne.
Një histori me rëndësi të thellë psikologjike dhe teologjike do të na
mësojë se njeriu lejoi veten të tundohej nga mosbindja ndaj urdhrit të
Zotit. Kjo quhet rënie, rënie në mëkat dhe humbje. Larg nga të qenit
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arkaik dhe naiv, kjo histori e rënies ilustron fuqishëm atë që ndodh ende
tek çdo njeri, sot si në të kaluarën.

Joshja dhe mosbindja
(v. 1-6)
v. 1. Një analizë shumë e hollë e tundimit na është dhënë, por ne dimë

pak për origjinën e këtij tundimi. Megjithatë, sipas disa traditave, gjarpri
ishte fshehur në pemën e ndaluar. Po të mos i ishte afruar Eva kësaj peme,
për kuriozitet, kjo përballje me tunduesin nuk do të kishte ndodhur. Nëse
kjo është e drejtë, tundimi nuk ishte i pashmangshëm.

Gjarpri është një krijesë e Zotit midis kafshëve të fushës. Në antikitet,
asaj i atribuohej një epërsi e caktuar ndaj kafshëve të tjera, dhe madje
ndonjëherë edhe ndaj njeriut. Ai konsiderohej një qenie dinake dhe
misterioze dhe në kultet pagane ai shpesh kishte rolin e një demoni, një
shpirt të lig. Sidoqoftë, në raste të tjera ai asimilohet me një frymë të mirë
dhe hyjnore (shih gjarpri prej bronzi që shëron kafshimet e gjarpërinjve që
digjen, Nr. 21).

4-9. dhe gjarpri i cili u shfaq në tempullin e Jeruzalemit dhe u
shkatërrua nga Hezekia, 2 Mbr. 18, 4). Ne këtu kemi ndoshta gjurmët e
një mitologjie antike ku gjarpri që flet është pothuajse i barabartë me
Zotin; ai e di atë që njerëzit nuk e dinë; ai është më dinaku i kafshëve (fjala
mund të kuptohet në mënyrë të favorshme: e aftë, e aftë; ose e
pafavorshme: mashtruese, e lig). Vini re se fjala e përkthyer si dinak është
nga e njëjta rrënjë si fjala nu në vargun e mëparshëm (2,25). A është
qëllimisht që autori i bashkon këto fjalë?

Në teologjinë hebraike dhe të krishterë, gjarpri do të jetë personifikimi
i së keqes, i Satanit (2. Kor. 11,3; Rom. 16, 20; Ap. 12,9; 20, 2), gjë që
nuk është rasti këtu. Gjarpri nuk është një mishërim i një fuqie të keqe që i
kundërvihet Zotit: është një krijesë e Zotit, si të tjerët. Për më tepër është
e gabuar t’i jepni figurës së gjarprit një rëndësi që nuk e ka në histori dhe
të dëshironi ta identifikoni atë me siguri. Teksti këmbëngul më shumë në
fjalët e gjarprit sesa në vetvete dhe madje më shumë në mëkatin që do të
lindë në zemrën e njeriut sesa në shkakun ose origjinën e tundimit. Ne nuk
po kërkojmë një shpjegim të origjinës së së keqes, por një deklaratë të
realitetit të tundimit dhe mëkatit tek njeriu.
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v. 2-3. Gjarpri i drejtohet gruas, domethënë qenies më të dobët. Fjalët
e tij do të mbjellin dyshim në një mënyrë të padukshme në fillim: a është e
vërtetë që Zoti tha ...? Në formën e një pyetjeje me pamje të pafajshme,
së cilës gruaja do t’i përgjigjet lehtë, jep mundësinë e hedhjes poshtë të
dyshimit më të vogël: A tha me të vërtetë Zoti: Ju nuk do të hani nga frutat
e ndonjë prej pemëve në kopsht? – Gruaja nuk heziton: Ne mund të hamë
frutat e pemëve në kopsht. Ai pastaj kujton mbrojtjen në lidhje me pemën
që është në mes të kopshtit (2,g), domethënë pema e njohjes së së mirës
dhe së keqes (nuk mund të bëhet fjalë këtu për pemën e jetës, e cila do të
diskutohet vetëm në v. 22). Vini re se urdhri i Zotit ndaloi ngrënien e këtij
fruti, por jo prekjen e tij (2, 9); sidoqoftë urdhri i ishte dhënë burrit para
krijimit të gruas dhe ndoshta është një nuancë shumë e mirë e autorit që i
ka treguar gjarprit duke folur, jo burrit, por atij që nuk e kishte dëgjuar
drejtpërdrejt urdhrin të Zotit.

v. 4-5. Pas dyshimit, është një pohim: Ju nuk do të vdisni. Një fjalë e
tillë do të thotë se Zoti ishte gabim kur i tha njeriut se ai do të vdiste, ose
se ai e mashtroi atë sepse nuk donte që njeriu të ishte i barabartë me të.
Pohimi i gjarprit pra përmban një gjykim kundër Zotit që v. 5 konfirmon
duke specifikuar që Zoti e di se çfarë do të ndodhë: sytë e njeriut do të
hapen dhe ai do të jetë si perëndi, duke njohur të mirën dhe të keqen, ose
– sipas shpjegimit të dhënë më parë – duke pasur të gjitha njohuritë. Ne
gjithashtu mund të përkthejmë: ju do të jeni si Zoti, dhe jo: si perëndi,
sepse përdoret e njëjta fjalë. Mund të vërehet se në këtë dialog midis
gruas dhe gjarprit është fjala Elohim (Zoti) dhe jo fjala Jahve (I
Përjetshmi) si në pjesën tjetër të historisë. Ndoshta është për hir të mos e
thënë emrin e Zotit nga gjarpri, pasi diku tjetër shkrimtarët biblik hezitojnë
ta vendosin këtë emër në gojën e paganëve.

Gjarpri hesht dhe zhduket. Ne nuk do të flasim për të deri në momentin
e mallkimit të tij (v. 13-14). Ai nuk bëri asnjë ftesë për të ngrënë fruta; ai
nuk e nxiti gruan të mos i bindet Zotit; ai vari para saj këtë perspektivë të
mrekullueshme për të gjithë njerëzit: të jetë si një zot, të dijë gjithçka, që
do të thotë gjithashtu: të jesh në gjendje të bësh gjithçka, të bësh pa Zot!
Është ambicie krenare, është çmenduria e madhështisë që i lind në zemrën
e tij. Por tunduesi zhduket dhe e lë gruan vetëm me veten dhe me ëndrrën
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e saj. Asgjë nuk ka humbur akoma. Tundimi nuk është mëkat, dhe gruaja
mund të kishte, edhe atëherë, të zmbrapste shikimin që i mbushte sytë.

v. 6. Gruaja pa që pema ishte e mirë ... ajo mori ... ajo hëngri ... ia dha
burrit të saj. Dikush vështirë se mund të shprehte realitetin e mëkatit, më
mirë sesa në këtë fjali kaq të thjeshtë, kaq natyrale dhe prapëseprapë kaq
të plotë. Është e para në zemër që mëkati lind: nuk janë më fjalë ose
dialog, por heshtje, gruaja sheh dhe mendon. Fjalët shënojnë një përparim
që fryti i duket i mirë për të ngrënë, i këndshëm për shikimin dhe i
dëshirueshëm për të dhënë inteligjencë (teksti thotë: i lakmueshëm, e njëjta
folje si për urdhërimin e dhjetë: nuk do të lakmoni). Gjithnjë e më shumë
tërheqje dhe hijeshi do ta çojë gruan në veprim.

Asgjë nuk na thuhet për natyrën e kësaj peme dhe frutave të saj;
tradita e cila e kthen atë në një pemë molle është e pamundur në Lindje
dhe ndoshta vjen nga një kombinim fjalësh në përkthimin latin, pasi, në
latinisht, e keqja quhet malus dhe mollë mollë.

Teksti nuk e dramatizon aktin e gruas: ajo pa, ajo mori dhe ajo hëngri.
Duket se gjithçka është e natyrshme si kulmi normal i punës së thellë që
ishte bërë në mendjen e tij. Mëkati shpesh është shumë i thjeshtë dhe jo
domosdoshmërisht e rrethon veten me një mjedis tragjik. Ai konsiston –
dhe kjo është një nga pikat thelbësore të këtij ajeti – jo në një akt që
është i keq në vetvete (nuk është keq në vetvete të hash frutin e një
peme), por në mosbindje ndaj një urdhri të marrë. Natyra e mëkatit nuk
është morale, por fetare; nuk bazohet në një dallim midis së mirës dhe së
keqes, por në bindje ose mosbindje ndaj vullnetit të Zotit. Asgjë nuk është
e mirë apo e keqe nga natyra. E keqja është të kesh shkelur rendin hyjnor.

Ajo gjithashtu ia dha burrit të saj. Solidariteti me mëkatin përcaktohet
nga këto fjalë. Burri dhe gruaja formojnë një njësi; mëkati i njërit do të
jetë mëkati i tjetrit. Përgjegjësia e njërit do të ndahet plotësisht nga tjetri.
Nga kthjelltësia e tekstit i cili nuk thotë asgjë për ndjenjat e burrit dhe
reagimet e tij, por që thjesht pohon: dhe ai hëngri, ne nxjerrim përfundimin
se tundimi dhe mëkati i gruas ishin plotësisht të burrit. Si mund të gjykohet
ai më pak fajtor se gruaja që është kockë e kockave të tij dhe mish i
mishit të tij?
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RRËFIMI I  MËKA TIT
(v. 7-13)
Pjesa tjetër e historisë duket se supozon një nocion mjaft naiv të Zotit:

ai ecën në kopsht, ai e thërret, ai pyet sikur nuk e dinte. Por pas këtyre
shprehjeve, duket një nocion teologjik që nuk është naiv, por që pasqyron
të vërtetën e Zotit.

v. 7. Së pari, sytë u hapën. Shprehje e njëjtë si në fjalët e gjarprit (v.
5), por me pasoja të tjera: në vend që të jenë si perëndi, burri dhe gruaja
shikojnë ashtu siç janë, domethënë lakuriq. Nëse ekziston një lidhje midis
mëkatit dhe çështjes seksuale, sidoqoftë është në një nivel shumë më të
gjerë që turpi i çiftit të parë njerëzor të shfaqet. Rripat e gjetheve të fikut
janë vetëm një mënyrë e ngathët për t’u fshehur nga njëri-tjetri ashtu siç
janë dhe ashtu si i krijoi Zoti. Ndjenja e turpit që është pasojë e
mosbindjes së tyre dhe e cila nuk ekzistonte më parë (2, 25) shënon
ndarjen e cila tani e tutje do të lindë midis njeriut dhe të afërmit të tij.
Mëkati e ndan njeriun nga Zoti dhe e ndan njeriun nga njerëzit e tjerë.

v. 8. Ata dëgjuan tingullin (e hapave) të Zotit. Më mirë sesa dëgjuan
zërin e Zotit, megjithëse fjalët zhurmë dhe zë janë të njëjtat. Në të vërtetë,
Zoti nuk ka folur ende. Zoti ecën në kopshtin që i takon atij dhe njeriu
është vetëm administruesi; është në të ftohtin e mbrëmjes (fjalë për fjalë:
në frymën e ditës; në Lindje, era e lehtë e detit ngrihet drejt mbrëmjes dhe
freskon atmosferën e mbinxehur; është koha për një shëtitje). Ndërsa
afrohet, burri dhe gruaja fshihen mes pemëve në kopsht. Rrëfyesi flet për
Zotin si një baba që do të befasojë fëmijët e tij me faj. Shtë e nevojshme
të dini se si të vlerësoni shijen e një stili piktoresk që i jep historisë një
përshtypje mahnitëse të jetës. Nuk është një ekspozitë teologjike, por një
skenë e jetuar e cila rinovohet në jetën e çdo njeriu kur ai beson se mund
të luajë fshehur me Perëndinë.

v. 9. Zoti e thirri njeriun. A është kjo sepse Zoti nuk e di se ku është
njeriu dhe çfarë ka bërë? Autori sigurisht nuk e ka idenë e një Zoti,
shkenca e të cilit është kaq e kufizuar. Thirrja e Zotit dhe pyetjet që ai u
bën burrave dhe grave i detyrojnë ata të bëhen të vetëdijshëm për fajin e
tyre, si një baba i cili, duke ditur marrëzinë e bërë nga fëmija i tij,
megjithatë e pyet atë: a po? Rrëfimi i mëkatit fillon me vetëdijen e qartë që
dikush ka për të, domethënë duke thënë me detyrimin ku duhet ta emërojë
atë dhe ta rrëfejë atë me fjalë.
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v. 10. Shfaqet një element i ri: frika. Pas turpit, frika është pasojë e
mosbindjes: frika për të qenë para Zotit, siç është një, me turpin e tij.
Mund të mos jetë

përsëri frika e ndëshkimit ose gjykimit, por frika e të qenit në praninë e
zotit sovran i cili nuk është bindur.

v. 11-12. Cila do të jetë përgjigjja e pyetjes së Zotit? A mund të ketë
pranim të fajit? Jo Burri i akuzuar do të përgjigjet duke akuzuar gruan.
Fajtori është gjithmonë tjetri. Në të njëjtën kohë, fajtori është Zoti, sepse
fajtore është gruaja që më ke dhënë si shoqëruese, të cilën ti e vendos me
mua. Pasoja e vërtetë e mëkatit shfaqet në këtë refuzim të rrëfimit: njeriu
ndahet nga fqinji i tij dhe nga Zoti i tij, duke i akuzuar ata më shumë se
veten e tij. Prish solidaritetin e mëkatit dhe bashkësinë me Zotin.

v. 13. Përgjigja e gruas do të jetë e njëjtë dhe do të akuzojë gjarpërin.
Zoti nuk e ndjek më tej hetimin e tij dhe nuk e vë në dyshim gjarprin.

Kjo e fundit, si kafshë, për më tepër nuk është përgjegjëse si njeriu; ai nuk
ka pse t’i përgjigjet Zotit dhe nuk u krijua sipas shëmbëlltyrës së tij. Por ai
do të durojë, si burri dhe gruaja, dënimin që do të godasë gjithë krijimin.

MALLKIMI I ZOTIT  MBI FAJTORIN
(v. 14-19)
Rradhazi, të tre fajtorët do të dëgjojnë dënimin e Zotit. Fjalët e thëna

nga Zoti janë shkruar në një stil më solemn, në një formë ritmike dhe
poetike, si orakujt profetikë. Ato përmbajnë temën kryesore të të gjithë
tregimit dhe madje edhe të asaj që i paraprin; ata shpjegojnë pse tani e
tutje njeriu nuk e njeh më lumturinë e parajsës dhe pse jeta e tij zhvillohet
nën shenjën e dhimbjes, vuajtjes, dëshirës,   luftës dhe vdekjes.

Gjarpri
(v. 14-15)
v. 14. Ai do të jetë i mallkuar midis të gjitha kafshëve. Mund të jetë që

v. 14 është një shpjegim për faktin se gjarpërinjtë zvarriten në barkun e
tyre dhe ushqehen me pluhur, siç besohej dikur. A supozon kjo se autori
kishte idenë se para rënies gjarpri ishte një kafshë e cila qëndronte në
bisht, siç e tregojnë akoma disa paraqitje mitologjike; apo se ai ishte një
kafshë me këmbë dhe se Zoti i preu prej tij, sipas komentuesve rabinikë?
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Do të ishte e nxituar të thuhej kështu. Por autori sigurisht dëshironte të
shënonte ndryshimin që vërehet midis gjarpërinjve dhe kafshëve të tjera
dhe ta shpjegonte atë me një poshtërim (në kuptimin e vërtetë të fjalës: për
t’u gozhduar në tokë) të cilin ata do të kishin pësuar nga testamenti.
hyjnore (Isa. 65, 25; Mi. 7, 17)

v. 15. Vargu 15 paraqet disa vështirësi dhe ka dhënë shumë
interpretime. Fundi i ajetit në veçanti përmban një folje, kuptimi i saktë i së
cilës nuk është absolutisht i sigurt, dhe që përsëritet dy herë: ai do të
lëndojë (ose: sulmojë) kokën tuaj, dhe ju, do ta lëndoni atë (ose: ju
sulmoni atij) thembra. (Vini re se përkthimet që vendosin dy folje të
ndryshme: për të shtypur dhe për të lënduar, për shembull, nuk janë fjalë
për fjalë të sakta). Përemri vetor: ai (do të dëmtojë kokën tuaj) i referohet
pasardhësve të grave, fjalë e cila në hebraisht është mashkullore. Kuptimi
më i mundshëm është, pra, ky: një armiqësi do të mbretërojë midis gjarprit
dhe gruas dhe midis dy pasardhësve të tyre; por pasardhësit e gruas do të
plagosin gjarprin në kokë dhe gjarpri do të plagosë pasardhësit e gruas në
thembër. Kjo fjalë profetike njofton kështu një gjendje të luftës së
përhershme midis njerëzve dhe gjarprit, luftë pa fitore vendimtare në të
dyja palët, por me shpresën e vetme të një epërsie të njeriut ndaj gjarprit,
të shënuar nga një dëmtim në kokë më serioz se një dëmtim thembra .
Megjithëse asgjë nuk e specifikon atë në tekst, ky varg mund të shkojë
përtej vëzhgimit të thjeshtë të një lufte reciproke midis burrave dhe
gjarpërinjve, kafshë të cilat kurrë nuk frymëzojnë simpati. Mund të aludojë
në luftën që njeriu duhet të bëjë vazhdimisht kundër tundimit dhe fuqisë së
së keqes, me shpresën për t’i kapërcyer ato një ditë, me hirin e Zotit. A
mund të shkojmë më tej dhe të nxjerrim përfundime nga këto fjalë për të
cilat shumë teologë kanë lejuar që të tërhiqen, deri në pikën që ky ajet
ndonjëherë quhet protevospel (ose: ungjilli i parë)? Përemri vetor: ai, në
lidhje me brezat e ardhshëm të gruas, do të përcaktonte njërën nga këto
farë, domethënë Krishtin, pasardhës të Evës, duke luftuar kundër gjarprit
Satana dhe në fund duke e vrarë atë. Nga atje për të parë tek gruaja
figurën profetike të Virgjëreshës Mari, ka vetëm një hap për të ndërmarrë
dhe tradita katolike ka adoptuar këtë interpretim i cili bazohet në tekstin
latin ku përemri vetor është në femër: ajo do të dëmtojë ju ... Sigurisht,
tradita e Etërve të Kishës dhe e Reformatorëve i dha këtij vargu një
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interpretim kristologjik i cili mund të justifikohet, sipas perspektivës së
krishterë; Premtimi i Zotit me të vërtetë konsiston në një fitore të Mesisë
mbi fuqinë e errësirës,   së pari fitimtar, pastaj i mundur përfundimisht.
Sidoqoftë, këshillohet të jesh i kujdesshëm në një interpretim i cili rrezikon
të hapë rrugën për konkluzione fantaziste, të cilat shkojnë shumë përtej
kuptimit të saktë të tekstit, shprehjes së mendimit të autorit.

Gruaja
(v. 16)
v. 16. Asnjë motiv nuk jepet për fjalinë në lidhje me gruan, ndërsa për

gjarprin (v. 14) dhe për burrin (v. 17), Zoti shpjegon: sepse ju e keni bërë
këtë ... Asnjë mallkim nuk shqiptohet mbi gruan , më shumë sesa mbi
njeriun: vetëm gjarpri (v. 14) dhe toka (v. 17) janë të mallkuar.

Fjalët që kanë të bëjnë me të aludojnë në tre fakte: vuajtja e lindjes,
dëshirat e gruas ndaj burrit, dominimi i burrit mbi gruan.

- Në pikën e parë, mbase është e nevojshme të shmangni përkthimin
nga: Unë do të shtoj vuajtjen e shtatzënive tuaja, sepse folja për të rritur
supozon vuajtje të mëparshme e cila është bërë më e fortë, ndërsa folja
hebraike do të thotë: të bësh të bollshme, të shumta, pa
domosdoshmërisht që përmban idenë e një rritje. Dhimbja e gruas është
mbi të gjitha dhimbja e lindjes, por jo fakti i lindjes së djemve, i cili
gjithmonë është konsideruar si një bekim për gruan izraelite. Steriliteti ishte
një mallkim dhe një ndëshkim nga Zoti. Në tekstin tonë, pra, ne gjejmë si
një ndëshkim për mosbindje, ashtu edhe një premtim që Zoti, në hirin e tij,
i jep gruas, pasi duke lindur djem ajo do të bekohet dhe do të njohë
shpëtimin e saj (1 Ti. 2). 15) Në traditën biblike dhe në shkrimet pasuese
hebraike, vuajtjet e lindjes do të jenë imazhi që përdoret shpesh për të
folur për fundin e kohës dhe shfaqjen e epokës mesianike: pas dhimbjeve
të shenjave pararendëse dhe të katastrofës përfundimtare do të vijë gëzimi
i Mesisë dhe i Mbretërisë së Zotit (krh. gjithashtu Gjoni 16, 21).

- Për dy pikat e tjera, teksti përcakton paradoksin e kësaj situate:
gruaja do të vuajë ndërsa lind djem, e megjithatë dëshirat e saj do ta
shtyjnë atë drejt burrit të saj. Për më tepër, është njeriu që do të sundojë
mbi të. Gruaja, në antikitet, ishte pothuajse skllave e burrit, por fjalia e
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Zotit shpall që kjo situatë nuk është në përputhje me vullnetin e tij krijues.
Është fryt i mëkatit.

Burri
(v. 17-19)
v. 17. Hyrja, këtu më e gjatë dhe më e motivuar, kujton urdhrin e Zotit

dhënë njeriut. Një fjalë mallkimi thuhet, jo mbi vetë njeriun, por në tokë.
Marrëdhënia midis njeriut (hebr. adam) dhe tokës (hebr. adama) prishet
nga mëkati, dhe për shkak të njeriut toka është e mallkuar. Prandaj mëkati
i njeriut sjell mallkimin e gjithë tokës. Puna, e cila në origjinë (2:15) nuk
ishte e dhimbshme, bëhet një vuajtje (e njëjta fjalë si në v. 16 për vuajtjen
e lindjes) dhe një domosdoshmëri jetësore çdo ditë të jetës.

v. 18. Në vend të fryteve të parajsës, njeriu do të duhet të ushqehet me
barin e fushave, të nxjerrë me vështirësi nga toka, e cila do të prodhojë
veçanërisht ferra dhe ferra. Prandaj, me djersën e fytyrës së tij (të ndezur
nga vrimat e hundës) ai do të hajë bukën e tij deri në ditën e tij të fundit (v.
19). Disa komentatorë shohin në v. 17-19 kombinimi i dy traditave: njëra
ku njeriu përshkruhet si një fermer (ai duhet të punojë tokën dhe të hajë
bukën e tij me djersën e ballit); tjetri ku shfaqet si një nomad (gjen në
stepë vetëm ferra dhe ferra, dhe duhet të jetë i kënaqur me barin e fushave
në vend të fryteve të parajsës). Sidoqoftë, ky dallim nuk është shumë i
dukshëm në këtë tekst dhe mbetet hipotetik.

v. 19. Ju jeni pluhur dhe do të ktheheni në pluhur. Vdekja nuk
përmendet në mënyrë të qartë: është një kthim në tokën nga u mor njeriu.
Adami kthehet në adama, ashtu si përpara veprës krijuese të Zotit (2, 7).
Pasoja përfundimtare e mëkatit është vdekja e njeriut në tërë qenien e tij.
Në Bibël, vdekja paraqitet gjithmonë në realitetin e saj më material dhe
nuk është e rrethuar nga një lloj ideal i pavdekësisë. Në mënyrë që njeriu,
i dënuar për të vdekur, të jetë në gjendje të jetojë përsëri, do të nevojitet
një akt i ri krijues i Zotit, një mrekulli e plotfuqisë së tij e cila u shfaq në
kohën e ringjalljes së Krishtit, pengu i ringjalljes sonë (1 Kor. 15, 42-57).

Gjykimi i Zotit është i ashpër, por durimi i tij akoma shfaqet: njeriu që
nuk iu bind dhe i cili duhet të vdesë (2:17: ditën kur do ta hani prej tij ju
do të vdisni) nuk vdes menjëherë. Një vonesë i jepet atij. Jeta e tij do të
zhvillohet, natyrisht, nën shenjën e vdekjes, por do të mbetet mundësia, në
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këtë jetë, të përjetosh falje dhe pajtim me Krijuesin e tij nga ai të cilin Zoti
do ta dërgojë për këtë qëllim për shpëtimin e botës

DËBIMI NGA KOPSHTI I EDENIT
(v. 20-24)
Rrëfimi i rënies përfundon me tre njoftime të shkurtra të cilat

shpjegojnë pasojat e sanksionit të vendosur nga Zoti pas mosbindjes së
burrit dhe gruas.

v. 20. Emri Eve në fakt vjen nga folja për të jetuar, në një formë që
mund të nënkuptojë: të jetosh. Gruaja është ajo që jep jetë. Duke i dhënë
këtë emër, a nuk dëshironte njeriu të shprehte shpresën që kishte, megjithë
ndëshkimin e Zotit, për të kapërcyer vdekjen që goditi atë dhe pasardhësit
e tij? Pavarësisht nga vuajtjet e tij dhe mundësia për t’u kthyer në pluhur,
ai kapet pas jetës. Në pasardhësit e tij, të lindur nga gruaja e tij, ai përfiton
nga hiri i Zotit. – Disa tradita rabinike e lidhin fjalën Evë me një fjalë
aramaike e cila përcakton gjarprin, dhe disa mitologji pagane (si midis
fenikasve) njohin një perëndeshë nëntokësore në formën e një gjarpri, të
quajtur Hawa (e njëjta fjalë me Evën). Por nëse shkrimtari biblik ishte në
gjendje ta dinte këtë emër, ai e transpozonte atë në nivelin teologjik duke
e zhveshur nga të gjitha karakteret mitologjike.

v. 21. Veshjet e lëkurës u jepen nga Zoti burrit dhe gruas. Nëse kjo
njoftim shpjegon – si v. 7 – origjina e veshjes tek njeriu, ajo tregon mbi të
gjitha mirësinë dhe providencën e Zotit i cili, ndërsa e dëbon njeriun nga
Parajsa, nuk e braktis atë për turpin e tij, por e mbulon me lëkurë
kafshësh. Njeriu tani është në një situatë të re: turpi dhe frika e tij kanë
transformuar marrëdhënien e tij me Zotin. I Përjetshmi e pranon këtë
situatë dhe e zbut atë duke i dhënë mundësinë burrit të gjejë një lidhje me
të, ku turpi do të jetë zhdukur. Lëkurat e kafshëve janë veshjet e para që
veshin burrat, por kjo nuk shpjegon domosdoshmërisht origjinën e
sakrificave fetare, ku kafshët i ofrohen hyjnisë.

v. 22. Dëbimi nga Parajsa (v. 22-24) krijon një zhvillim disi më të gjatë.
Për kuptimin e v. 22, referojuni shpjegimeve të mëparshme: si njëri prej

nesh (r. 26) – njohja e së mirës dhe së keqes (2, 17) – pema e jetës (2, 9
dhe 17). Teksti thotë saktësisht dhe se ai gjithashtu merr nga pema e jetës,
gjë që do të sugjeronte që njeriu nuk kishte ngrënë kurrë nga frutat e kësaj
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peme. Por fjala mund të përdoret gjithashtu me idenë e vazhdimit dhe të
korrespondojë me ende. Përveç kësaj, versionet greke dhe siriane e
fshinë atë. Prandaj, teksti në asnjë mënyrë nuk bie në kundërshtim me
interpretimin që kemi dhënë: njeriu kishte aftësi për të ngrënë nga pema e
jetës në parajsë dhe për të jetuar përjetësisht; por tani, për ta bërë
sanksionimin e vdekjes efektiv, Zoti do ta parandalojë atë të hajë këtë frut
dhe ta dëbojë nga kopshti ku është pema.

v. 23-24. Këto vargje theksojnë dëbimin e njeriut dhe masat e marra
nga Zoti për të parandaluar kthimin e tij. Përkthyesit miratojnë ose tekstin
hebraisht: ai vendosi kerubinët në lindje të Kopshtit të Edenit, ose tekstin
grek: ai vendosi (njeriun) në lindje të kopshtit të Edenit dhe i vendosi
kerubinët ... E para duket më mirë, sepse njeriu i dëbuar nga parajsa
shkoi në tokë dhe pasardhësit e tij nuk mbetën të vendosur në lindje të
Edenit, ndërsa kerubinët në krye të kopshtit u vendosën në vendin që
shërbente si hyrje.

Kerubimët (fjala e marrë nga hebraishtja: Kerubim) janë qenie të
mbinatyrshme përgjegjëse për ruajtjen e vendeve ose sendeve të shenjta.
Forma e tyre është enigmatike: kafshë me krahë të ngjashme me demat
me krahë të pallateve asiro-babilonase. Tekstet biblike i bëjnë ato
ndihmëse të Zotit (Ez. 1, 4-14; 10, 9-17; 41-18-19; Dal. 25, 18-20; Ps.
99, 1, etj.).

Sa për shpatën e zjarrtë që vërtitet, ajo nuk është një armë në dorë e
kerubinëve, por instrumenti i Zotit me të cilin ai ekzekuton vullnetin dhe
gjykimin e tij (krh. Ez. 21, 19-22; Jer. 47, 6-7) Ndoshta është simboli i
rrufesë dhe vetëtimës, pasi stuhia shpesh shoqërohet me ndërhyrjen e Zotit
(Ps. 29, 3-9; 77, 18-19; I Sam. 2, 10).

Historia e rënies përfundon me këtë paaftësi të njeriut për t’u kthyer në
Parajsë. I gjithë kapitulli nuk na sjell një doktrinë mbi origjinën e së keqes,
por një vëzhgim të situatës aktuale të njeriut si rezultat i mosbindjes së tij.
Në gjendjen e tij të përhershme të vuajtjes, hidhërimit dhe frikës nga
vdekja, njeriu megjithatë ka disa drita shprese: jeta e pasardhësve të tij,
mirësia e Zotit që nuk e braktis, mundësia e shpengimit dhe pajtimi me
Krijuesin e tij. Është e jashtëzakonshme të theksohet se Dhiata e Vjetër
është pothuajse e heshtur për këtë tregim e cila mbetet unike në historinë
biblike. Por, nëse dikush nuk gjen një aludim të drejtpërdrejtë për rrëfimin
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e rënies në librat e tjerë të Dhiatës së Vjetër, duhet thënë se e gjithë pjesa
tjetër e zbulesës biblike do të ishte e pakuptueshme pa të. Sepse është për
shkak të situatës së njeriut në një botë të korruptuar nga mëkati i tij që
plani i Zotit për shpëtimin e botës tani do të përmbushet, për t’u
kompletuar në personin e Jezu Krishtit, birit të tij., Adamit të ri, nga i cili
hiri dhe jeta do t’i jepen njeriut të rënë (Romakëve 5: 12-21).

PASARDHËSIT E ADAMIT  DHE EVËS
(Kap. 4-5)
Burri dhe gruaja, të dëbuar nga Kopshti i Edenit, do të fillojnë

ekzistencën e tyre nën shenjën e mëkatit dhe vdekjes, por gjithashtu nën
shenjën e hirit të Zotit, pasi ata do të lindin një numër të madh
pasardhësish. Të cilët do të popullojnë toka Dy kapitujt 4 dhe 5 të
Zanafillës i paraqesin Noahut këtë prejardhje, e cila do të diskutohet gjatë
në historinë e përmbytjes (kapitujt 6 deri 9).

Sa për kap. 1 dhe 2 mbi temën e krijimit, kap. 4 dhe 5 kanë veçantinë
të na ofrojnë dy tradita paralele me ngjashmëri dhe ndryshime. Ato janë
riprodhuar njëra pas tjetrës për shkak të interesave të tyre përkatëse dhe
mënyrës së plotësimit të tyre. Leximi i kujdesshëm zbulon ndryshimet e
tyre.

Një, në kap. 4, është narrativ, i gjallë, piktoresk dhe na tregon një
histori, atë të Kainit dhe Abelit, e ndjekur nga një gjenealogji e shkurtër që
përfshin pasardhësit e Kainit dhe atë të një djali tjetër të Adamit: Shet.
Bëhet fjalë për Zotin (Jahvr, krh. V. 1, 3, 4, 6, etj., Dhe veçanërisht v. 26).
Prandaj është tradita që vjen drejtpërdrejt nga kap. 2 dhe 3, mbi krijimin
dhe rënien, në të njëjtin stil dhe me të njëjtat ide. Ne e kemi quajtur atë
traditë jahviste (f. 13 ff).

Tjetri, në kap. 5, jep një listë të detajuar të pasardhësve të Adamit nga
Sheti, në formën e paragrafëve të shkurtër të ndërtuar në të njëjtin model
me numra dhe emra. Pothuajse nuk ka detaje narrative. Ne flasim për
Zotin atje (Elohim, v. 1, 21, 24, përveç në v. 29), si në kap. 1 mbi
krijimin. Është traditë meshtarake.

Gjëja më kurioze, në krahasimin e dy traditave, është se dy pasardhësit
e Kainit dhe Shetit përmbajnë pothuajse saktësisht të njëjtët emra të
përveçëm, megjithëse në një rend nganjëherë të ndryshëm: Kain dhe
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Qenan (e njëjta rrënjë hebraike); Irad dhe Jered; Mehujaël dhe
Mahalaleel; Metushael dhe Metushelah; Henok dhe Lamek (në të dy
listat). A janë këto dy lista, siç besojnë shumë historianë, një gjenealogji e
vetme e raportuar në dy tradita të ndryshme dhe e riprodhuar në Zanafilla
në kohën e përbërjes së saj? Nuk është e pamundur. Përkundrazi, a duhet
të dallohen ato nga njëra-tjetra, dhe a janë ngjashmëritë e emrave vetëm
rastësi të thjeshta, ose më mirë, një provë që midis pasardhësve të Kainit
të republikuar dhe Shet të bekuarve ndryshimet? Janë minimale, pasi
burrat kanë pothuajse të njëjtët emra? Kjo është gjithashtu një mundësi,
dhe në këtë rast listat do të ishin më shumë teologjike sesa historike.

Ajo që duhet theksuar mbi të gjitha këtu është identiteti i qëllimit të dy
gjenealogjive. Ashtu si të gjitha gjenealogjitë biblike, ata duan të tregojnë
se zbulesa biblike është një histori, pa pushim; brezat ndjekin njëri-tjetrin
pa ndërprerje që nga krijimi, dhe secila prej tyre është e lidhur ngushtë me
ato paraardhëse dhe vijuese. Zoti ndërhyri në historinë e njerëzimit dhe
kjo është një histori “në mish”, domethënë me burrat që kanë lindur dhe
që kanë vdekur, të cilët kanë lindur një emër dhe që kanë lindur djem.
Gjenealogjia e Jezusit, në fillim të Ungjillit të Mateut dhe Lukës, nuk ka
asnjë qëllim tjetër: Jezusi është në linjën e historisë, e cila, nga brezi në
brez, kthehet te Adami, përmes Davidit dhe Abrahamit.

Por dy kapitujt tanë kanë një qëllim më specifik. ‘ Megjithëse në një
mënyrë tjetër, ata pohojnë të njëjtën të vërtetë për racën njerëzore: sa më
larg që të largohet nga origjina e saj, aq më shumë devijon nga vullneti i
Zotit. Ndërsa brezat ndjekin njëri-tjetrin, pasojat e rënies bëhen më të
dukshme dhe njerëzit largohen gjithnjë e më shumë nga Zoti. Përjashtimet
janë gjithnjë e më të habitshme; gjithashtu ato përmenden me qëllim
(Enosh 4,26 – Henoku 5, 24). Në mendimin e shkrimtarëve biblik,
shpikjet e civilizimit dhe shkurtimi i kohëzgjatjes së ekzistencës njerëzore
janë provë e kësaj.

KAINI DHE ABELI
(4,1-16)
v. 1. Adam e njihte Evën: folja të njohësh, në gjuhën biblike, përdoret

për të folur për marrëdhëniet martesore. Dituria nuk është në fushën
intelektuale, por përfshin të gjithë personin. Të njohësh është pra të duash,
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në kuptimin e plotë të fjalës. Është Shet jashtëzakonshme të vërejmë
rëndësinë e kësaj foljeje në tregimet tona dhe vendin që ajo mban në kap.
2 dhe 3: njohja e së mirës dhe të së keqes (2, 9); Zoti e di që ditën kur e
hani ... (3,5); ata e dinin se ishin lakuriq ... (3, 7); Adami e njihte Evën
(4,1).

Djali i parë quhet Kain. Nga etimologjia e tij, ky emër mund të lidhet
me punën e metalit (4, aa) dhe e njëjta fjalë përdoret për të folur për një
heshtë (2 Sam. 21, 16). Por këtu, shpjegimi i emrit jepet nga një fjalë nga
Eva: Unë krijova (ose formova, ose fitova: qaniti) një njeri me Zotin. Folja
qana ka vërtet disa kuptime: më e zakonshmja është të fitosh, të blesh, por
kuptimi i krijimit dhe formimit ekziston gjithashtu (krh. Ligj. 32,6; Ps. 139,
13). Prandaj Kaini është njeriu që Eva formoi me ndihmën e Zotit.
Megjithëse fjalia nuk është shumë e qartë, ideja duket se është se Eva
është e kënaqur me këtë lindje, një lloj mrekullie në të cilën Zoti mori
pjesë, e cila është e vërtetë, për më tepër, për çdo lindje të një qenieje të
gjallë. Emri i fëmijës jepet nga nëna, sipas zakonit antik; në traditën tjetër,
padyshim më të fundit, është Adami ai që i jep një emër djalit të tij (5,3).

v. 2. Djali i dytë quhet Abel (hebr. Hevel). Asnjë etimologji nuk i është
dhënë këtij emri që, në hebraisht, do të thotë: avull, frymë dhe boshllëk,
kotësi. Kjo është fjala që gjejmë tek Predikuesi: kotësi kotësish (Kv. 1, 2,
krh. Gjithashtu Ps. 39, 6).

Të dy vëllezërit përfaqësojnë dy llojet e jetës së fermerit të antikitetit
(litari i tokës) dhe bariut (bariu i bagëtive të imta). v. 3-5, Të dy vëllezërit i
paraqesin Zotit oferta. Asgjë nuk është thënë për origjinën e riteve të
adhurimit. Pranohet se ky ishte një zakon i vendosur tashmë edhe para
institucioneve të ligjit të Moisiut. Ofertat korrespondojnë me mënyrat e
jetës së të dy burrave: fermeri ofron frytet e tokës, bergernomade ofron të
parëlindurit e kopesë së tij (një ofron veçanërisht yndyrën e kafshëve, shih
Lev. 3, 14-16). Zoti e shikoi Abelin dhe ofertën e tij dhe nuk e shikoi
Kainin dhe të tijin, që do të thotë që Zoti e pranon të parën dhe e refuzon
të dytën. Kaini u zemërua dhe fytyra e tij u hodh poshtë (lit. ra). Vini re
maturinë ekstreme të këtyre fjalëve: ato përshkruajnë një situatë me terma
shumë të thjeshtë, pa dhënë shpjegimin më të vogël. Pse e pranon Zoti
sakrificën e Abelit dhe jo Kainin? Si e kupton Kaini që oferta e tij nuk
pranohet? Jemi reduktuar në hipoteza dhe ato nuk kanë dështuar nën
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penën e komentuesve. Është thënë: mënyra e paraqitjes së ofertave ishte e
ndryshme dhe Zoti preferoi atë të Abelit. Por teksti nuk thotë asnjë fjalë
për të. Ose pastaj: çështja e ofertës justifikoi vendimin e Zotit; sakrificat e
kafshëve të ofruara nga nomadët do të kishin favorin e Zotit, por jo ofertat
e drithërave dhe frutave të ulur. Por asgjë në pjesën tjetër të librave biblik
nuk diskrediton ofertat e perimeve. Ose përndryshe, janë qëllimet e thella
të dy burrave që ishin të njohur nga Zoti dhe Kaini nuk kishte, si Abeli,
ndjenja sinqeriteti dhe pastërtie (shih për këtë temë Heb. 11,4: me anë të
besimit Abeli   ofroi një sakrifica ...). Kaini, plaku, besoi se Zoti do t’i
jepte detyrimisht favorin e tij dhe bie në irritim dhe zemërim kur sheh që
vëllai i tij më i ri është më i favorizuar se ai. Por ky shpjegim moralizues,
nëse nuk është i rremë në vetvete, nuk tregohet qartë as në tekst. Apo së
fundmi, a nuk duhet të shohim në favor të Zotit një hir të dhënë, të cilit ai
dëshiron t’ia japë, pa marrë parasysh ndonjë meritë? Ky do të ishte
pohimi i lirisë sovrane të Zotit në vendimet e tij, i cili i përgjigjet shumë
mirë mendimit biblik (Dal. 33, 19; Rom. 9, 15).

v. 6-7. Përballë irritimit të Kainit, Zoti ndërhyn. Fjala e v. 7 është i
paqartë dhe krijon përkthime të ndryshme. Pasi të keni thënë: Pse jeni i
zemëruar dhe pse është rrëzuar fytyra juaj? ... Zoti shton: Nëse bëni mirë,
a nuk do të ketë lartësi?
dhe nëse nuk bën mirë, mëkati është shtrirë në derën tënde (si një bishë);
dëshira e tij ndaj teje është dhe ti do të sundosh mbi të. Cili është kuptimi i
kësaj fjalie? Fjala lartësi mund të kuptohet në dy mënyra. Duke e zbatuar
atë në ofertë, kjo do të thotë: oferta juaj do të jetë e lartë (e pranuar nga
Zoti). Por është më shumë në përputhje me gjuhën hebraike që ta
zbatojmë atë në fjalën fytyrë: fytyra juaj do të ngrihet lart (pasi të jetë
therur), që do të thotë acarimi juaj do të pushojë dhe do të faleni (ngrini
fytyrën e dikujt, në hebraisht, do të thotë ‘, fali atë). Imazhi i mëkatit në
krahasim me një kafshë gënjeshtare ose kërrusëse, i gatshëm për t’u
hedhur, nuk është i zakonshëm në Bibël, por megjithatë kuptohet lehtë.
Fjalët e fundit të vargut kanë një ngjashmëri kurioze me ato të kap. 3, 16:
dëshirat tuaja do të jenë ndaj burrit tuaj, dhe ai do të sundojë mbi ju. Në
tërësi, ky varg, përkthimet e ndryshme të të cilit tregojnë vështirësinë,
duket se pohon se edhe nëse Zoti e refuzoi blatimin e Kainit, ai nuk e
hodhi poshtë plotësisht njeriun. Përkundrazi, ai i flet asaj për një mundësi
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të shpëtimit, të favorit, të hirit dhe të fitores mbi mëkatin. Mjerisht, Kaini
do të zhytet në mëkat nga vrasja e vëllait të tij

v. 8. Pjesa e parë e fjalisë supozon se disa fjalë janë zhdukur: Dhe
Kaini i tha Abelit, vëllait të tij ... dhe ndërsa ishin në fusha, Kaini u hodh
mbi vëllanë e tij Abelin dhe e vrau. Shumica e versioneve të vjetra (greke,
siriane) kanë fjalët: Dhe Kaini i tha Abelit, vëllait të tij: Le të shkojmë në
fusha, dhe siç ishin ata ... ose përsëri: Le të dalim jashtë! (Latinisht) ...
Vrasja e Abelit tregohet në termat më konciz. Asnjë dramatizim i këtij akti
në tekst (krh. 3, 6 gjithashtu). Pas largimit nga Zoti, pas dëbimit nga
Kopshti i Edenit, njeriu, për shkak të mëkatit, ndahet nga vëllai i tij, të cilin
e bën armik.

v. 9. Pyetja e Zotit ndaj Kainit është e dyta që ai i drejton njerëzimit.
Ku jeni ju e pyeti Adamin (3, 9). Ku eshte vellai yt? e pyet ai vrasësin.
Këto dy pyetje shprehin të gjithë dramën e njerëzimit të rënë: ndarja nga
Zoti dhe ndarja nga vëllezërit. Në përmbledhjen e Ligjit (të duash Zotin
dhe të duash të afërmin) Jezu Krishti do të shohë rrugën e restaurimit të
njeriut (Mk. 12, 28-34).

Përgjigjja e Kainit është një gënjeshtër dhe një revoltë. Ai e hedh
poshtë përgjegjësinë e njeriut për t’u shqetësuar për vëllain e tij. Para
Zotit, njeriu është përgjegjës për të afërmin e tij. Mohimi i përgjegjësisë së
tij është shenja e mëkatit të tij.

v. 10. Britma e gjakut ... Kjo nuk është një shprehje shumëngjyrëshe,
sepse besohej se një krim duhet të hakmerret (i afërmi më i ngushtë i
viktimës u quajt hakmarrësi i gjakut, ose shëlbuesi, Nr. 35, 10; Lp. 19, 6)
dhe gjaku i derdhur në tokë thirri derisa të bëhej hakmarrja. Gjaku
konsiderohej selia e jetës (Lev. 17, 11-12, Tani këtu, kjo britmë shkon te
Zoti sikur vetë Zoti të ishte hakmarrësi i Abelit. Ne gjejmë në Dhiatën e
Re disa tekste që lidhen me këtë krim të parë , ose për të nënvizuar
mëkatin e njerëzve (Mt. 23,35), ose për të treguar se gjaku i Krishtit ishte
i nevojshëm për të shpëtuar njerëzimin (Heb. 12,24), ose për të nxitur
dashurinë vëllazërore (1 Gjn. 3, 11-15).

v. 11-12. Dënimi i Kainit shqiptohet. Le të kujtojmë se burri dhe gruaja
nuk u mallkuan vetë, por vetëm gjarpri dhe toka (3, 14-19). Tani, pas
krimit të tij, njeriu është i mallkuar.
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Mallkimi i tij konsiston në një dëbim nga toka që ai kultivoi. Toka, e
cila është personifikuar këtu, ka hapur gojën për të marrë gjakun e Abelit
dhe nuk mund t’i japë më frytet e saj vrasësit. Ajo nuk do ta vërë më
forcën e saj në shërbim të saj (fjala forcë e përdorur në tekst është më e
vërtetë dhe domethënëse se fjalët e përkthimeve tona aktuale: pasuria e
saj, frytet e saj). Ajo është si një person që refuzon të shërbejë. Ne e
shohim që situata e Kainit është më e keqe se ajo e Adamit që mund të
kultivonte tokën, edhe nëse i siguronte ferra dhe ferra. E vetmja pasojë e
mundshme është jeta e përhumbur dhe e përhumbur e një të arratisuri
nomad. Çfarë do të bënte Kaini? Ai nuk mund të jetonte më si fermer apo
si bari. Ai u reduktua në fatin e nomadëve të mëdhenj që jetojnë vetëm me
plaçkitje dhe plaçkitje.

v. 13. Teksti mund të përkthehet: dhimbja ime është shumë e madhe
për ta duruar. Prandaj, një interpretim i dyfishtë, sipas kuptimit të saktë të
fjalës penalitet. Ose faji im është shumë i madh për ta duruar unë, ose
ndëshkimi im është shumë i madh për ta duruar. Sipas kuptimit më të
shpeshtë të termit hebraik, ky është përkthimi i parë që duhet pranuar.
Versione të vjetra, për shkak të kësaj, madje kanë përkthyer: Faji im
është shumë i madh për mua që të falem, gjë që do t’i jepte fjalës së
Kainit një theks pendimi.

v. 14-16. Disa autorë shohin në historinë e Kainit shpjegimin e origjinës
së një populli nomad: atë të kenaseve (e njëjta rrënjë me fjalën Kain). Ky
mendim është i diskutueshëm, sepse kenasit nuk ishin gjithmonë nomadë.
Sidoqoftë, v. 14-16 mund të dëshirojë të japë një shpjegim në lidhje me
jetën dhe zakonet e një fisi, paraardhësi i të cilit besohej të ishte Kaini. Ky
fis ishte nomad, jashtë Palestinës, merrte hakmarrje shtatë herë dhe
mbante një shenjë. të veçantë Por, shkrimtari i shenjtë, duke lidhur këto
shpjegime, u jep atyre një rëndësi teologjike: është një zbutje e ndëshkimit
të Kainit falë mirësisë së Zotit. Kërcënimi i një hakmarrjeje të tmerrshme
për ata që do të provonin jetën e Kainit dhe shenja me të cilën ai e shënon
atë në mënyrë që askush të mos e godasë, janë favore që zvogëlojnë
sprovën e shkaktuar ndaj vrasësit. Këto janë mjete mbrojtjeje që Zoti i
jep atij. Pra, në këtë histori, përsëri është hiri i Zotit që në fund të fundit
shfaqet pavarësisht mëkatit të njeriut.
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v. 14. Larg pranisë sate ... larg pranisë së Zotit, domethënë larg vendit
të Perëndisë, ndoshta vendit të Kanaanit, ku banonte Zoti. Një endacak
që largohet nga ky vend largohet në të njëjtën kohë nga Zoti i tij.

- I pari që do të më takojë ... Tradita e lashtë mbi Kainin sigurisht që
nuk e bëri atë njeriun e parë pas Adamit, sepse si ta kuptojmë frikën e tij
për të takuar burra të tjerë që do ta vrisnin, dhe si të shpjegoja se ai mund
të gjente një grua për tu martuar (v. 17)? Duhej të ekzistonte njerëzimi
tashmë në tokë. Në listën në kap. 5 emri i Qenan (e njëjta rrënjë si Kain)
nuk shfaqet deri në brezin e katërt: Adam, Shet, Henok, Qenan, secili me
djem dhe vajza të lindura. Ndoshta kjo është një shenjë që historia e
Kainit fillimisht ishte e pavarur nga ajo e Adamit dhe Evës. Por shkrimtari
biblik nuk u ndal
kësaj vështirësie, sepse gjëja kryesore për të ishte të tregonte fatin e
Kainit dhe pasardhësve të tij, pas vrasjes së parë.

v. 15. Në jetën e ashpër dhe primitive të shkretëtirës,   të gjithë mund
të kishin frikë për ekzistencën e tyre kur të takonin burra të tjerë. Në këtë
kohë kur asnjë ligj nuk e drejtonte kompaninë, vetëm perspektiva e
hakmarrjes së ashpër mund të ndalonte synimet luftarake të
kundërshtarëve. Prandaj, hakmarrja e dikujt shtatë herë ishte pararendësi i
një ndëshkimi shumë të ashpër që do të mbronte jetën e Kainit. Në
përgjigjen e Zotit, teksti hebraik thotë: kjo është arsyeja pse, nëse dikush
vret Kainin ... ndërsa versionet e vjetra thonë: jo, nëse dikush vret Kainin
... Kuptimi i fjalisë nuk ndryshohet.

- Zoti i vuri një shenjë Kainit. Kjo nuk është një shenjë e mallkimit të
Kainit, por përkundrazi e mbrojtjes së tij. Zakonisht besohet se, ashtu si
midis popujve nomadë, pasardhësit e Kainit kishin një tatuazh të veçantë
që ishte një shenjë e përkatësisë në atë familje, ashtu si disa skllevër
mbanin shenjën e përkatësisë së tyre te pronari i tyre. Një shenjë e tillë, në
histori, ka një rëndësi të padiskutueshme fetare: është shenja e mbrojtjes
hyjnore për të ruajtur jetën e Kainit. Kurdoherë që Zoti, në Bibël, vendos
një besëlidhje me njerëzit, ai jep një shenjë të dukshme (ylberin për
Noahun, rrethprerjen për Abrahamin, ligjin e Sinait për Moisiun). A ka
ndonjë lloj besëlidhjeje primitive këtu midis Zotit dhe njeriut, megjithëse
fjala besëlidhje nuk përdoret? Eshte e mundur. Në disa raste në historinë
biblike, shenja e Zotit u jepet njerëzve (krh. Dal. 12, 13; Ez. 9, 4; Ap. 7,
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3; 9, 4). Besëlidhja e re në Jezu Krishtin u shënua gjithashtu nga një
shenjë: kryqi. Por mbase po shkon shumë larg për të parë në shenjën e
Kainit shenjën e kryqit për shpëtimin e njerëzve, edhe nëse ideja
themelore është e njëjtë.

v. 16, Toka e Nod është e panjohur. Ndoshta është një emër simbolik,
pasi i ngjan fjalës vagabond (Nad) në v. 12 dhe 14, Vendi mund të ishte
dizajnuar me këtë emër: vendi i endacakisë.

PASARDHËSIT E KAINIT
(v. 17-24)
Interesi i këtyre vargjeve nuk është aq të na japin emrat e pasardhësve

të Kainit sesa të tregojnë se si njerëzimi ka ndërtuar një ekzistencë gjithnjë
e më të largët nga vullneti i Zotit. Por kjo largësi përkon me lindjen dhe
zhvillimin e civilizimit. Shkrimtarët biblik – si profetët e mëvonshëm – kanë
parë shpesh në civilizimet njerëzore një pabesi ndaj rendit natyror të
krijimit të Zotit dhe një pasojë e mëkatit. Ky mendim është mjerisht!
konfirmohet shpesh nga fakte dhe sa më të civilizuar të jenë burrat, aq më
pak ndiejnë nevojën për Zotin. Qytetërimi hyjnizohet dhe lehtësisht i jep
njeriut iluzionin se ai mund të bëjë pa Zotin.

v. 17. Qyteti. Ndërtimi i një qyteti konsiderohet si veprimi i parë i
Kainit. Përkundër asaj që u tha në v. 12-14, Kaini nuk është më një
endacak, por bëhet banor i ulur dhe i qytetit. Jeta urbane shpesh është
gjykuar si e dënueshme, krahas jetës më të thjeshtë dhe më të vërtetë të
barinjve nomadë. Qytetet e mëdha janë në fakt vendet ku shoqëria
njerëzore korrupton më shpejt (krh. Sodom dhe Gomorra) dhe profetë të
caktuar folën shumë ashpër kundër qyteteve (Mi. 1,5). Emri i Henokut
është i panjohur për ne si emër qyteti. Disa autorë e krahasojnë këtë emër
me foljen hanac që do të thotë. kushtoj (një qytet, një shtëpi).

Asgjë nuk është thënë deri atëherë për gruan e Kainit (krh. Koment
për v. 14).

v. 18, Katër emrat e mëposhtëm përmenden pa shpjegime. Do t’i
gjejmë pothuajse fjalë për fjalë në kap. 5.

v. 19. Poligamia. Megjithëse nuk ka gjykim këtu për këtë çështje,
thjesht fakti i përmendjes se Lameku kishte dy gra mund të tregonte se
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nocioni i çiftit i krijuar nga Zoti në Kopshtin e Edenit ishte i humbur.
Martesa nuk është më ajo që duhet të jetë.

v. 20. Barinjtë nomadë. Tre djemtë e Lemech përfaqësojnë tre klasa
shoqërore primitive. E para është më e vjetra: ajo e nomadëve që
zotërojnë tufa. Emrat e bijve kanë një analogji me profesionin e tyre: Yabal
do të thotë të udhëheqësh, të udhëheqësh (ashtu si dikush udhëheq një
tufë).

v. 21. Muzikantët. Emri i Youbal duket se vjen nga një fjalë e cila
përcakton bririn e një kafshe të përdorur si një instrument muzikor (këtu
lindi fjala jubile, Lev. 25, t3). Instrumentet primitive (harpa dhe flauti) janë
paraardhësit e të gjitha instrumenteve tela dhe frymore. Ekziston një
farefisni midis barinjve dhe muzikantëve: ata janë bij të së njëjtës nënë.

v. 22. Kovaçët. Djali i gruas tjetër të Lamek, Tubal-Cain është babai i
atyre që farkëtojnë bronz dhe hekur. Fjala Kain duket se përcakton një
farkëtar (krh. 4,1) dhe Tubal ka një analogji të caktuar me dy emrat e
mëparshëm: Jabal dhe Jubal. Përpunimi i metaleve ishte një specialitet i
popujve të caktuar shpesh disi të përbuzur nga hebrenjtë (1 Sam. 13, 19-
22).

Ndërsa motra, Naama (= shaka, e këndshme) teksti nuk jep asgjë më
shumë se emrin e saj.

v. 23-24. Këto dy vargje përmbajnë një fjalë ritmike që ndonjëherë
quhet kënga e Lamekut, ose kënga e shpatës për shkak të përmbajtjes së
saj. Është prezantuar këtu, jo si vazhdim i prejardhjes së Kainit, por si një
lloj përfundimi në tabelën e vv. 17-22, Zhvillimi i civilizimit dhe kulturës,
larg nga çuarja e njerëzimit në një gjendje më të mirë, përkundrazi e çon
atë në zhvillimin e instikteve barbare të njeriut. Në gjendjen shoqërore të
nomadëve primitivë, hakmarrjet ishin ligj dhe ne kemi parë që, si një masë
mbrojtjeje, Zoti e kishte siguruar Kainin se kushdo që e sulmonte atë do
të hakmerrej shtatë herë (v. 15).). Kjo masë tani është shumë e vjetëruar.
Lameku është ai që vret një njeri për një plagë të thjeshtë të marrë, një
fëmijë për një plagë dhe që do të hakmerret shtatëdhjetë e shtatë herë.
Përparimi i civilizimit nuk u ka dhënë burrave më shumë respekt dhe
dashuri për vëllezërit e tyre!

Kënga e Lamekut ishte ndoshta një poezi luftarake e kënduar nga një
klan apo fis antik, siç gjendet diku tjetër (1 Sam. 18, 7; 21, 11; 29,   5).
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Kur Jezusi foli për faljen ndaj të afërmit i cili duhet të shkojë deri në
shtatëdhjetë e shtatë herë, ai mbase bëri një lidhje me këngën e Lamekut.
Por, para se të shkojmë atje, njerëzimi duhet të jetë i përgatitur të dijë se
çfarë është falja dhe ligji i Zotit “sy për sy, dhëmb për dhëmb” (Dal. 21
23-25; Mat. 5, 38) tashmë shënon një përparim Shet madh në zakon
barbar i klanit Lamek.

SHETI, Biri i Adamit
(v. 25-26)
Historia e Kainit shtrihet në një prejardhje njerëzore të kthyer

plotësisht drejt një qytetërimi të largët nga Zoti. Një farë tjetër u formua,
këtë herë e orientuar drejt një jete më besnike ndaj Zotit: është ajo e
Shetit. Sidoqoftë, kjo prejardhje fillon vetëm këtu. Do të përsëritet – në
traditën priftërore – në kap. 5, Shumë komentues e konsiderojnë v. 29 i
kap. 5, i cili ka një karakter kaq të veçantë në mes të listës, mund të ketë
qenë një fragment i zbritjes së Shetit në traditën jahviste, vazhdoi nga vv.
25-26 (krh. Komentar 5,29).

v. 25. Emri i Shet shpjegohet me foljen vijuese: Zoti më ka vendosur
(sath). Pasardhësit e rinj janë vendosur nga Zoti, të dhënë nga ai, sikur t’i
përkisnin, në vend të Abelit të vrarë nga Kaini. Vini re se këtu është nëna
ajo që i jep emrin e djalit, një tipar më arkaik sesa në 5, 3 ku është babai
(shih gjithashtu 4, 1).

v. 26. Djali i Shetit quhet Enosh, domethënë: njeriu, sipas një termi
hebraik që përdoret më shumë veçanërisht në poezi për të caktuar njeriun
e dobët dhe të vdekshëm (Ps. 8, 4)

- Ne filluam të thërrasim emrin e Zotit (ose: ai ishte i pari që thirri ...).
Emri i duhur i Zotit të Izraelit (Jahve: i Përjetshmi) këtu paraqitet si ai që
thirret nga njerëzimi, i ardhur nga Enosh (njeriu). Për autorin biblik, emri i
Zotit ishte i njohur për njerëzit nga origjina e njerëzimit, dhe jo vetëm emri
i përgjithshëm i Elohim (Zotit). Diku tjetër, thuhet se emri i Zotit iu zbulua
Moisiut gjatë shikimit të tij të shkurres që digjej (Dal. 3: 13-14). Në një
tekst tjetër (Dal. 6, 2-3), Perëndia, i cili e zbulon veten e tij si Zot te
Moisiu, u thirr nga patriarkët si i Plotfuqishmi. Kështu, në historinë e
Izraelit, zakonisht pranohet se adhurimi i Zotit nuk ishte vendosur vërtet
pas Moisiut dhe se më parë Zoti adhurohej nën emrin Elohim ose i
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Plotfuqishëm. A e kundërshton vargu ynë këtë realitet historik? Ndoshta
jo. Nëse adhurimi i Zotit ishte vërtet i vendosur dhe i organizuar me
Moisiun, emri i Zotit duket se dihet për një kohë më të gjatë. Tradita
jahviste që ndjek thirrjen e emrit të Zotit në kohën e Enoshit, nipit të
Adamit, dëshironte të dëshmonte për këtë antikitet të një emri të veçantë
të Zotit të Izraelit dhe e paraqiti atë si emrin që mund të thërriste të gjithë
njerëzimi. Pas këtij njoftimi, në nivelin teologjik, qëndron një ide shumë e
thellë universaliste.

PASARDHËSIT E SHETIT
(Kap. 5)
Tradita meshtarake njihet këtu nga shqetësimi i saj për gjenealogji të

plota për një periudhë të përcaktuar mirë (nga Adami te Noahu),
kronologjia për secilën brez dhe nga stili i saj sistematik dhe pak i rrëfimit.

Kapitulli përbëhet nga dhjetë paragrafë identikë, me të njëjtat shprehje
dhe të njëjtën kornizë (përveç v. 29). Secili paragraf përmban dy emra
njerëzish (baba dhe bir) dhe tre numra.

- mosha e secilit personazh kur lindi djalin e tij, – numri i viteve që ai
jetoi akoma pas kësaj,

- kohëzgjatja totale e jetës së saj.
Ne do të shohim se çfarë mund të mendojmë për shifrat e treguara. v.

1-2, Hyrja aludon në krijimin nga tregimi në kap. i në të cilën gjejmë të
njëjtat shprehje: krijoj (baja), mashkull dhe femër (1, 27), në shëmbëllimin
e Zotit (i. 26). Emri i njeriut (Adam) i dhënë më parë çiftit njerëzor, bëhet
një emër i duhur që përdoret për të përcaktuar burrin e parë.

Mund të shihet se nuk përmendet historia e rënies. Adami lind një djalë
dhe gjenealogjia fillon me krijimin e njeriut dhe përfundon në Noah, pa
aludim për mosbindje dhe dëbim nga parajsa.

v. 3-5. Shet Djali i Adamit është në ngjashmërinë e tij, sipas
shëmbëlltyrës së tij (të njëjtat shprehje si në Zan. 1, 26, por zbatohen për
djalin e Adamit në lidhje me babanë e tij, dhe jo më për Adamin në lidhje
me Zotin; shih se si . më 1, 26).

v. 6-8. Djali i Shetit është Enoshi: burri (shih 4,26).
v. 9-11. Qenan është një emër me të njëjtën rrënjë si Kaini. Është

gjetur në disa mbishkrime si emër i hyjnive pagane.
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v. 12-14. Mahalalél do të thotë: ai që lavdëron Zotin.
v. 15-17. Një tjetër, Jered, ka një emër që rrjedh nga folja për të

zbritur.
v. 18-20. Henoku (për të mos u hutuar me Enosh) përmendet tashmë

si bir i Kainit (4:17)
v. 21-24. Treguesit e këtyre vargjeve paraqesin një veçanti në

paragrafët e tjerë. Lidhur me Henokun, thuhet dy herë se ai eci me Zotin,
që nënkupton një jetë miqësie intime me Zotin dhe njohje të vullnetit të tij.
Në vend që të vdiste si të tjerët, ai nuk ishte më, sepse Zoti e mori. Pse
teksti nuk thotë asgjë. Ideja që një njeri besnik ndaj Zotit merret
drejtpërdrejt nga Zoti në vend që të vdesë gjendet diku tjetër (për Elinë,
për shembull, 2 Mbr.2,11). A nuk ka ndonjë shenjë të mrekullueshme të
raportuar nga tradita jonë, për të treguar se dënimi me vdekje i vendosur
njerëzimit pas rënies, nuk është një gjykim i paepur nga Zoti? Zoti nuk
dëshiron vdekjen, por jetën. Pavarësisht nga dënimi, ai shpall faljen dhe
jetën dhe jep si shenjë njerëz si Henoku ose Elia, para se të tregojë me
ringjalljen e Krishtit se njerëzimi mund të njohë edhe ringjalljen dhe jetën.

Shifrat në lidhje me Henokun janë gjithashtu të jashtëzakonshme. Jo
vetëm që është i 7-ti në rresht (ne e dimë shenjtërinë e numrit 7), por jeta
e tij zgjat 365 vjet, domethënë një vit vitesh. Në listat babilonase rreth
burrave të parë ose mbretërit e parë babilonas, ne gjithashtu takojmë një
personazh i cili është i shtati në listë, i cili është i pajisur me një njohuri të
veçantë të perëndive, veçanërisht të perëndive diellore dhe mosha e të cilit
përkon me kohëzgjatjen e një viti diellor. Kjo mund të justifikonte traditën
e mëvonshme, e cila e bëri Henokun një personazh të jashtëzakonshëm,
duke ditur sekretet e Zotit dhe që u ngjit në qiell, pastaj u kthye përsëri në
tokë, për t’i bërë të njohura njerëzve misteret qiellore (shih librat e quajtur:
Apokalipsi i Henokut, libri i sekreteve të Henokut, në letërsinë e vonë
hebraike). Dhiata e Re e njeh këtë traditë (Heb. 11,5-6)   dhe citon një
tekst nga Apokalipsi i Henokut (Juda 14-15).

v. 25-27. Metushelahu nuk ka një njeri të njohur etimologjie të shtizës,
ose: armë që japin vdekjen? Është Methuselah i përkthimit greqisht, mbeti
i famshëm për jetëgjatësinë e tij, sepse jetoi 969 vjet!

Lameko tashmë është një emër i njohur (4, 19-24). Etimologjia e
pasigurt gjithashtu.
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v. 28-31. Paragrafi për Lamekun, identik me të tjerët, plotësohet
megjithatë nga një njoftim origjinal (v. 29), rreth Noahut. V. 29 aludon, në
një farë mënyre, në rrëfimin jahvist të parajsës së humbur: dhimbjen e
duarve tona, vendin që është mallkuar (të njëjtat shprehje si në 3, 17). Ai
përdor fjalën Jahvr ndërsa kap. 5 flet për Elohim (v. 1, 22-24). Kjo është
arsyeja pse shumë autorë shohin në këtë varg pjesën tjetër të listës së
pasardhësve të Shet, në traditën jahviste, si një zgjatim prej 4, 25-26, Të
dy listat, në fakt, do të mbaronin në Noah: ajo e 4, 25-26 është
zëvendësuar pothuajse plotësisht nga ajo e kap. 5 të traditës priftërore.
Vetëm v. 25-26 të kap. 4 dhe 29 të kap. 5 do të mbeteshin nga tradita e
parë. Pavarësisht nga kjo pyetje letrare, interesi i v. 29 qëndron në atë që
thuhet për Noahun: emri i tij shpjegohet me foljen për të ngushëlluar (me të
vërtetë ekziston një analogji e caktuar fonetike midis Noahut: Noahut dhe
ngushëllimit: naham, në hebraisht. Por etimologjia e vërtetë e Noahut
është: pushimi). Noahu do të jetë ngushëlluesi në punën dhe dhimbjen e
njerëzve. Ngushëllimi i tij do të vijë nga toka që është mallkuar. Ky mund
të jetë një aludim për kultivimin e hardhisë (9, 20), vera mund të jetë një
ngushëllim për njeriun sipas Jg. 9, 13 dhe Ps. 104, 15, Por mund të jetë
thjesht një çështje e një shprese të njerëzimit ndaj Zotit që sapo kishte
marrë Henokun dhe që Lamek donte të shënonte me emrin e dhënë djalit
të tij: Noah, ngushëllim .

v. 32. Vargu i fundit tashmë prezanton tregimin vijues, me emrat e tre
djemve të Noahut. Vini re moshën shumë të përparuar të Noahut (500
vjet) kur ai kishte djemtë e tij. Ai ishte shumë më i vjetër se të gjithë
paraardhësit e tij kur lindi djemtë e tyre.

Ne tashmë kemi thënë që të dy listat e kap. 4 dhe 5 mund të jenë dy
tradita të ndryshme të së njëjtës gjenealogji, veçanërisht për shkak të
ngjashmërisë së emrave të përveçëm. Por, në mendimin e shkrimtarit
biblik, i cili mblodhi këto dy tradita dhe i përdori ato për të kompozuar
këtë pjesë të parë të Zanafillës, ishte me siguri shqetësimi për të treguar se
si njerëzimi u formua sipas dy linjave: atë të Kainit, i refuzuar dhe akoma
ende i mbrojtur nga Zoti, dhe ai i Shetit “i vendosur” nga Zoti si
paraardhës i atyre që nuk harruan të Përjetshmin. Të dy linjat e gjakut
janë afër njëra-tjetrës (ngjashmëria e emrave) siç janë, në jetën e
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shoqërisë njerëzore, burra që ecin me besim dhe ata që bëjnë pa Zot.
Sidoqoftë është te pasardhësit e Shetit që Noahu i drejti do të gjendet.

Pavarësisht nga dallimet e tyre, pasardhësit e Adamit të gjithë kanë një
gjë të përbashkët: ata mbajnë pasojat e Rënies. Disa – ata të Kainit –
bëjnë pa Zotin dhe largohen prej tij ndërsa zhvillojnë civilizimin e tyre:
qyteti, tregtia, poligamia, zakonet e dhunshme dhe hakmarrjet e
përgjakshme. Të tjerët – ata të Shetit – përfitojnë nga mirësitë e Zotit dhe
disa prej tyre përmenden se kishin një privilegj të veçantë Enosh ishte i
pari që thirri emrin e Zotit, Henoku merret nga Zoti në vend që të vdesë,
Noahu do t’i sjellë njerëzimit ngushëllim. Megjithatë, përkundër kësaj, ato
mbajnë pasojat e dënimit të parë dhe me sa duket është në figurat e dhëna
në kap. 5 që ne të gjejmë shprehjen e këtij largimi progresiv nga Zoti
ndërsa brezat kalojnë. Ne me të vërtetë duhet t’u kthehemi këtyre
shifrave. Kohëzgjatja e jetës së burrave të parë na befason. Nuk është aq
shumë pyetja historike që na lind: a janë vërtet të vërteta këto figura dhe a
jetuan njerëzit e parë disa qindra vjet? – Ne mund ta pranojmë atë në
parim, nëse duam, ashtu si mund ta pranojmë që gjarpri ka folur. Por
është shumë më e rëndësishme të pyesni se cili ishte qëllimi i autorit
teologjikisht, sepse këto tregime janë dëshmi të besimit në Zotin e Izraelit,
më shumë sesa dokumente arkivore nga e kaluara e largët. Krahasimi i
tekstit hebraisht me përkthimet e vjetra është interesant: dikush zbulon
dallime të rëndësishme në figura. Tekstet Hebraike, Samarite dhe Greke –
për të cilat është e vështirë të dihet se cili korrespondon me tekstin
origjinal – japin përshtypjen se, për autorin ose për përkthyesit, gjatësia e
jetës njerëzore është zvogëluar gradualisht, pasi dikush u largua nga
origjina, përveç disa burrave si Henoku (365 vjeç), Methuselah (969 vjeç,
ose vetëm 720 në Pentateukun Samaritan) dhe Noahu. Edhe nëse ulja nuk
është gjithmonë e rregullt, duket shumë qartë që, në traditën meshtarake,
burrat para Përmbytjes jetuan më gjatë se pasardhësit e tyre. Patriarkët
jetuan edhe më pak (100 deri 200 vjet) dhe pas tyre izraelitët përjetuan
kohëzgjatjen mesatare të jetës njerëzore sot (krh. Ps. 90, 10: 70 deri 80
vjet). Por nëse kujtojmë se një nga bekimet më të çmuara të Zotit ishte një
jetë e gjatë (të vdisje i ri ishte një dënim), mund të konkludojmë se
njerëzimi ka humbur gjithnjë e më shumë nga ky bekim i jetëgjatësisë. Sa
më shumë breza të kalonin, jeta më e shkurtër zgjati. Pasojat e rënies
ndihen kështu përmes numrave (krh. Zanafilla 6,3).
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Ka më shumë në këto numra. Autori padyshim dëshironte të tregonte,
nga këto qindra vjet, se intervali midis krijimit dhe përmbytjes, veprimi i
gjykimit të Zotit, ishte shumë i gjatë (totali i shtimit përfaqëson 1656 vjet
dhe 2242 në tekstin grek) . Durimi i Zotit zgjati shumë para se të
shpërthente zemërimi i tij!

Në të njëjtën kohë, interesi i këtyre figurave shfaqet në një nocion
teologjik të kohës. Nga krijimi, njeriu është brenda kornizës së kohës dhe
nuk mund të shpëtojë prej saj, por kjo kohë është ajo e Zotit të cilit i
përket gjithçka. Jeta dhe vdekja e njerëzve janë në dorën e tij. Njeriu
kurrë nuk ka më shumë se një kohë të shkurtër për të jetuar, por koha
nuk qëndron më, dhe brezat e njëpasnjëshëm do të jenë pjesë e kësaj
kohe që Zoti e njeh dhe drejton. Dhe kur të plotësohet koha, Zoti do ta
dërgojë Birin e tij për të shpëtuar këtë njerëzim, të bllokuar në kohën e
mëkatit, por që dëshiron kohën e shpëtimit.

IV. NOAHU DHE PËRMBYTJA
(Kap. 6 deri në 9)
Historia e Përmbytjes zë një vend të rëndësishëm në kapitujt e parë të

Zanafillës, pasi ajo shkon nga kap. 6 në fund të kap. 9, nëse numërojmë
disa fragmente që lidhen indirekt me të. Është një histori e gjatë, e ndjekur
mirë, me ulje dhe ngritje të ndryshme, qëllimi i së cilës duhet të kapet si një
e tërë më shumë sesa në detajet e saj.

Teksti i këtyre kapitujve përfshin elementë që vijnë nga dy traditat e
njohura tashmë, Yahwist dhe priftëror. Ndryshe nga ajo që është në Gjen.
1 deri në 5, këto tradita nuk u bashkuan, por u ndërthurën ngushtë për të
formuar një histori të vetme homogjene. Në vend që të lexojmë dy tregime
të veçanta të Përmbytjes, njëra pas tjetrës, pasi kemi lexuar dy tregime të
Krijimit (Zan. 1 dhe 2) ose dy lista të pasardhësve të Adamit (kap. 4 dhe
5), ne gjendemi në prania e një historie unike të gjatë. Sidoqoftë, një
shqyrtim disi i afërt nuk arrin të çojë në përfundimin se ka pasur ndoshta
dy tradita paksa të ndryshme që janë përdorur, në një punë hartimi të së
cilës gjurmët janë akoma të dukshme: Noahu dhe njerëzit e tij hyjnë dy
herë në arkë (7, 7 -20 dhe 7, 13-16). Janë shtatë ditë para Përmbytjes
(7, 10), ose vetë dita e Përmbytjes (7, 13). – Kafshët e secilës specie
ishin një çift (6, 19) ose shtatë çifte, me një dallim midis kafshëve të pastra
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dhe të papastra (7, 2-3). Kohëzgjatja e Përmbytjes ishte dyzet ditë (7, 4
dhe 12) ose njëqind e pesëdhjetë ditë (7, 24 dhe 8, 2-3), etj. Sidoqoftë,
duhet të pranohet se nëse ekziston një ndërthurje e dy traditave, puna e
përpjekjes për t’i gjetur ato me saktësi duke dalluar vargjet të cilat me
siguri i përkasin njërës apo tjetrës del përpara vështirësive reale. Nëse
marrim parasysh se, për një kohë të gjatë, këto tregime të lashta u
transmetuan gojarisht para se të shkruheshin, dhe se shkrimtarët Hebraikë
ndoshta nuk kishin frikë, si ne, nga përsëritjet e caktuara apo edhe nga
divergjencat e detajeve, ne do të qëndrojmë të kujdesshëm në përpara
përpjekjeve për të ndarë tekstet e bëra nga disa komentatorë, gjithashtu
të interesuar për ashpërsinë letrare. Ajo që mund të themi është se në
punën e ndërthurjes së dy traditave disa elemente njihen lehtësisht në
mënyrë që të mund të vërejmë një mbizotërim të traditës priftërore (ajo e
kapitujve 1 dhe 5): një pjesë e mirë e kap. 6 (nga v. Q deri në fund) dhe
nga kap. 9 (v. 1-17) lidhet me të. Sa për kap. 7 dhe 8, ato përfaqësojnë
një sintezë të dy traditave.

Një nga problemet që ka magjepsur mendimin e ekspertëve dhe ka
provokuar shumë vepra është ai i marrëdhënies midis tregimit biblik të
Përmbytjes dhe historive të ngjashme të gjetura midis popujve fqinjë të
Izraelit, veçanërisht historia e famshme e Përmbytjes babilonase që
gërmimet Mesopotamiane kanë zbuluar pllaka balte në 1872, dhe kjo
njihet si Eposi i Gilgameshit. Bëhet fjalë për një ndërhyrje të perëndive për
të shkatërruar njerëzimin nga një përmbytje. Një hero, i favorizuar nga një
zot, arrin t’i shpëtojë katastrofës duke ndërtuar një varkë për t’u strehuar
pranë familjes dhe kafshëve të të gjitha llojeve. Pas stuhisë, anija ndalet në
një mal dhe heroi Utnapishtim, paraardhësi i Gilgamesh, u ofron një flijim
perëndive që qetësohen dhe e mirëpresin mes tyre. – Ngjashmëritë nuk
dështojnë të godasin lexuesin e dy rrëfimeve paralele, dhe ai duket e
padiskutueshme që në traditat e largëta të disa popujve të Lindjes së
lashtë, tema të ngjashme u gjetën ose u huazuan nga njëri-tjetri. A ishte
huazuar tradita biblike nga folklori babilonas, siç pretendojnë historianët?
Askush nuk duhet të habitet, por askush nuk mund të nxjerrë përfundimin
se Bibla është vetëm një huazim i tregimeve të vjetra popullore nga fetë
pagane. Përkundrazi, ne besojmë se një krahasim i këtyre rrëfimeve
zbulon, me një fuqi edhe më të habitshme, domethënien e thellë fetare dhe



61

teologjike të narrativës biblike krahasuar me rrëfimet pagane. Zoti i Biblës,
me kërkesat e tij morale, gjykimin dhe mëshirën e tij dhe premtimin që del
nga besëlidhja e vendosur me burrat, nuk ka më asgjë për t’u krahasuar
me hyjnitë pagane, meshkuj dhe femra, të cilat jetojnë në luftëra të vogla
dhe rivalitete të paskrupullta dhe nuk kanë asgjë për t’i pasur zili njerëzimit
dhe korrupsionit të tij. Mesazhi biblik i Fjalës së Zotit nuk ka frikë nga një
krahasim i këtij lloji dhe del, përkundrazi, më i gjallë dhe më i pasur se
kurrë.

Ajo që sjell gjithashtu arkeologjia është siguria se, në kohë shumë të
largëta, përmbytjet e mëdha duhet të kenë mbuluar pjesë të mëdha të
territoreve të banuara nga popuj të caktuar të Mesopotamisë. Depozitat
aluviale janë prova e mëtejshme e kësaj dhe konfirmojnë faktin se, në
kujtimet e lashta të këtyre popujve, katastrofat e këtij lloji mund të
konsideroheshin si ndëshkime hyjnore për një njerëzim fajtor. Realiteti
historik i Përmbytjes, edhe nëse nuk vërtetohet me saktësi, nuk është në
vetvete i pabesueshëm.

Sidoqoftë, rëndësia e tregimit biblik nuk është historike dhe shkencore.
Ashtu si me rrëfimet e mëparshme, është domethënia teologjike e
kapitujve tanë që duhet kapur mbi të gjitha. Por kjo është krejtësisht e
qartë. Për shkak të korrupsionit në rritje të njerëzimit, Zoti – i vetmi Zot,
krijuesi sovran i universit – vendos t’i japë fund historisë së botës. Ai ka
qenë i durueshëm për shumë breza, duke treguar shenja të dashamirësisë
dhe mëshirës së tij, por njerëzit janë larguar gjithnjë e më larg tij. Gjykimi i
tij ka të drejtë të ushtrohet në një mënyrë të tmerrshme dhe askush nuk
duhet të mbajë përgjegjësi para tij, ndërsa të gjithë janë përgjegjës para
tij. Sidoqoftë, keqardhja e tij do të ushtrohet gjithashtu nga zgjedhja e një
njeriu të drejtë dhe besnik që do të bëhet tendosja e një njerëzimi të ri.
Noahu dhe familja e tij, në arkën e tij, do të bëjnë që drita e hirit të Zotit
të shkëlqejë në botë në mes të shpërthimit të zemërimit të tij. Kështu, një
epokë e re mund të fillojë pas Përmbytjes dhe njerëzit e rinj do të njohin
besëlidhjen që Zoti bëri me ta përmes Noahut.

Në mendimin hebre dhe të krishterë, historia e Noahut dhe përmbytjes
mbart një rëndësi edhe më të madhe. Shtë imazhi i gjykimit të madh të
Zotit në fund të kohës në kohën e vendosjes së Mbretërisë së tij të
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përjetshme (Mat. 24 37-39). Prandaj mund të flasim për një kuptim
eskatologjik të kapitujve tanë.

Po kështu, mund të flasim për një kuptim tipologjik dhe moral: Noahu
ishte lloji i predikuesit të drejtësisë dhe njeriu me besim (Heb. 11,7; 2
Pjet. 2,5) dhe Përmbytja ishte figura. Pagëzimi, ndërsa arka dhe tetë
persona përfaqësojnë bashkësinë e të shpëtuarve, domethënë Kisha në
mes të botës së errësirës (1 Pjet. 3 18-22). Vendi që Etërit e Kishës dhe
teologët e të gjithë shekujve do t’i japin në veprat e tyre shpjegimit dhe
komentimit të historisë së Përmbytjes dëshmon mjaft se përtej vetë
historisë, ata e panë atë një predikim të jashtëzakonshëm të zemërimit dhe
hirit. të Zotit, të manifestuar në Kishën e tij, mbi valët e fuqive të
korrupsionit që duhet kapërcyer.

GJIGANTËT
(6, 1-4)
Karakteri shumë i veçantë i këtij pasazhi të shkurtër ka qenë shkak i

shpjegimeve të shumta nga ana e komentuesve. Martesa midis qenieve
hyjnore dhe qenieve njerëzore është një temë mitologjike e njohur nga fetë
e paganizmit antik, por na duket si mjaft befasuese në kontekstin e
historisë biblike. Për çfarë arsye shkrimtari i shenjtë ka mbajtur një traditë
kaq kurioze dhe enigmatike, analoge me ato që takojmë midis fenikasve
apo midis grekëve? – Për ta kuptuar atë, së pari është e nevojshme të
kuptoni saktë termat e tij. v. 1-4, Bijtë e Zotit ... Këto fjalë tregojnë qeniet
e mbinatyrshme dhe hyjnore që formuan oborrin qiellor, si një oborr
mbretëror rreth fronit të Zotit (krh. Jobi 1,6; 4, 1; Ps. 49, 1; 89, 7 , etj).
Ato korrespondojnë me engjëjt e traditës më të re. Prandaj ato kanë një
natyrë mbinjerëzore. Ndërsa historia mahnitëse e martesës së tyre me bijat
e burrave u dukej shumë shkrimtarëve hebrenj dhe të krishterë një lloj
përdhosje e natyrës së engjëjve, këto fjalë u interpretuan në një mënyrë
tjetër: bijtë fisnikë të Zotit. Njerëzimi, në krahasim me masën e njerëzit pa
dallim; ose, burrat e devotshëm të linjës së Shetit (kap. 5) ndërsa bijat e
njerëzve do të ishin ato të linjës së keqe të Kainit (kap. 4). Por këto
shpjegime nuk korrespondojnë aspak me tekstin hebraik, i cili është mjaft
i qartë: ato janë qenie hyjnore dhe jo njerëzore. Spekulimet e mëvonshme
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hebraike panë në këtë fragment pikënisjen e doktrinës në lidhje me rënien
e engjëjve dhe shfaqjen e demonëve.

Bijat e burrave janë gratë që jetuan në tokë, pa ndonjë përcaktim tjetër
të veçantë. Në hebraisht, fjalët: bir i ... bijë e ... përdoren zakonisht për të
kuptuar: ata ose ata që i përkasin ... (bijtë e profetëve: ata që i përkasin
grupit të profetëve).

v. 3. Dy përkthime janë të mundshme: Zoti thotë: shpirti im nuk do ta
gjykojë njeriun përgjithmonë (teksti hebraik) – ose: shpirti im nuk do të
mbetet përgjithmonë te njeriu (teksti grek). Sido që të jetë teksti, ai është
një fjali e Zotit karshi njerëzimit dhe një kufizim i gjatësisë së jetës në
maksimum prej viteve iao. Bekimi i Zotit i lidhur me jetëgjatësinë e
jashtëzakonshme tani tërhiqet nga njerëzit.

v. 4. Gjigandët. Megjithëse teksti nuk e thotë kaq qartë, gjigandët
konsiderohen të jenë fëmijët e lindur nga bashkimi i bijve të Zotit dhe bijat
e njerëzve. Fjala hebraike e përkthyer si gjigande është një fjalë e rrallë
(krh. Nr. 13,33) dhe duket e lidhur me rrënjën verbale: të bjerë, gjë që
padyshim lehtësoi hipotezën e rënies së engjëjve. Por etimologjia është
shumë e pasigurt. Historikisht, gjigantët janë gjykuar si qenie gjysmë
hyjnore, si heronj të mrekullueshëm të aftë për veprime të mbinatyrshme.
Kujtimet e largëta të Izraelit evokuan figurën e këtyre gjigantëve, si ato që
eksploruesit e Kanaanit kishin parë në tokë para pushtimit.

Në vend që të përpiqemi të gjejmë një shpjegim moralizues për këtë
histori të papritur, ose ta hedhim poshtë si një mbetje të një miti pagan të
ruajtur pa ndonjë arsye në traditën biblike, ne duhet të kapim domethënien
e saj në mendimin hebraik dhe ta shohim atë – si në kapitujt paraardhës –
një njoftim teologjik me rëndësi të padiskutueshme. Parathënie e historisë
së Përmbytjes – e cila nuk është një rastësi e thjeshtë – kjo tregim na
tregon shkallën e korrupsionit në të cilën kishte rënë njerëzimi dhe, përtej
njerëzimit, botën qiellore të qenieve që Zoti kishte krijuar. Rreth tij. Rënia
vjen në pikën më të ulët. Nuk ka të bëjë më vetëm me njerëzit, por edhe
me qeniet hyjnore të cilat lejojnë që të tundohen nga mëkati i tokës. Shtë
një rënie kozmike dhe jo më thjesht tokësore. Jo vetëm që njeriu është
ndarë plotësisht nga Zoti, por tani ekziston një element demon në jetën e
tij. Shifra e gjigantëve që simbolizon këtë element të mbinatyrshëm nuk
përfaqëson vetëm burrat e gjatë, por në fakt, të gjithë burrat që duket se
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janë të animuar nga një frymë demonike dhe që ushtrojnë në botë; një
ndikim i fuqishëm dhe i kundërt me Zotin. “Të mëdhenjtë” e kësaj bote
ndonjëherë janë pjesë e saj! Për më tepër, të gjitha fuqitë e errësirës,
shpirtrat e këqij, sundimet (Efes. 6:12) marrin parasysh në luftën tokësore,
e cila duhet të mbështesë dishepullin e atij që triumfoi mbi demonët dhe
Satanin. Historia kurioze e Gjen. 6, 1-4 është, me pak fjalë, pika fillestare
e një drame universale që gjen zhgënjimin e saj në humbjen përfundimtare
të Princit të demonëve (Zbulesa 20).

KORRUPSIONI I TOKËS
(6,5-8)
Ky fragment i shkurtër shërben si një tranzicion midis rrëfimeve

paraardhëse dhe historisë së duhur të Përmbytjes. Si një përmbledhje e
traditave në lidhje me mëkatin e tokës (rënia, vrasja e Abelit, largimi
gradual nga Zoti, martesa e qenieve qiellore), ai bën një gjykim të
përgjithshëm mbi prishjen e tokës dhe justifikon vendimin e Zotit për të
respektuar.

v. 5. Të gjitha mendimet e zemrës së tyre ... Përkthimi i saktë do të
ishte gjithçka që formohet në zemrën e tyre (e njëjta folje si ajo e
Zanafillës 2, 7: Njeriu i formuar i Përjetshëm, i formuar ...), i cili mund të
kuptohet, gjithçka që formohet në zemrën e tyre, si rezultat i një rrënje të
keqe që ekziston në to; kjo është: gjithçka që formohet nga zemra e tyre,
gjithçka që zemra e tyre imagjinon dhe bën. Zemra është selia e mendimit,
vullnetit, veprimit dhe ndjenjave.

v. 6. Zoti u pendua. Autori flet për Zotin si për një njeri. Ky
antropomorfizëm është i shpeshtë në DhV Ai shpreh personalitetin e gjallë
të Zotit, i cili vepron, flet dhe përjeton ndjenja që nuk mund të ishin ato të
një Qenieje të largët qiellore ose të një Shpirti të pastër. Kjo është arsyeja
pse mund të bëhet fjalë për pendim, vuajtje në zemrën e Zotit. Fjala
pendim nuk përmban idenë e keqardhjes për një faj, por atë të një
ndryshimi të mendimit dhe vendimit (etimologjikisht, folja do të thotë: të
psherëtin, të jesh i trishtuar. Një nga format e saj do të thotë: të
ngushëllosh, të simpatizosh me fjalinë e dikujt). Vini re kontrastin midis
asaj që ndodh në zemrën e njeriut (v. 5) dhe në zemrën e Zotit (v. 6).



65

v. 7. Vendimi i Zotit është radikal: Unë do ta shfaros ... (lit. Do ta fshij
...).

v. 8. Noahu gjeti hir ... Arsyet për këtë hir nuk jepen. Në vargun tjetër,
bëhet fjalë për besnikërinë e Noahut dhe integritetin e tij, por hiri i Zotit
është i pari. Zoti e zgjodhi atë nga hiri i pastër. ,

NOAHU DHE ARKU
(6,9-22)
Tradita priftërore njihet në këto vargje nga fjalori i saj (këtu është

pasardhësi i Noahut, ose më mirë: këtu është historia e Noahut), nga
shqetësimi i saj për numrat (masat e arkës) dhe nga emri i Zotit (Elohim
dhe jo Zoti). Merr atë që është thënë tashmë në v. 5: prishja e tokës është
totale (v. 11-12).

v. 9. thjesht nuk do të thotë: i përsosur, por: në përputhje me Zotin. Ai
eci me Zotin, ashtu si bëri Henoku (5. 22-24).

v. 10. Për tre djemtë e Noahut, shih 9, 18-29, v. 11-12, Ne vërejmë
këmbënguljen e tekstit për të treguar prishjen e tokës (fjala përsëritet atje
tre herë). E gjithë mishi, domethënë të gjitha krijesat, janë prishur, jo
vetëm njeriu, por të gjitha qeniet e gjalla. Rënia e ka tërhequr të gjithë
botën në korrupsion. Dikush nuk mund të mos goditet nga krahasimi i
fjalive si: Zoti shikoi dhe pa që ishte mirë (Zan. 1) dhe atë të v. 12: Dhe
Perëndia vështroi tokën, dhe ja, ajo ishte e prishur. v. 14-16, Përshkrimi i
harkut. Pasi i tha Noahut vendimin e tij (v. 13), Zoti e urdhëron atë të
ndërtojë një arkë. Një arkë: një fjalë tjetër nga ajo që përdoret për arkën
e besëlidhjes. Këtu është fjala që i përgjigjet: gjoksit, kutisë (shih Dal. 2,3,
kutia ku ishte Moisiu i vogël). Etimologjia e saj mund të jetë babilonase
(varkë?) Ose egjiptiane (sarkofag?). Druri i Gopher është i panjohur për
ne, dhe mund të jetë dru i butë (selvi?).

Përmasat e harkut, forma e së cilës është e vështirë të parashikohet me
saktësi, janë të konsiderueshme për një anije në antikitet 150 m të gjatë,
25 m të gjerë, 15 m të lartë (kubiti vlen pak më pak se 0, 50 m). Do të
kishte qeliza (fole të ndezura) dhe tre dysheme të mbivendosura (ena e
historisë babilonase kishte gjashtë).

Fillimi i v. 16 nuk është e lehtë për tu kuptuar: do të bësh një dritë (?)
Dhe deri në një kubit do ta përfundosh në majë. A është një dritare që do
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të ishte e lartë një kubit? A është një hapje përreth harkut, e lartë një
kubit? A është çati (fjala mund të kuptohet edhe në këtë mënyrë)?
Përkthyesit hezitojnë, sepse ky term shfaqet vetëm këtu në DhV. Një derë
ishte planifikuar në anën e harkut.

v. 17-22. Zoti do të dërgojë përmbytjen dhe do të urdhërojë Noahun
të hyjë në arkë me familjen e tij dhe disa kafshë. Vendimi për të bërë një
besëlidhje (v. 18) tashmë njofton atë që do të shpjegohet pas përmbytjes
(9, 8); kjo është hera e parë që kjo fjalë e rëndësishme shfaqet në DhV.

Urdhri për të marrë masa (v. 21) për të shërbyer si ushqim supozon se,
në përputhje me atë që do të thuhet më vonë (9, 3), burrat dhe kafshët
para Përmbytjes nuk hëngrën mish. Historia e krijimit thuhet kështu
shprehimisht (1, 29-30).

v. 22. thekson bindjen e Noahut i cili zbatoi, pa thënë asnjë fjalë,
urdhrat që Zoti i dha.

PËRMBYTJA
(Kap. 7)
Kap 7, si ajo e mëposhtme, përbëhet nga elementë që vijnë nga dy

traditat jahviste dhe priftërore, gjë që shpjegon përshtypjen e përsëritjeve
dhe gjatësive që dalin nga leximi i tyre, si dhe ndryshimet në detajet e
përmendura tashmë. Autori donte të shfrytëzonte në maksimum historitë
që ekzistonin atëherë dhe nuk kishte frikë të zgjaste historinë që ai pa
dyshim e konsideronte të një rëndësie parësore në planin e përgjithshëm të
Zotit karshi njerëzimit.

v. 2. Nga të gjitha kafshët e pastra ... Dallimi midis kafshëve të pastra
dhe të papastra është më tepër ritual se sa higjenik: ato që janë të pastra
mund të flijohen dhe gjithashtu të konsumohen. Sidoqoftë, këto dallime
bazohen vetëm në zakone ose ligje të cilat, në Dhiatën e Vjetër, janë
kodifikuar në ritualin e Levitikut dhe konsiderohen si të shpallura nga
Moisiu. Tradita e lashtë në Përmbytje flet për një dallim të bërë shumë më
përpara se koha e Moisiut, sikur të ekzistonte që nga fillimi i botës.
Megjithatë, në krijim asgjë nuk është në thelb e papastër nga vullneti i
Zotit. Vini re se autori nuk shpjegon origjinën ose arsyen e këtij dallimi dhe
se ai madje nuk e përdor fjalën e papastër: ai thotë: ata që nuk janë të
pastër ... Mund të jetë që ne kemi atje është një indeks i shumë i lashtë
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zakone të cilat do të kodifikohen vetëm me Moisiun. Kjo është arsyeja
pse tradita priftërore nuk flet për të (6, 19), sepse ka të bëjë me lidhjen e
të gjitha ligjeve me Moisiun (Levitiku).

v. 4. Përmbytja këtu është shkaktuar nga dyzet ditë dhe dyzet net me
shi.

v. 5. Përsëritja e saktë e fillimit të 6, 22,
v. 6. Datat luajnë një rol të rëndësishëm në pjesën tjetër të historisë,

por kompleksiteti i tyre konfirmon ekzistencën e dy traditave jahviste dhe
priftërore të cilat nuk kishin të njëjtën kronologji në vitin 600 të jetës së
Noahs (v. 6 dhe 11)

muaji i 2-të, dita e 17-të: fillimi i përmbytjes (v. 11), muaji i 7-të, dita e
17-të: arka ndalet (8,4),

muaji i 10-të, dita e parë: shfaqen malet (8, 5); në vitin 601 të jetës së
Noahs (8, 13),

muaji i parë, dita e parë: toka ishte e thatë (8, 13), muaji i dytë, dita e
27-të: toka ishte e thatë (8, 14).

Sipas kësaj kronologjie (kryesisht priftërore), përmbytja zgjat 5 muaj
(150 ditë), pastaj gradualisht zvogëlohet dhe pushon krejtësisht një vit dhe
dhjetë ditë pas fillimit. Sipas traditës Jahviste, duket se përmbytja zgjati 40
ditë (7, 4), pastaj u zvogëlua për 40 ditë (8, 6) dhe pushoi plotësisht 94
ditë pas fillimit (40 + 40 + 7 + 7 = 94, pas 7). 4-12; 8,6, 10, 12).

v. 11. Këtu përmbytja shkaktohet nga vërshimi i burimeve nëntokësore
në të njëjtën kohë si nga shirat. Referojuni asaj që u tha në Zanafillë 1, 6-
8,

v. 13-16. Hyrja në arkë rrëfehet në detaje dhe konsiderohet se është
bërë në një ditë (v. 13). Fjala e fundit: e Përjetshmja e mbyllur (dera), me
karakterin e saj piktoresk dhe antropomorfizmin e saj tipik, shpreh një ide
të thellë: është Zoti ai që i jep dorën e fundit veprës së shpëtimit të kryer
në favor të Noahut dhe të Zotit. Njerëzimi i ardhshëm . Gjithçka vjen nga
hiri i tij dhe arka me ngarkesën e saj do të kalojë vetëm nëpër katastrofën
e përmbytjes sepse është në dorën e Zotit.

v. 28-34. Rëndësia dhe efektet e Përmbytjes përshkruhen këtu me
gravitet. Ujërat konsiderohen si armiku i tokës që pushtohet (në v. 18,
ujërat u rritën ... thuhet në hebraisht ujërat ishin të forta). Gjithçka zhduket,
madje edhe malet më të larta, të mbuluara me 15 kubitë (7 m 50).
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Gjithçka që kishte një frymë jete u zhduk në përmbytje. Në pamundësinë
e ujërave, vetëm Noahu dhe familja e tij në arkë mbeten gjallë.

FUNDI I PËRMBYTJËS
(Kap. 8)
v. 1. Të kujtosh Zotin më së shpeshti shoqërohet me mëshirën e tij.

Nuk është ideja që Zoti mund të harrojë ata për të cilët kujdeset, por që
ai të veprojë në emër të tyre, si njeri ashtu edhe kafshë.

v. 2. Në përputhje me idetë e ditës, dritaret e qiejve u mbyllën dhe uji u
mbajt në qiell, ndërsa burimet pushuan së rrjedhuri.

v. 4. Në malet e Araratit. Shumësi tregon se bëhet fjalë për një vend
dhe jo për një mal të veçantë. Vendi zakonisht identifikohet me Armeninë
(është fjala Urartu që dikush gjen në tekstet asiriane). Malet e larta të saj
besohej se ishin më të lartat në tokë. Tradita e mëvonshme e bëri këtë
emër atë të një mali, një nga majat e Armenisë, ndoshta ai i njohur si:
Agridagh (mbi 5000 m). Toka e Araratit përmendet në tekste të tjera (2
Mbr. 19, 37; Jer. 51, 27)

v. 6-7. Në traditat pagane, ne gjithashtu gjejmë një mënyrë për të
zbuluar nëse toka shfaqet, duke dërguar zogj që kthehen ose,
përkundrazi, zhduken. Por zogjtë luajtën një rol të shenjave që nuk
ekziston në mesin e Hebrenjve. Sorra është një kafshë e papastër (Lev.
11, 15) ndërsa pëllumbi ose pëllumbi është kafsha e pastër par excellence
(Lev. 1,14; 5, 7; 12, 6, etj.). Është bërë simboli i Shpirtit të Shenjtë (Mat.
3:16).

v. 8-12. Autori përshkruan me butësi gjestet e Noahut duke lëshuar
pëllumbin dhe duke e bërë atë të hynte në arkë, deri në momentin kur ajo
nuk kthehet. Ai është i lidhur me këtë shenjë të hirit të Zotit që, pas
gjykimit të tij, është si agimi i një bote të re ku do të mbretërojë paqja.
Fleta e ullirit është, në disa fe, simboli i paqes. Mund të përkthejmë: një
gjethe ulliri të shqyer, ose: një fletë ulliri të freskët; të dy kuptimet vlejnë
për këtë term.

v. 13. Është Noahu ai që heq mbulesën nga arka, sepse toka duket e
thatë. Sipas treguesit kronologjik, është dita e parë e vitit (dita e parë e
muajit të parë) – si inaugurimi i një periudhe të re për botën.
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v. 15-19. Dalja nga arka. Kafshët që dolën nga arka tani duhet, si në
një krijim të dytë, të jenë frytdhënës dhe të shumohen në tokë (v. 17, krh.
1,22). E njëjta fjalë do t’i drejtohet gjithashtu burrit në kap. 9, 1

v. 20-22. Noahu i ofron një flijim Zotit dhe Zoti bën një premtim. Ne
kemi në v. 20 përmendja e parë e holokausteve, flijimet kur viktima ishte
djegur plotësisht në altar, ndryshe nga flijimet e tjera ku një pjesë e
viktimës u dogj dhe tjetra u hoq nga priftërinjtë dhe besimtarët, gjatë një
vakti të shenjtë.

Në të njëjtin stil piktoresk të shkrimtarit, ne lexojmë se Zoti ndjeu një
erë të mirë, që do të thotë se sakrifica pranohet prej tij. Shprehja ka
mbetur në traditën e mëvonshme, sepse dikush fliste për sakrificat me erë
të mirë ose të keqe (Lev. 1, 9; 8, 21, etj.) Dhe apostulli Pal merr këtë
imazh mbi temën e flijimit të Krishtit ( 2 Kor. 2,15-16; Efes. 5, 2)

Ajo që Zoti thotë më pas nuk i drejtohet Noahut, por vetvetes (ai thotë
në zemrën e tij, v. 21). Është një premtim në lidhje me botën, i cili nuk do
të jetë më objekt i një ndëshkimi të krahasueshëm me atë të përmbytjes.
Toka nuk do të mallkohet më për shkak të njeriut (megjithëse këtu ka një
aludim për historinë e rënies, 3,17, folja për të mallkuar nuk është e njëjtë
në të dy rastet) dhe një shkatërrim i përgjithshëm i qenieve të gjalla nuk do
të ndodhë më. Megjithatë – sepse ekziston akoma – zemra e njeriut
mbetet e keqe që nga rinia e tij si para përmbytjes! Është këtu që hiri
hyjnor shprehet pavarësisht nga e keqja që mbretëron, Zoti merr përsipër
të mos e godasë krijimin e tij siç ka bërë tani. Sakrifica e Noahs është një
shenjë se në njerëzim mund të ketë një gjest të sinqertë adhurimi,
mirënjohjeje dhe shpronësimi që është i pëlqyeshëm për Zotin (Rom.
12,1).

Por Zoti gjithashtu jep një shenjë të dukshme të këtij angazhimi që ai i
bën vetes: është ritmi i pandryshueshëm i krijimit (v. 22). Stinët dhe ditët
do të pasojnë njëra-tjetrën në tokë për sa kohë që ajo ekziston, dhe me
stinët, puna e mbjelljes dhe korrjes. Pavarësisht nëse njerëzit janë të mirë
apo të këqij, Zoti do të bjerë shi ose do të shkëlqejë diellin e tij në kohën
e duhur për të gjithë (Mat. 5,45) Ligjet e natyrës janë në dorën e Zotit dhe
asgjë nuk do të jetë në gjendje ta detyrojë atë t’i modifikojë ato.

Kur ky vendim t’i komunikohet Noahut (kap. 9, 8-17), ai do të bëhet
një aleancë midis Zotit dhe njerëzimit.
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BESËLIDHJA ME NOAHUN
(9, 1-17)
Sa i përket një krijimi të ri, Zoti do t’i japë njerëzimit të përfaqësuar

nga Noahu dhe bijtë e tij receta të ngjashme me ato që ai i kishte dhënë
tashmë gjatë krijimit fillestar (Zan. 1, 26-30). Sidoqoftë, dallimet e
rëndësishme janë të dukshme dhe i japin botës së re një rend dhe një
organizatë që bota origjinale nuk e kishte njohur.

Ngjashmëritë janë të dukshme: njeriu është në shëmbëlltyrën e Zotit (v.
6); ai merr misionin të rritet, të shumohet dhe të mbushë tokën (v. i dhe 7)
dhe ai do të sundojë mbi të gjitha qeniet e gjalla (v. 2). Por ndryshimet nuk
janë më pak: njeriu nuk do të hajë më vetëm bar; ai do të hajë çdo kafshë
me kusht që të mos hajë gjakun e saj, selinë e jetës (v. 3-4). Për më tepër,
vrasja e një njeriu do të dënohet me vdekje nga njeriu, sepse Zoti do të
kërkojë llogari për çdo gjak të derdhur (v. 5-6). Më në fund, një aleancë
është krijuar nga Zoti me të gjithë botën për të vërtetuar vendimin e tij për
të mos dërguar më përmbytje në tokë dhe ylberi do të jetë shenja e këtij
hiri të Zotit drejt rendit të ri. Të gjërave që do të mbretërojnë mbi toka
nga ajo kohë (v. 8-16). Kështu për traditën priftërore, nga e cila vjen ky
pasazh, pasoja e përmbytjes është vendosja e një rendi të ri tokësor, të
dëshiruar nga Zoti, duke shprehur hirin e tij, por duke marrë parasysh
mëkatin e njerëzimit.

v. 1. Bekimi i jepet Noahut dhe bijve të tij, burra.
Nuk ka asnjë përmendje të grave dhe kafshëve. Misioni dhe premtimi i

dhënë atyre është i njëjtë me atë të Zanafillës 1, 28,
v. 2. Nëse njeriu përsëri merr fuqinë për të sunduar mbi të gjitha

kafshët e tokës, si te Zan. 1, 26-28, një element i ri futet në këtë situatë:
frika dhe tmerri. Kafshët do të kenë frikë nga njeriu dhe njeriu do të ketë
fuqinë e jetës dhe të vdekjes mbi ta. Kjo është ajo që nënkuptojnë fjalët:
ato dorëzohen në duart tuaja.

v. 3. Të gjitha kafshët mund të përdoren si ushqim për njerëzit. Ne këtu
nuk kemi një dallim midis kafshëve të pastra dhe të papastra, sepse tradita
meshtarake e ka origjinën e saj vetëm në ligjin e Moisiut, shumë më vonë
(Lev. 11).

v. 4. Gjaku përmban jetë (krh. 4, 10-11) dhe i përket Zotit. Prandaj
është selia e frymëmarrjes jetësore ose e shpirtit, sipas përkthimit të
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zakonshëm. Çdo kafshë e vrarë nga njeriu duhet të sjellë një sakrificë
gjatë së cilës gjaku derdhet në altar. Nuk mund të konsumohet para këtij
akti ritual. Ky zakon shumë i lashtë është pika fillestare për nocionin e
shlyerjes nga gjaku (një jetë e dhënë për një jetë tjetër) e cila luajti një rol
kaq të madh në recetat fetare (Lev. 17,11) dhe që hedh dritë mbi
doktrinën e sakrificës shlyese të Jezu Krishtit , gjaku i të cilit është derdhur
për shpëtimin e njeriut (Rom. 5, 9; Efes. 1, 7; Heb. 9; 1 Pjet. 1, 19, etj.).

v. 5. Përgjegjësia e njeriut dhe kafshës tani është shumë e qartë:
kushdo që derdh gjakun e një qenieje të gjallë duhet t’i japë llogari Zotit.
Rrëfimi për vrasjen e Abelit (4: 10-11) tashmë e kishte vërtetuar atë për
burrin. Në lidhje me kafshët, ligji izraelit gjithashtu u njohu atyre një
përgjegjësi dhe u dha urdhër për t’i ndëshkuar ato (Dal. 21 28-32).

v. 6. Në formën e një fjalie ritmike, termat e së cilës përmbajnë një
asonancë verbale shumë të mrekullueshme në hebraisht (për shkak të
ngjashmërisë midis adam. Man, dhe dam le sang, e cila jep suksesionin e
fjalëve: dam haadam baadam damo), një gjeneral dhe ligji natyror i është
dhënë njerëzimit: kush vret do të vritet. Justifikimi jepet: sepse njeriu u bë
në shëmbëlltyrën e Zotit.

Kështu, Zoti vendos një rregull shoqëror në tokë, në të cilin futet fuqia
politike dhe gjyqësore. Përballë dhunës së një njerëzimi të paligjshëm (le
të kujtojmë këngën e Lamek, Zan. 4, 23-24), Zoti i jep fund mëkatit duke
vendosur një rregull që presupozon një lloj delegimi të pushtetit tek ai. të
ushtrojë drejtësi karshi njeriut. Baza e të gjithë qeverisë dhe e gjithë
autoritetit njerëzor i referohet vetë Zotit, sepse në situatën e një bote
mëkatare duhet të ekzistojë një rregull që e mban shoqërinë në një
ekuilibër jetësor të nevojshëm. Tradita biblike mbi nocionin e Shtetit dhe
autoriteteve është vetëm një zgjatim i kësaj fjalie (Rom. 13, 1-7; 1 Pjet. 2,
13-17) Kujtesa e nocionit njeri – imazhi i Zotit përmban disa ide te
rendesishme:

a) njeriu, pavarësisht nga Rënia, nuk e ka humbur imazhin e Zotit; nuk
u zhvesh prej tij;

b) është sepse ai është shëmbëlltyra e Zotit që njeriu nuk mund të vritet
pa u ndëshkuar, sepse çdo vrasje është një sulm i drejtpërdrejtë ndaj
Zotit;
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c) është gjithashtu sepse ai është imazhi i Zotit që njeriu mund të marrë
këtë delegacion të Zotit për të ushtruar një fuqi të drejtësisë dhe
sanksioneve thelbësore për rendin e mirë të njerëzimit dhe pa të cilat do të
ishte e dënuar për anarki totale dhe korrupsion përfundimtar.

v. 8-10. Fjala aleancë (berit) rishfaqet këtu, si në 6, 18, Megjithëse
etimologjia nuk është shumë e qartë, duket se përmban idenë e një
lidhjeje, të një marrëdhënieje të ngushtë midis dy personave (thamë: prisni
aleancën me dikë , për shkak të një riti në të cilin një viktimë ishte prerë në
gjysmë, të dy personat më pas kaluan midis gjysmave për të nënshkruar
kontratën midis tyre, shih Zanafilla 15 9-17; Jer. 34, 18, Teksti ynë nuk e
përdor këtë shprehja këtu, por: të vendos besëlidhjen time). Kontrata
këtu është e njëanshme: Zoti bën një zotim ndaj tokës, por nuk kërkon
asgjë në këmbim. Prandaj është një aleancë në të cilën hiri i Zotit është
thelbësor, por jo një marrëveshje e përfunduar midis dy burrave: dhënia,
dhënia. Për shkrimtarin priftëror, janë krijuar tre aleanca thelbësore:
aleanca me Noahun (domethënë me njerëzimin dhe tërë tokën, meqenëse
përfshihen kafshët); aleanca me Abrahamin (Zan. 17), domethënë
paraardhësi i popullit të zgjedhur; aleanca me Moisiun (Dal. 19), që do të
thotë me popullin e Izraelit. Kushtet e secilës prej tyre besëlidhjet janë të
ndryshme, por ideja qendrore është e njëjtë: Zoti u përkushtohet njerëzve
ose njerëzve të tij, në mënyrë që të jetë i hirshëm ndaj tyre dhe t’i shpëtojë
ata. Është fjala për aleancë e cila është përkthyer në latinisht si: Dhiata,
prandaj emrat e Dhiatës së Vjetër dhe të Re për të caktuar librat e
Besëlidhjes së Vjetër dhe të Re. Në Jezu Krishtin një besëlidhje e re është
vulosur nga Perëndia me njerëzit, që ata të mund të shpëtohen.

v. 11. Përmbajtja e besëlidhjes është një angazhim: Përmbytja nuk do
të shkatërrojë më tokën dhe, për këtë arsye, jeta do të sigurohet
gjithmonë nga hiri i Zotit, edhe nëse bota mbetet e shënuar nga mëkati.

v. 12-17. Çdo aleancë ka një shenjë të dukshme (sidomos në kohën
kur nuk ekzistonte asnjë kontratë me shkrim). Besëlidhjet e mëvonshme
do të kenë për shenja rrethprerjen (Zan. 17) ose tabelat e ligjit (Dal. 19
dhe 24) Besëlidhja e Noahut ka për të nënshkruar ylberin. Në fetë
pagane, ylberi konsiderohet të jetë harku që perënditë përdorin për të
gjuajtur shigjeta dhe i cili, si shenjë e paqes, vendoset ose varet në qiell.
Nuk është e pamundur që e njëjta ide të jetë në origjinë të pasazhi ynë,
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sepse në shumë tekste, bëhet fjalë për harkun dhe shigjetat që Zoti përdor
për të ushtruar gjykimet e tij dhe ndëshkimin e tij (Ps. 7,11-14; Hab. 3, 9-
11; Lam. 3,12, etj.). Ylberi është pra shenja e paqes dhe hirit të Zotit.
Gjëja më e jashtëzakonshme është se kjo shenjë do të përdoret mbi të
gjitha nga Zoti për të kujtuar besëlidhjen e tij me njerëzit. V. 14 tregon, në
një mënyrë poetike, se si kjo shenjë do të jetë një përkujtim për Zotin: kur
ai mbledh retë mbi tokë dhe sheh harkun, ai do të kujtohet. Kështu që kur
Zoti, para korrupsionit të botës, të dëshirojë të bëjë që zemërimi i tij i
drejtë të shpërthejë përsëri, hiri i tij do të jetë akoma më i madh dhe ai do
të kursejë ata që do të kishte të drejtë të ndëshkonte.

v. 16. Besëlidhja e Zotit është e përjetshme, domethënë nuk është një
angazhim i përkohshëm dhe i kufizuar, në pritje të një besëlidhjeje tjetër
(ato të Abrahamit ose Moisiut). Ajo qëndron përgjithmonë, edhe pse
aleancat e tjera bëhen me njerëzit e zgjedhur më pas. Kjo aleancë, e
quajtur ndonjëherë një aleancë Noachic (nga Noahu: Noah në hebraisht)
prandaj ka të bëjë me botën dhe njerëzimin në tërësinë e saj dhe për sa
kohë që toka mbetet. Përveç besëlidhjes së veçantë të Zotit me popullin e
tij, një besëlidhje universale e dhënë nga Zoti për krijimin e tij tregon
mirësinë dhe hirin e tij për çdo njeri, pavarësisht nga ai.

TRE BIJTË E NOAHUT
(9, 18-29)
Njerëzimi i ri do të vijë nga Noahu dhe tre djemtë e tij të cilët, sipas

mendimit të autorit biblik, janë paraardhësit e tre familjeve të mëdha të
njerëzve që hebrenjtë e lashtë i dallonin në tokë. Lista e popujve do të
jepet në kap. 10, por tashmë në kap. 9, 18-29, na ofrohet një vështrim i
shkurtër mbi fatin përkatës të këtyre tre familjeve të popujve. Historia e
dehjes së Noahut dhe qëndrimi i bijve të tij në këtë rrethanë nuk ka qëllim
tjetër përveç shpjegimit të situatës së njerëzve të ardhur nga Noahu. Nëse
na befason nga pikëpamja morale, nuk duhet gjykuar sipas ideve tona
aktuale, sepse nuk është aspak çështja të shohim te Noahu një shembull të
virtytit. Njerëzimi mbetet në mëkat, por e ardhmja e popujve tashmë
mund të lexohet në detajet e historisë, në përputhje me besimin e Izraelit,
pasardhës i Semit.
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v. 18-19. Emrat e bijve të Noahsë janë përmendur tashmë në 5, 32; 6,
10 dhe 7, 13, Për etimologjinë e tyre, shih më poshtë (v. 25-27). Fundi i
v. 19 mund të përkthehej fjalë për fjalë: dhe prej tyre u shpërnda e gjithë
toka.

v. 20. Përmendja e kultivimit të hardhisë sigurisht shënon një përparim
në punën e bujqësisë (veçanërisht pasi fjala hardhi i përgjigjet këtu një
vreshti, një pemishte, një kopshti të mirëmbajtur. Khs. Isa. 5,1, -2). Në
disa fe pagane, zbulimi i hardhisë i atribuohet një perëndie (krahaso me
mitologjinë greke ku Dionysios-Bacchus është perëndia e hardhisë).
Teksti thotë saktësisht: Noahu, njeriu i tokës (kultivues) filloi të mbillte
hardhi.

v. 21-22. Vera, në Bibël, ndonjëherë konsiderohet të jetë pasuri dhe
bekim. Por, në të njëjtën kohë, shumë tekste paralajmërojnë kundër
abuzimit me verën (Isa. 5,11, 22; Amos 6,4-7, etj.). Nga ana tjetër, duke
parë lakuriqësinë e babait të dikujt u konsiderua një shkelje serioze e ligjit
të Zotit (Lev. 18, 7; Ez. 22, 10; Hab. 2, 15, etj.). Çami, babai i Kanaanit,
ishte fajtor për një faj edhe më të rëndë nga fjalët që ai shkoi t’u
raportonte vëllezërve të tij.

Sidoqoftë, nuk është në nivelin moral që ne duhet ta vendosim veten
për të kuptuar këtë incident, por në nivelin fetar. Kanaanitët, pasardhës të
Kanaanit, ishin të njohur për kultet e tyre të bimësisë dhe pjellorisë dhe
për praktikat e tyre ku dehja, shthurja dhe madje prostitucioni i shenjtë
ishin mjete të ekzaltimit për të festuar Baalët, pronarët e tokës dhe fushave
(Hosheja 4, 11 -14). Profetët e Izraelit luftuan kundër ndikimit të kulteve
të Baalit që tentonin të infiltronin fenë e Izraelit dhe kjo është arsyeja pse,
në tekstin tonë, qëndrimi i Hamit dënohet kaq ashpër nga mallkimi. I cili
do të bjerë mbi Kanaanin (v. 25) . Kultet ku shfaqeshin orgji të të gjitha
llojeve dënohen si këtu paraprakisht në personin e Kanaanit. Vini re,
megjithatë, se teksti pothuajse identifikon Hamin dhe Kanaanin: është
Kami ai që bëri fajin dhe është Kanaani ai që do të mallkohet. Shumë
komente arrijnë në përfundimin se tregimi origjinal me të vërtetë fliste për
një faj të Kanaanit, por që autori që e përdori këtë tregim, duke e
vendosur menjëherë pas mbarimit të Përmbytjes, do ta kishte transpozuar
në Ham, babai i Kanaanit. Pyetja mbetet dytësore, sepse thelbësore është
domethënia fetare e historisë.
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v. 23. Dy djemtë e tjerë korrigjohen për fajin e vëllait të tyre dhe janë
të kujdesshëm që të mos rrezikojnë të bien në të. Qëndrimi i tyre është i
gjithë delikatesë dhe respekt ndaj babait të tyre.

v. 24-25. Noahu shqipton një mallkim mbi Kanaanin. Ky do të jetë i
fundit nga skllevërit e vëllezërve të tij (lit. Skllavi i skllevërve). Etimologjia
e Kanaanit mund të lidhet me foljen: të shtypësh, të dominosh, të shtypësh.
Pasardhësit e Kanaanit (Kanaanitët) do të dominohen nga vëllezërit e tij,
domethënë nga popujt e tjerë, një aludim për pushtimin e Kanaanit nga
Hebrenjtë dhe dëbimin e tyre progresiv nga vendi. Shënim (krh. V. 21-22)
se mallkimi është menduar vetëm për Kanaanin, dhe jo për Kamin. Ky i
fundit ka djem të tjerë që nuk do të mallkohen (10, 6-14). Vetëm
kananejtë do të mbajnë barrën e mallkimit të Noahut. Prandaj duhet të
jemi të kujdesshëm që të mos flasim për një mallkim mbi Çamin dhe të
gjithë pasardhësit e tij, popujt e vendeve të jugut, racat e zeza në veçanti,
siç bëjmë ndonjëherë gabimisht.

v. 26. Një bekim shqiptohet në lidhje me Zotin, Perëndinë e Semit.
Fjala Shem do të thotë: emri, dhe në Judaizmin e vonë, ne ndonjëherë do
të zëvendësojmë fjalët: i Përjetshmi, ose Jahvr, ose Zoti, me fjalën: Emri,
për të caktuar Zotin, në mënyrë që të shmangim shqiptimin e termit të
shenjtë. Prandaj ka një marrëdhënie midis Semit dhe emrit të Zotit. Shemi
është paraardhësi i semitëve dhe veçanërisht i Izraelit përmes Abrahamit
(krh. Kap. 11, 10-26). Prandaj është familja e popujve që do të njohin
Zotin dhe bekimin e tij. kananasit do të jenë skllevër të tyre. Është kurioze
të vërehet se bekimi i drejtohet Zotit dhe jo vetë Shemit. Disa besojnë se
teksti origjinal mund të flasë për një bekim nga Shemi, sepse fjalët: dhe
Kanaani do të jetë skllavi i tij vështirë se mund t’i zbatojnë Zotit, por
Shemit. Sido që të jetë, në këtë bekim, Jehovai dhe Semi janë të lidhur
ngushtë.

v. 27. Sa për Jafetin, ai nuk merr as mallkim dhe as bekim. Sidoqoftë,
ai është i denjë për një nder të veçantë. Ai do të zgjerojë zotërimet e tij
(ndriçuar: Zoti do të hapë për Jafetin, me një pajtim fjalësh që shpjegon
termin Jafet, nga folja hebraike që do të thotë: të hapësh, të zgjerosh).
Pavarësisht këtij favori, ai do të varet nga Shemi, pasi ai do të jetojë në
çadrat e Semit. Kanaani do të jetë gjithashtu skllavi i tij. Cilët janë popujt
e përfaqësuar nga Jafeti? Diskutohet pyetja. Ata nuk janë as Semitët, as
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popujt e Afrikës, pasardhës të Kamit, por ndoshta të gjithë popujt e
Palestinës së Veriut: Azia e Vogël dhe e ishujve Mesdhetarë: Qipro,
Rodos. Më vonë, tradita do të shohë atje të gjithë paganët që do të hyjnë
në njerëzit e Zotit – ose në Kishë, puna misionare e të cilave do të jetë për
të sjellë në njohurinë e Zotit të Shemit, të gjithë ata që e injorojnë atë ose
jo.

v. 28-29. Ky njoftim i jep fund historisë rreth Noahut. Ai vijon nga 5,
32, dhe e gjithë lista në kap. 5 të cilat i ka veçoritë e stilit dhe të fjalorit.

V. POPUJT E TOKËS
(Kap. 10-11)
Kapitujt 10 dhe 11, përveç historisë së Kullës së Babelit (11, 1-9),

përmbajnë kryesisht lista gjenealogjike që lexuesve të Biblës zakonisht
nuk u pëlqejnë. Sidoqoftë, një sukses i tillë i emrave të përveçëm përmban
një mendim të thellë fetar që duhet të përpiqet të identifikohet për të
vlerësuar vlerën e tyre. Interesi nuk është i kufizuar vetëm në historianë
ose arkeologë dhe kushdo që studion Biblën për të dalluar planin e Zotit
në të duhet gjithashtu të marrë parasysh këto tabela gjenealogjike, leximi i
të cilave, megjithëse më i rreptë se një tregim, jep elemente të rëndësishëm
të besimit të izraelitëve të lashtë.

TABELA  E PSARDHËSVE TË NOAHUT
(Kap. 10)
Është e rëndësishme të theksohet se kjo pikturë përfaqëson kombet e

brezit të pestë pas Përmbytjes.
Ka shumë të ngjarë që kjo tabelë, ashtu si kapitujt paraardhës, të

përmbajë elemente të nxjerra nga burime të ndryshme. Nëse nuk është e
lehtë t’i dallosh dhe t’i ndash nga njëra-tjetra, mbetet e dukshme që
mbivendosje dhe përsëritje të caktuara vështirë se mund të shpjegohen
përveç nga origjina të ndryshme, por paralele. Një shembull do të tregojë
se themeluesi i Nineveh, kryeqyteti i Asirianëve, është një pasardhës i
Kamit (v. 11), por paraardhësi i Asirianëve, Asirianët, është një pasardhës
i Shemit (v. 22).

Kjo gjithashtu shpjegon pse pasardhësit e disa personazheve janë
njerëz me një emër të duhur (p.sh. bijtë e Jafetit, v. 2-5), ndërsa të tjerët
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janë popuj (bijtë e Mitsraimit, v. 13-14). Në antikitet, besohej se secili
popull vinte nga një paraardhës i përbashkët që mbante emrin e njerëzve
(paraardhës eponim). Autori biblik, kur citon emra njerëzish, në të vërtetë
po mendon për të gjithë njerëzit që erdhën nga familja e Noahut.

Një studim i kujdesshëm i kësaj tabele çon në përfundimin se ajo
bazohet shumë më tepër në një shpërndarje gjeografike sesa në dallimet e
racave ose gjuhëve. Përafërsisht, pasardhësit e Semit janë popujt
qendrorë dhe lindorë të botës së vjetër (Palestina dhe Mesopotamia); ata
të Çamërisë janë popujt e jugut (Egjipti, Arabia, përveç Kananejve që
janë gjithashtu në Palestinë); ata të Jafetit janë popujt e veriut dhe
perëndimit (Azia e Vogël, Greqia, ishujt mesdhetarë). Por kjo shpërndarje
nuk është gjithmonë shumë rigoroze. Mund të vërejmë se rendi në të cilin
përmenden popujt duket se shkon nga më i largëti te më i afërti, si qarqet
koncentrike që shtrëngohen dhe përfundojnë në pikën qendrore; kjo është
pa dyshim pse, në vend që të ndjekim suksesionin logjik të tre djemve të
Noahut: Shemit, Hamit dhe Jafetit, tabela ndjek një suksesion të anasjelltë:
Japhet (më i largët), Ham (tashmë më afër) dhe Shem (në qendër) . Le të
shtojmë se tabela gjendet me disa ndryshime në kapitullin e parë të 1
Kronikave.

Këto pak vërejtje zyrtare na shtyjnë të shqyrtojmë fushën e
përgjithshme të listës së popujve. Disa nocione dalin prej tij. I grupojmë
në pikat vijuese

a) Më mirë sesa në pohimet teorike dhe abstrakte, tabela gjenealogjike
e popujve të tokës dëshmon besimin në origjinën e përbashkët të të gjithë
njerëzve. Të gjithë popujt rrjedhin nga e njëjta familje dhe për këtë arsye
janë prindër. Pavarësisht nëse ky besim është konfirmuar nga ekspertët
sot, mbetet që, nga një këndvështrim teologjik, është një nocion shumë i
rëndësishëm që mund të kapërcejë të gjitha barrierat e racës, klasës,
ngjyrës dhe ngjyrës. Kombet që njerëzimi ka ndërtuar gjatë shekujve .

b) Zoti është i vetmi Zot i të gjithë njerëzve në të gjithë tokën. Secili
popull besoi se kishte perëndinë e tij dhe po kështu edhe Izraeli.
Sidoqoftë, sidomos në mesin e profetëve, ekzistonte një nocion gjithnjë e
më universalist i Zotit dhe tabloja e popujve që vijnë nga Noahu është një
dëshmi e vërtetë për këtë.
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c) Midis këtyre popujve do të shfaqet populli i Izraelit, pasardhës të
Semit. Kështu, njerëzit që Zoti do të zgjedhë nuk është një popull jashtë
botës, i jashtëzakonshëm dhe i ndarë nga të tjerët. Ai është pjesë e
familjes së madhe të të gjithë popujve të tokës. Zgjedhja e tij nuk do të
thotë që të gjithë popujt e tjerë të refuzohen, sepse ata gjithashtu i
përkasin Zotit. Por zbulimi që ai do të marrë nga Jehovai, për të shërbyer
si dëshmitar ndër të tjerët; do të zërë vend me të vërtetë në realitetin e
historisë botërore. Të duash ta bësh Biblën një shëmbëlltyrë të bukur dhe
të gjerë ndërsa neglizhon këtë realitet të historisë, do të thotë të injorosh
një nga nocionet kryesore të të gjithë Shkrimit. Është mirë që një tryezë
gjenealogjike të na kthejë në betonin e njeriut.

d) Plani i Zotit tashmë shfaqet në kap. 10 dhe 11, Zoti e bekoi gjithë
njerëzimin në personin e Noahut dhe pasardhësve të tij. Por bota do të
bëhet gjithnjë e më e korruptuar. Atëherë Zoti do të zgjedhë një popull,
paraardhësi i të cilit do të jetë Abrahami. Midis këtij populli, vetëm një
mbetje e vogël do të jetë trashëgimtari i premtimit, deri në ditën kur Jezu
Krishti të vijë më në fund. Kjo ngushtim progresiv i njerëzimit tek një Bir i
vërtetë i Njeriut është tashmë i dukshëm në kapitujt tanë. Së pari gjejmë
njerëzit që rrjedhin nga Jafeti, Kami dhe Semi (kap. 10), pastaj gjejmë
pasardhësit e vetëm njërit prej bijve të Semit deri në Terah (kap. 11,10-
a6), së fundi, familja e Terahut që udhëheq Abramit, babait të njerëzve të
zgjedhur në të ardhmen (kap. 11,27-32). Nga shumica e emrave, shumica
e të cilëve tani janë të panjohur për ne, vetëm një do të lindë, me të gjithë
perspektivën e historisë pasuese: Abram. Me të, historia e vërtetë e
njerëzve të Zotit dhe e misionit të tyre në mes të botës do të jetë në
gjendje të fillojë. Më vonë, Ungjilli i Lukës do të jetë në gjendje të thotë:
Jezusi ... bir i Abrahamit ... bir i Semit, bir i Noahut, bir i Lamekut ... bir i
Enosit, bir i Shetit, bir i Adamit, bir i Zoti (Luka 3: 23-38).

v. 2-5. Bijtë e Jafetit. Këtu si kudo tjetër, shumë nga këta emra janë të
vështirë të identifikohen. Gomer dhe djemtë e tij (v. 3) ndoshta janë popuj
të Veriut, në Azinë e Vogël ose në Kaukaz (Cimmerians, Phrygians,
Skithians, etj.). Javani dhe djemtë e tij (v. 4) janë grekët, popujt e Qipros
(Elisha, Kittim), të Tarsus, të ishullit të Rodosit (Dodanim, i cili mbase
duhet lexuar Rodanim, me 1 Kr. 1, 7).
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Emrat e tjerë janë të panjohur ose diskutuar: Madai ndoshta janë
Medët. Toubal është paraardhësi i gjeorgjianëve kryeqyteti i të cilit Tbilisi
përmban bashkëtingëlloret e Toubal (t.b.l). Togarma është paraardhësi i
armenëve. Të gjithë këta popuj duket se i përkasin zonës në veri dhe
perëndim të Palestinës dhe në një rreze relativisht të largët.

Detaje: a) kombet në veri të Izraelit: Cimmerians> Celts, Lidians,
Skithians. Magog = Skitas> Baskët> Pikte (Skoceze – Skoceze) (SCT).
Pastaj vijnë Medët, Grekët (Jon), Iberët, Tiras> Etruskët, (krh. Troad,
malet e Demit), Thrakët, Muški> Moskva (Moskë). b) Gomer: Ashkenazi
(Aškuz) = Skitët, Togarma = Armenët; Toubal = Gjeorgjianë (krh. Tbilisi
– TBL) Disa anëtarë të këtij fisi migruan në verilindje për të shkrirë qytetin
e Tobolsk (krh. Lumin Tobol). c) Këto dy fise ishin në Qipro; Eliša
(Alašija ose En-Komi) dhe kitiens (Kittim – cf Kition – emri i vjetër i
Lanaka aktuale), d) Tarsus në Cilicie, e) banorët e ishullit të Rodosit ose,
nëse ata janë Dodanim, njerëzit që la gjurmë në Dardanele.

f) kombet në jug të Izraelit: Bijtë e Kamit. Fjala Çam (Proshutë) mund
të vijë nga një kuptim termi: të jetë i nxehtë, djegës ose i djegur. Do të
ishte paraardhësi i popujve të jugut, Arabisë dhe Afrikës.

Kushi zakonisht i referohet Etiopisë ose Nubisë, në jug të Egjiptit, por
këtu Kush-it i referohej ishte në Mesopotamia (ky fis nuk erdhi në Egjiptin
jugor deri më vonë). Mizraim është emri i zakonshëm për Egjiptin. E
vërteta është ndoshta Libia apo Bregu Somali? Djemtë e Kushit dhe
Ramës (v. 7) duket se janë në gjendje të aplikojnë në rajonet e Arabisë
Jugore (Seba, Dedan, etj.).

v. 8-12. Nimrodi. Një njoftim i veçantë është rezervuar për njërin nga
djemtë e Kushit, gjuetarit të famshëm dhe themeluesit të qyteteve të
mëdha, paraardhës i perandorive të mëdha asiro-babilonase, në
Mesopotaminë qendrore dhe jugore. Emri i tij nuk është shpjeguar (në
hebraisht, mund të vijë nga një folje: të rebelohesh) dhe nuk është gjetur
me siguri në tekstet asiro-babilonase. Kualifikuesit e dhënë për të
zbatohen në mënyrë të përsosur për mbretërit antikë të këtyre
perandorive: trima, njerëz të fuqishëm, të apasionuar pas gjuetisë dhe
ndërtuesit e kryeqyteteve. Një lloj proverbi duhet të ketë ekzistuar në
Izrael për të folur për një gjahtar: u tha për të se ai ishte si Nimrod, një
gjahtar i madh para Zotit (v. 9). Ai portretizohet si nismëtar i besimit
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Asirian se një mbret midis njerëzve duhet të demonstrojë të drejtën e tij
për të sunduar me aftësinë e tij për të gjuajtur kafshë, veçanërisht luanë.
Sipas disave, ishte Nimrodi ai që nisi një migrim të bijve të Kushit për të
kolonizuar Afrikën.

Qytetet e përmendura në v. 10-12 janë të njohur për pjesën më të
madhe: Babel (Babylon), Erek (Uruk), Akkad (Agadé), Kalne (?). Toka e
Shinarit është Babilonia e lashtë.

Në Asiri (Assur), Nimrodi themeloi Nineve, Kéla (ose Kalah, sot
Nimrud) dhe dy të panjohur të tjerë (Rehobot-Ir dhe Résen). Teksti thotë
në v. 11: nga ai vend, ai doli në Asiri dhe ai ndërtoi ... (dhe jo: nga ai vend
erdhi Asiria ...). Fjalët ky është qyteti i madh zbatohen për Ninevinë (v.
12).

v. 13. Bijtë e Micraimit (Egjipt) janë popujt (nuk janë më emra
burrash) të brigjeve të Mesdheut: kretasit, filistenjtë dhe të tjerë më pak të
lehtë për t’u identifikuar.

v. 15-20. Bijtë e Kanaanit. Këta janë popujt e Palestinës, me fenikasit
(Sidon), hitasit (bijtë e Hetit) që pushtuan vendin për një kohë dhe disa
popuj më pak të njohur (Jebusitët, banorë të Jeruzalemit para se Davidi ta
kishte marrë qytetin, 2 Sam. 5 6-8 – amorasit, etj.). Shihni listat e
ngjashme në Dal. 3,8; Lp. 7,1, etj. Përcaktimi i kufijve të Palestinës (v.
19) është i vështirë të përcaktohet: nga Sidoni në veri, në Gaza në
jugperëndim dhe Sodom dhe Gomorra, në jug të Detit të Vdekur; i cili
formon një trekëndësh të zgjatur. Por lokaliteti i Lésha, Adma dhe Ceboim
i referohet pjesës jugore të Detit të Vdekur.

Detaje:
v. 15. Hitasit (krh. Hattusas, kryeqyteti, tani Bogazköy në jugperëndim

të Ankarasë)> mongolet.
v. 17. Sinianët mund të kenë një lidhje me Kinezët> Sino> Kinezët
v. 21-31. Bijtë e Shemit. Këta janë popujt e familjes semite për

shkrimtarin biblik. Në realitet, këta popuj janë reduktuar në dy degë
kryesore dhe nuk përfshijnë të gjithë ata që konsiderohen sot të kësaj
familje popujsh. Të dy degët zbresin nga Semi përmes Eberit dhe janë,
nga njëra anë, popujt e Arabisë Jugore (v. 26-30) dhe, nga ana tjetër,
populli i Izraelit, paraardhësi i të cilit ishte Abram. Dhe të cilit gjenealogjia
do të jepet në kap. 11, v. 10 deri 26, pas historisë së Kullës së Babelit.
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Gjithçka është e orientuar drejt kësaj perspektive përfundimtare: njeriu që
Zoti do të zgjedhë dhe do të thërrasë, Abram.

v. 21. .... vëllai i Jafetit (i cili dha emrin Jupiter), plaku. Mund të jetë
vetëm Semi që ishte plaku dhe fjalia nuk nënkupton që ishte Jafeti plaku,
siç sugjerojnë disa përkthime. Ky tregues është bërë i nevojshëm sepse
autori foli për gjenealogjitë e Jafetit dhe Kamit, para asaj të Shemit, që
është në kundërshtim me rendin e zakonshëm që duhet të fillojë me
plakun. Kjo është arsyeja pse ne kujtojmë se Shemi, i fundit i përmendur,
ishte megjithatë më i madhi.

... të gjithë djemtë e Eberit. Fjala Heber u dha hebrenjve (etimologji: të
kalojnë, ose të kalojnë përmes). Një emër i tillë duket se u është dhënë
izraelitëve të lashtë nga popuj të tjerë, sipas teksteve të tilla si Joshua 24,
2-3 ose v. 14-15: ata që erdhën nga përtej lumit (Eufrat). Sidoqoftë është
kurioze të vërejmë se Eberi është paraardhës i hebrenjve sikurse arabëve
(v. 26-30). Por fjala hebrenj nuk është një emërtim etnik dhe mund të jetë
përdorur për popuj të tjerë përveç hebrenjve. Dokumentet arkeologjike
na bëjnë me dijeni me një term: Habiru, ose Hapiru, i cili duket se është
përdorur gjerësisht në Lindjen e lashtë për të caktuar popuj nomadë, pak
a shumë të plaçkitur dhe të padëshirueshëm. Ekspertët besojnë se ky term
ka të bëjë me fjalën hebraike, por pyetja mbetet e debatuar. Nëse është
kështu, emërtimi Hebrenj mund të ishte përdorur për t’iu referuar më
shumë popujve sesa vetëm popullit hebre. Gjenealogjia jonë do të
kuptohet; bijtë e Eberit do të përfshinin jo vetëm hebrenjtë, në kuptimin e
ngushtë të izraelitëve, por edhe popuj të tjerë, të afërm të Izraelit:

v. 15-17. “Kanaani lindi Sidonin, të parëlindurin e tij dhe Hethin; 16
jebusasit, amorasit, girgasiasit, 17 herianët, arkasit, sinasit, 18 arvadasit,
tsemariasit, hamatasit. Pastaj familjet kananase u përhapën “.

Héviens u zhvendos në Liban pas pushtimit.
Girgasasit janë bijtë e Girgashut: një popull që u vendos në lindje të

Jordanit dhe emri i të cilit gjendet padyshim në Gadarenasit të DhR.
Arkasit. Kryeqyteti i tyre quhej Arka. Ata ishin të njohur për adhurimin

e tyre ndaj Astarte.
sinianët ishin afër Arkës.
arvadasit banuan në ishullin Arvad (tani Ruad) në brigjet e Libanit.
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Tsemariens: emri i tyre përjetësohet në qytetin Sumra, afër Tripolit në
Siri.

Hamatasit ishin banorë të qytetit Hamat (tani Hama, në veri të Sirisë.
Në 853 ata mblodhën një ushtri prej 63,000 këmbësorësh, 2,000 kalorës
të lehtë, 4,000 koçish dhe 1000 deve për t’u rezistuar asirianëve)

v. 22-23. Bijtë e Shemit përfaqësojnë kombet në jug dhe në lindje të
Palestinës: Elami, rajoni i Gjirit Persik dhe veriu; Asiri, Asiri; Arpacshad,
Kaldeasit; Lud, Lidianët (nga Azia e Vogël); Aram, aramasit, më vonë
sirianët (një emër që mund të ketë ardhur nga paraardhësi i tij Serug).

Gjenealogjia nuk është e plotë. Atëherë përmenden vetëm bijtë e
Aramit dhe ata të Arpacshadit.

Djemtë e Aramit janë Uc (në Arabinë veriore (Trachonitide e DhR),
shih Jobi 1,1)

Hul = Populli i Palestinës veriore (emri ruan në emër të Liqenit Hule,
tani kullon)

Mash – fisi i Libanit Jugor.
Gether, fisi që jetonte në jug të Damaskut.
v. 24,-25. Bijtë e Arpacshadit. Ne nuk e dimë kush përfaqëson

Schelah. Sa për dy bijtë e Eberit, njëri përcakton popujt e rajonit verior,
pjesë e të cilit do të jetë Abrami (11,16-26); është Peleg, shpjegohet me
faktin se toka u nda (Peleg do të thotë: ndarje, ndarje) mbase në kohën e
shpërndarjes së Babelit (11, 1-9). Emri mbahet në qytetin antik të Falgou,
në kryqëzimin e lumenjve Eufrat dhe Shebar). Tjetri është Joktan (krh.
Jaktan, një qytet afër Mekës, pra një fis i Arabisë qendrore) që u
referohet popujve të rajonit jugor (Arabia).

v. 26-30. Bijtë e Joktan tani janë të listuar (të ndarë midis fiseve në
perëndim të Detit të Kuq – Somali, Eritrea etj – dhe atyre në lindje –
Arabia, Jemeni etj), si dhe zonat ku ata jetonin. Janë 13 të tillë (vetëm 12
në përkthimin greqisht) dhe pothuajse të gjithë janë të panjohur për ne.
Vetëm Scheleph (rajoni i Sabeanëve, kryeqyteti i të cilit ishte Sulaf,
ndodhej 60 km në veri të Sana, kryeqyteti i Jemenit) Almodad – fisi i
Jemenit, cf. kryeqyteti Al-morad), Hacarmanet (Hadramaut i sotëm në
Jemen), Jera, fisi i Arabisë Jugore, pranë Hacarmanetit, Séba (sabeanët)
Uzal (emri i vjetër para-islamik për Sana), Dikla, (ndodhet në skajin
verilindor të Gadishulli Arabik), Ubal afër Sana në Jemen, Ofir, një fis në
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Arabinë Jugperëndimore dhe Havila në Arabinë Veriore (ruajtja e emrit në
qytetin e Aulis (tani Zeila) na japin disa tregues të përafërt të rajoneve
gjeografike të pushtuara nga kjo degë të prejardhjes së Shemit. Dy emrat
gjeografikë të v. 30 (Mesha dhe Sefar) nuk janë më të saktë për ne sot.

v. 31-32. Dy përfundime përmbyllin listën e pasardhësve të Shemit (v.
31) dhe tabelën e përgjithshme të pasardhësve të Noahut (v. 32).

KULLA E BABELIT
(11, 1-9)
Ndërthurur në listat gjenealogjike të kap. 10 dhe 11, historia e Kullës

së Babelit paraqet një karakter shumë të ndryshëm nga konteksti i saj.
Shtë një histori piktoreske dhe tragjike, në stilin e përrallave të parajsës
dhe rënies, e cila jep një shpjegim të situatës aktuale të njerëzimit dhe që e
bazon atë në një të vërtetë teologjike me vlerë të përhershme.

Shpjegimi duket nga fjalët e para: historia dëshiron të shpjegojë pse
njerëzimi, fillimisht i bashkuar dhe i një gjuhe, u shpërnda në sipërfaqen e
tokës dhe pse burrat, duke ndjekur një gjuhë konfuzioni, nuk e kuptojnë
më njëri-tjetrin, për shkak të shumësia e gjuhëve. Shpërndarja dhe
ngatërrimi i gjuhëve shpjegohen qartë në vargun 9, i cili është përfundimi i
historisë.

Ky shpjegim bazohet në dy elemente: një fakt historik dhe një pohim
teologjik.

Historia, në fakt, na ofron një element interesant për të kuptuar këtë
traditë. Ekzistenca e qytetit të rëndësishëm dhe antik të Babilonisë, qendra
e gravitetit të botës së vjetër për shekuj, është e njohur mirë se nuk ka
nevojë të ndalet këtu. Por punimet e arkeologëve na lejojnë të njohim një
nga aspektet e civilizimit babilonas të manifestuar nga ndërtimi i kullave të
mëdha shumëkatëshe të quajtur Ziggurat, në majë të të cilave qëndronte
një tempull i vogël ose një altar kushtuar një perëndie. Disa nga këto kulla
piramidale janë gjetur dhe japin një pasqyrë të vlefshme në idetë fetare të
babilonasve që i ndërtuan ato me qëllim që të ngjiteshin në qiell dhe të
komunikonin me perënditë. Është e mundur që disa punë të këtij lloji, në
rrënoja, të frymëzojnë në Izraelitët e lashtë idenë e një përpjekjeje
primitive të njerëzimit për t’u ngjitur në qiell dhe të një ndëshkimi nga Zoti
kundër kësaj ndërmarrje krenare.
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Është këtu që interpretimi teologjik zhvillohet në traditë: situata aktuale
e njerëzimit të shpërndarë dhe të folurit në gjuhë të ndryshme shpjegohet
me një ndërhyrje të Zotit kundër pretendimeve të guximshme të burrave.
Edhe nëse ndërtimi i Ziggurat u diktua nga një instinkt fetar autentik i
njeriut që donte të ngrihej drejt Zotit, tradita biblike sheh atje përkundrazi
një përpjekje të çmendur të mëkatit njerëzor i cili dëshiron të jetë i
barabartë me Zotin dhe më në fund të bëjë pa të. Prandaj mëkati është në
thelb krenari. Në historinë e Kullës së Babelit, krenaria nuk është një
realitet abstrakt: është fakti i qytetërimeve pagane të cilat, me anë të
shkencës, teknikës dhe arritjeve të tyre materiale, e besojnë veten të aftë
për të sunduar botën, pa iu nënshtruar Zotit. Është veçanërisht fakti i
qyteteve të mëdha të cilat, për nomadët e shkretëtirës,   dhe veçanërisht
për hebrenjtë e lashtë, ishin simboli i mëkatit në të gjitha format e tij.
Qyteti i Babilonisë është lloji më i goditur i kësaj, dhe në traditën biblike,
nga Zanafilla te Zbulesa, Babilonia është, në realitetin historik, si dhe në
perspektivën e së ardhmes në fund të kohës, një mëkatar i madh që në
fund të fundit do të të kapërcehen dhe të shkatërrohen (Zbul. 17-18).
Prandaj, ne e kuptojmë pse ndërmarrja krenare e burrave ndodhet në
Babel.

Përballë mëkatit të Babelit, Zoti ndërhyn. Ai zbret dhe i ndalon burrat
të vazhdojnë punën e tyre budallaqe. Dënimi i tij do të jetë pasojë e
mëkatit: shpërndarja e njerëzimit dhe ngatërrimi i gjuhëve. Mëkati është
gjithmonë ajo që ndan. Duke mos e kuptuar më njëri-tjetrin, duke mos
folur më në të njëjtën gjuhë, i tillë është fryti i krenarisë që krijon ndarje
midis njerëzve dhe i ndan njerëzit nga Zoti. Ashtu si tregimi i rënies tregon
situatën e njeriut pas mosbindjes së tij në Kopshtin e Parajsës, kështu
historia e Kullës së Babelit tregon situatën e njerëzimit në tokë pas
përpjekjes krenare të pasardhësve të Noahut, të shpëtuar nga përmbytja .
Goditjet e zemërimit të Zotit nuk ishin të mjaftueshme për t’i sjellë njerëzit
në pendim dhe bindje. Diçka tjetër do të jetë e nevojshme në shekujt për
të ndjekur. Do të duhet një popull i zgjedhur për të marrë zbulesën e Ligjit
të tyre; Mbi të gjitha, Zoti do të duhet të zbresë përsëri në tokë, jo më për
të shkatërruar Kullën e Babelit, por për të ardhur personalisht – në Jezu
Krisht – për të shpallur hirin, dashurinë dhe shpëtimin e të gjithë atyre që
pendohen dhe besojnë. Është atëherë që, përmes Frymës së Shenjtë që
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zbret mbi dishepujt e Krishtit në ditën e Rrëshajëve, ndarjet e njerëzve
dhe ngatërrimi i gjuhëve mund të kapërcehen, dhe secili mund të dëgjojë
mrekullitë e Zotit të folura në gjuhën e tij (Vap . 2, 11). Është me arsye të
arsyeshme që kështu mund të themi se tregimi i Rrëshajëve (Vap. 2) është
homologu pozitiv i tregimit të Kullës së Babelit.

v. 1. Ky varg supozon se njerëzit ishin shpërndarë tashmë në të gjithë
tokën. Por v. 2 jap të kuptohet që njerëzimi ishte ende si një popull i madh
nomad në kërkim të një vendi për të banuar.

v. 2. Toka e Shinarit, e përmendur tashmë në kap. 10, 10, përcakton
Babiloninë.

v. 3. Tradita e lashtë mund të ketë theksuar se si njerëzit zbuluan
prodhimin e tullave dhe çimentos, të përdorura nga banorët e qytetit për të
ndërtuar shtëpitë e tyre.

v. 9. Një kullë, maja e së cilës prek qiellin. Nuk është një shprehje
shumëngjyrëshe dhe e ekzagjeruar. Në ditët e lashta, qielli konsiderohej të
ishte një qemer i fortë, një kupolë mbi tokë (krh. 1, 6-8). Prandaj nuk u
duk e pamundur ta prekni atë ndërsa ngrihej mjaft lart vertikalisht.

Disa autorë besojnë se rrëfimi ynë do të formohej nga një përzierje e
dy traditave të ndryshme: njëri do të fliste për ndërtimin e një qyteti, tjetri i
një kulle. Por argumentet janë mjaft përfundimtare dhe teksti biblik nuk i
jep vetes një përpjekje për të ndarë këto dy tradita.

“Le të bëjmë një emër ...” Shprehja e krenarisë njerëzore, këto fjalë
përmbajnë dëshirën për të pasur një famë, një lavdi, një nder që vetëm
Zoti zotëron me të vërtetë. Emri i Zotit është ai që duhet përlëvduar nga
krijimi i tij. Çdo emër tjetër përveç tij mund të jetë vetëm një uzurpim i
lavdisë së tij.

- “Që të mos shpërndahemi” ... Burrat e dinë që ekzistenca e tyre i
ndan ata nga njëri-tjetri dhe përjetojnë një nevojë të ligjshme për unitet.
Mbase historia antike fliste për një kullë aq të lartë sa të shihej nga të
gjithë njerëzit dhe të shërbente si një simbol i bashkimit të tyre? Por
historia na mëson se çdo kërkim i unitetit midis njerëzve, jashtë Zotit,
është i dënuar për dështim. Kjo është e vërtetë në të gjitha fushat e jetës.

v. 5-7. Në një stil arkaik, autori flet për Zotin si një njeri që zbret për të
parë, që flet me vete dhe që vendos të veprojë për arsye specifike. Nëse
ai nuk i jep fund krenarisë së njerëzve, ata do të jenë të gatshëm të bëjnë
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gjithçka dhe do të kenë iluzionin e suksesit. Një kufi është i nevojshëm,
përndryshe njerëzimi do të përjetonte anarki të plotë. Mbi këtë stil, shih
Gjen. 1,26,

v. 8-9. Përfundimi i v. 8 plotësohet në v. 8 nga një njoftim etimologjik
mbi fjalën Babel. Sipas tekstit, fjala vjen nga folja bala = të ngatërrojë, të
përzihet, dhe për këtë do të nënkuptojë huti, përzierje, e cila i përgjigjet
mirë temës qendrore të tregimit. Por kjo etimologji, si shumë të tjera në
Dhiatën e Vjetër, ka më shumë vlerë teologjike sesa gjuhësore. Është
themeluar në një pajtim të fjalëve më shumë sesa në një realitet filologjik.
Fjala Babel, në gjuhën e babilonasve, do të thotë porta e Zotit. Autori
biblik e interpreton atë në një mënyrë tjetër si të lidhë përgjithmonë idenë
e konfuzionit me emrin e qytetit të madh që ai mishëron, për Izraelin,
revoltë kundër Zotit dhe dënimit? pasuese.

PASARDHËSIT E ABRAHAMIT
(11,10-32)
Prejardhja e Shemit tashmë ishte përmendur pjesërisht në kap. 10, 21-

30, Tani, kjo është dega më e rëndësishme për historinë biblike që do të
paraqitet, ajo që arrin kulmin tek Abrami, njeriu i zgjedhur nga Zoti si
babai i popullit të tij. Kjo listë është shkruar në të njëjtin stil me kapitullin 5
dhe korrespondon me traditën priftërore: secili personazh përmendet me
shënimin e moshës së tij në lindjen e djalit të tij, dhe numrin e viteve që ai
jetoi më pas. Vetëm një ndryshim me kapitullin 5: lista jonë nuk shton, për
secilin karakter, kohëzgjatjen totale të jetës së tij. Mund të bëhen dy
vërejtje.

Në radhë të parë, ky pasazh është vazhdimi i vijës njerëzore që kthehet
te Adami: në kap. 5, kemi brezat nga Adami te Noahu dhe tre djemtë e tij.
Këtu kemi brezat që shkojnë nga Shemi, djali i madh i Noahut, te Abrami.
Kështu, asnjë ndërprerje e njerëzimit, zinxhiri i brezave nuk ndërpritet
kurrë.

Në radhë të dytë – siç e kemi vërejtur më parë – kohëzgjatja e jetës
njerëzore zvogëlohet progresivisht ndërsa largohet nga origjina. Kjo ulje
nuk tregohet në mënyrë rigoroze; shfaqet në një përmbledhje: Shemi jetoi
600 vjet (v. 10-11), por pasardhësit e tij do të jetojnë vetëm 300 ose 400
vjet, dhe Abrami do të vdesë në 175 (Zan. 25,7). Në total, nga Përmbytja
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në Abram, një kohëzgjatje prej 290 vjet jepet nga shtimi i figurave të vv.
10 deri në 26,

v. 10-26. Pasardhës nga Semi në Terah, ati i Abramit. Shumica e
emrave mbeten të vështira për t’u identifikuar, por duket se kanë të bëjnë
me treguesit gjeografikë të përqendruar në Mesopotaminë veriore dhe
Palestinën verilindore. Në Arpakshad (v. 11), Shelah (v. 12), Eber (v. 14)
dhe Peleg (v. 16), shih kap. 10, 21-25,

Rehu (v. 18) është i panjohur. Serug (v. 20) është emri i një qyteti në
Mesopotaminë veriperëndimore, në perëndim të Haran. Nachor (v. 22)
është emri i gjyshit të Abramit dhe i vëllait të tij (v. 26). Ishte emri i një
hyjni aramaike dhe ndoshta edhe i një rajoni në Palestinën verilindore.
Terah (v. 24) është gjithashtu emri i një perëndie, dhe ndoshta i një qyteti
në Mesopotaminë e sipërme.

v. 2-7-32. Pasardhja e Terahut.
Teksti këtu paraqet një përzierje të indikacioneve gjenealogjike dhe

informacioneve historike mbi familjen e Terahut dhe lëvizjen e saj nga një
qytet në tjetrin.

v. 27. Tre bijtë e Terahut janë Abrami, Nakori dhe Harani. Fjala
Abram është një shkurtim i Abiramit i gjetur diku tjetër (krh. Nr. 16, 1)
dhe që ekzistonte gjithashtu si një emër Asirian; do të thotë: baba i rritur
apo i lartësuar. Në kap. 17, 5, emri i paraardhësit të popullit ndryshohet
në Abraham me shpjegimin etimologjik babai i një turme (etimologji e
përafërt dhe jo rigoroze). Për Nachor, shih v. 22

Haran (e cila nuk është e njëjta fjalë me Haran në v. 31) ishte ndoshta
emri i një perëndie të adhuruar midis fqinjëve të Izraelit, pasardhës të Lotit
(gjejmë emrin e një qyteti: Beth-Haran në Nr. 32, 36) .

Loti nuk është as një emër i njohur, por mund të jetë ai i një fisi Horite,
një nga klanet e të cilit mbante emrin Lothan (Zan. 36, 20).

v. 28. Ur në Chaldea është një qytet që shumica e arkeologëve e
lokalizojnë në Mesopotaminë jugore, buzë Eufratit. Disa, megjithatë, e
kërkojnë këtë qytet më tepër në Mesopotaminë veriore, e cila do të
përputhej më mirë me traditën biblike që sjell familjen e Abramit nga rajoni
verior, ku jetonin aramaasët. Por provat arkeologjike janë shumë më të
forta për hipotezën e parë.
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Teksti thotë saktësisht: Ur i Kaldenjve. Kaldenjtë ishin një popull i
lashtë në Mesopotaminë Jugore, por emri i tyre u përdor për të gjithë
banorët e vendit dhe në Dhiatën e Vjetër fjala Kalde zakonisht u referohej
babilonasve.

v. 29-30. Sarai do të thotë: princeshë dhe Milka: mbretëreshë. Këta
janë emrat e hyjnive babilonase, të cilat në traditën hebraike u
atribuoheshin thjesht personazheve.

Ne nuk dimë asgjë për Jisca.
Njoftimi i v. 30 mbi sterilitetin e Sarait tashmë po përgatit tregimet e

mëposhtme në të cilat Abrami dhe Sarai, pa fëmijë, do të marrin nga Zoti
premtimin për të pasur një djalë (kap. 15, 1-6).

v. 31. Familja e Terahut u largua nga qyteti ynë në Kalde dhe u vendos
në Haran, një qytet i rëndësishëm në veri-perëndim të Mesopotamisë,
duke shërbyer si një qendër dhe një pikë kalimi për shumë karvanë. Ishte,
si Ur, një qytet i famshëm për adhurimin e tij ndaj hyjnive hënore dhe është
kurioze të vëresh se disa emra të përveçëm të familjes së Terah janë të
lidhur me emra hënor (Laban, djali i Nachor, do të thotë: Hëna e plotë).

Familja u vendos në Haran dhe ndoshta jetoi atje mjaft kohë; Terah
vdiq atje (v. 32) dhe prej andej Abrami, Sarai dhe Loti u nisën për në
Kanaan (kap. 12, 4-5). Disa tregime të mëvonshme madje duket se e
bëjnë atdheun e Haran Abramit (Zan. 24,10; 27,43, etj.). Disa autorë
besojnë se dy tradita të lashta mund të kenë ekzistuar: njëra ku Harân
ishte vendi i origjinës së familjes së Abramit, tjetri ku ishte Qyteti ynë i
origjinës. Ne do t’i kishim pajtuar këto dy tradita duke folur për një
migrim të dyfishtë të familjes së Terahut: së pari nga Yni në Haran, pastaj
nga Haran në Kanaan, në vend që të kishim tregim të ndara për dy
udhëtime të ndara: nga Tona në Kanaan dhe nga Haran në Kanaan. Kjo
pikë mbetet dytësore pavarësisht nga gjithçka dhe nuk e ndryshon faktin
kryesor: Abrami do të thirret nga Zoti të largohet nga vendi i tij i
Mesopotamisë dhe të vendoset në Kanaan.

Me kapitullin 11 mbaron kjo pjesë e parë e librit të Zanafillës. Kjo
është një pjesë e historisë biblike ku nuk është ende çështje e njerëzve të
Zotit, por e gjithë njerëzimit. Përmes rrëfimeve të ndryshme të tilla si
tabelat gjenealogjike, afirmohen disa të vërteta thelbësore teologjike që
justifikojnë pjesën tjetër të zbulesës: Zoti është krijuesi i universit dhe Zoti i
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të gjithë njerëzve; njerëzit nuk i janë bindur urdhrit të krijuesit të tyre dhe
tani përjetojnë, për shkak të krenarisë së tyre, një ekzistencë dhimbjeje,
vuajtjeje, konfuzioni dhe ndarjeje midis tyre; përballë mëkatit të tyre, Zoti
shfaqi zemërimin e tij për të ndëshkuar njerëzit dhe për të thirrur në
ekzistencë një njerëzim të ri, të lindur nga një njeri të cilit ai i kishte dhënë
hir; por si rezultat i korrupsionit gjithnjë e më të madh të njerëzimit, Zoti që
i premtoi Noahut që të mos e dërgonte më përmbytjen, tani do të
ndërmarrë një detyrë afatgjatë në të cilën durimi dhe hiri i tij do të
shprehen pa u lodhur: ai do të formojë një popull , nga një njeri i zgjedhur
dhe i destinuar të jetë dëshmitari i tij në mes të popujve të tjerë, në mënyrë
që të gjithë të njohin një ditë Ligjin e tij dhe të jetojnë sipas tij. Edhe
brenda këtij populli kaq shpesh të pabesë dhe zemërthyer, megjithë fjalët
e zjarrta të njerëzve të Zotit, Perëndia më në fund do të dërgojë Birin e tij,
Fjalën e tij të gjallë, për të shpallur shpëtimin e Izraelit dhe të kombeve.
Vetëm me kryqin e Jezu Krishtit, shprehja supreme e mëkatit njerëzor dhe
dashurisë hyjnore, plani i Zotit do të përmbushet plotësisht, për shpëtimin
e botës. Me mosbindjen e Adamit, gjithë njerëzimi u dënua dhe u dënua
me vdekje, por nga vdekja dhe ringjallja e Krishtit, Adamit të dytë,
drejtësia dhe jeta u dha të gjithë njerëzve (Rom. 5, 18).

Patriarkët
Pjesa e dytë e librit të Zanafillës, kushtuar historisë së patriarkëve,

paraardhësve të popullit të Izraelit, përfshin kapitujt 12 deri 50, Ndarja
midis pjesës së parë (kapitujt 1 deri 11) dhe asaj që ne i qasemi në këtë
vëllim nuk do të thotë se ekziston një ndërprerje në tregimin biblik. Është
për lehtësi tregimi që ne i dallojmë këto dy pjesë të librit. Në fakt, në
përbërjen e Zanafillës, nuk ka ndarje dhe historia e patriarkëve artikulohet
shumë ngushtë me kapitujt që flasin për origjinën e botës dhe të njerëzve,
për gjykimin e Zotit mbi të. Njerëzimi nga përmbytja , dhe shtrirjen e
korrupsionit botëror, në mes të të cilit Zoti do të zgjedhë një njeri i cili do
të jetë babai i një populli të destinuar për realizimin e planit të Zotit për
shpëtimin e njerëzve. Abrahami nuk është një njeri që po fillon një histori
të re. Ai është një hallkë në zinxhirin që tashmë fillon me krijimin. Nëse ai
është me të vërtetë babai i popullit të Izraelit në të cilin do të lindë Krishti
(Mateu 1,1), ai është gjithashtu pasardhës i njeriut të parë në linjën e
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madhe të Adamit (Luka 3, 34-38). Ajo që shënon pozicionin e tij unik në
mendimin biblik është zgjedhja që ai bëri dhe premtimi i jashtëzakonshëm
që mori nga Zoti. Historia e botës tani e tutje do të përqendrohet në këtë
premtim dhe përmbushjen e tij, përmes peripecive të jetës së një familjeje
që do të bëhet një popull, populli i Zotit.

Plani i historisë patriarkale është i thjeshtë:
kapitujt 12 deri 25, – Abrahami,
kapitujt 25 deri 36: Isaku dhe Jakobi,
kapitujt 37 deri 50: Jozefi.
Por përsëri, ky plan është vetëm një mënyrë e përshtatshme për të

paraqitur faktet. Në pjesën që ka të bëjë me Abrahamin, tashmë bëhet
fjalë për Isakun, dhe në pjesën për Jozefin, gjithmonë bëhet fjalë për
Jakobin. Personazhi kryesor është ndoshta Jakobi, babai i 12 djemve të
cilët do t’u japin emrat e tyre 12 fiseve dhe bartës i një emri të ri që do të
mbetet ai i popullit: Izraeli.

Ne nuk do ta përsërisim atë që thamë në hyrje të vëllimit të parë në
lidhje me përbërjen dhe kuptimin e tregimeve të Zanafillës. Ne thjesht do
të shtojmë disa vërejtje mbi traditat patriarkale.

Nëse këto tradita kthehen në kohë shumë të lashta, dhe nëse ato kanë
ardhur deri tek ne falë disa rrymave të transmetimit gojor dhe më pas të
shkruar, nuk paraqitet aq problemi letrar i shkrimit të tyre, sesa problemi i
shkrimit të tyre. vlera historike. Ajo që është studiuar dhe diskutuar nga
historianët, eksegjetikët dhe teologët e të gjitha vija është pyetja nëse këto
tregime kanë lidhje me fakte historike, të cilat kanë ndodhur në të vërtetë
kështu, apo ato nuk duhet të shikohen nga një kënd tjetër. Në këtë
mënyrë ato janë konsideruar si legjenda të devotshme, pa ndonjë themel
historik dhe të kompozuara në një periudhë shumë të vonë; ose
përndryshe, si tregimi etiologjik ose shpjegues për të dhënë kuptimin e
emrit të një personi ose të një vendi, të një zakoni, të një riti, të një veçorie
gjeografike ose etnike; ose si histori pak a shumë mitologjike në të cilat
figurat patriarkale përfaqësonin heronj ose gjysmëperëndi të ditëve të
vjetra, personifikimi ideal i një klani ose i një fisi në një paraardhës që nuk
jetoi kurrë jashtë imagjinatës së anëtarëve të këtij klani. Ne e lëmë
mënjanë diskutimin e këtyre hipotezave të ndryshme të cilat kanë humbur
shumë mbështetës të tyre sot. Sot, edhe midis historianëve më të pavarur,
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gjithnjë e më shumë pranohet se ekziston një sfond i vërtetë historik prapa
traditave patriarkale. Pa dyshim, dëshmia e arkeologjisë nuk ofron provë
zyrtare të realitetit të këtyre tregimeve, përveç disa emrave të përveçëm
që kanë marrë konfirmim interesant të ekzistencës së tyre. Por njohuritë
tona për botën antike të Lindjes së Afërt rreth kësaj kohe (shek. 20 deri
në 16 para Krishtit) u pasuruan aq shumë saqë tregimet për jetën e
patriarkëve ndriçohen në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe nuk mund të
gjykohen më si një prodhim i vonë letrar . Nëse nuk mund të vërtetojmë
shkencërisht historikitetin e tyre, nuk mund të provojmë as mos-
historicitetin e tyre, i cili është tashmë i konsiderueshëm krahasuar me disa
pozicione shumë radikale në fillim të shekullit tonë.

Por ajo që është edhe më e rëndësishme është vlera e
jashtëzakonshme e këtyre tregimeve si një shprehje e besimit të Izraelit i
cili bazohet në një besëlidhje të Zotit me popullin e tij, pas çlirimit të
mrekullueshëm të së cilës ai ishte objekti në kohën e daljes nga Egjipti, në
përmbushje të një premtimi të Zotit që kthehet në kohët më të largëta.

Besimi në Zotin e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit – në Zotin e etërve –
është një fakt themelor i zbulimit biblik, i cili sigurisht zuri rrënjë në kohën e
origjinës së njerëzve dhe jo në imagjinatën krijuese të shkrimtarëve, disa
shekuj me vone Nëse këta shkrimtarë, në formën e fundit që u kanë dhënë
traditave të vjetra, ndonjëherë kanë shprehur dëshminë e tyre me prirjet e
tyre të veçanta dhe njohuritë e kohës së tyre, ata mbi të gjitha kanë
mbledhur me kujdes dhe respekt atë që erdhi nga e kaluara si trashëgimi e
shenjtë e baballarëve historitë e të cilëve vazhdonin të tregoheshin brez
pas brezi. Në këtë histori, nuk ishte aq shumë jeta e Abrahamit, Isakut ose
Jakobit që ishte e rëndësishme të dihej (këto histori nuk janë biografi),
sesa ndërhyrja e Zotit në jetën e tyre, me perspektivën profetike të
njerëzve që do të vijnë dhe përmbushjen e premtimit. Të dëshiroje të
lexosh dhe shpjegosh këto histori nga një këndvështrim tjetër do të ishte të
keqkuptojmë vlerën e tyre të vërtetë dhe të rrezikojmë të mos kuptojmë
atë që përmes tyre Zoti vazhdon të na tregojë sot.

Leximi i Zanafillës është, pra, i pandashëm nga njohja e përgjithshme e
planit të Zotit në të gjitha Shkrimet, e cila që nga premtimi i dhënë
Abrahamit kulmon në përmbushjen e tij në Jezu Krishtin, bir i Davidit, birit
të Abrahamit (Mateu 1, 1). Shpëtimi që është në Jezu Krishtin ishte
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tashmë te Abrahami, siç u shpreh nga një fjalë mahnitëse e Ungjillit sipas
Shën Gjonit (8:58): “Jezusi u tha atyre: Në të vërtetë, me të vërtetë, unë ju
them juve, para se Abrahami të ishte, Unë jam. “

PJESA E PARË: ABRAHAMI
(Kap. 12 deri 25, 18)

Thirrja e Abramit
(Kap. 12, 1-9)
Rëndësia themelore e nëntë vargjeve të para të kap. 12, jo vetëm për

historinë e patriarkëve, por për të gjithë historinë biblike dhe domethënien
e saj teologjike. Ky fragment shërben si një tranzicion midis asaj që na
thuhet për origjinën e njerëzimit dhe asaj që Dhiata e Vjetër tregon për
origjinën e popullit të Izraelit. Prandaj mund të shihet si kulmi i tregimeve
të Adamit, Noahut dhe pasardhësve të tyre, si dhe pikënisja e historisë së
Abramit, Isakut dhe Jakobit. Pas krijimit, rënies, përmbytjes dhe Kullës së
Babelit, thirrja e Abramit është përfundimi i domosdoshëm i kësaj drame
të një njerëzimi që Zoti dëshiron të shpëtojë duke miratuar metodën e
zgjedhjes së një populli. Por para historisë së këtij populli të zgjedhur nga
Zoti, ishte e nevojshme që një veprim i Zotit të ishte origjina, dhe kjo
origjinë është thirrja drejtuar një njeriu që do të bëhet, me mrekullinë e
hirit të Zotit, babai i njerëzit.

Leximi i këtyre disa vargjeve nuk ofron një pamje narrative të
hollësishme dhe piktoreske, si shumë kapituj të tjerë që do të pasojnë.
Përkundrazi, me një maturi të habitshme, me disa fjali të thjeshta,
shkrimtari na sjell ballë për ballë me thirrjen e Zotit dhe përgjigjen e
Abramit. Por përmbajtja shpirtërore e këtyre fjalëve të thjeshta është e një
dendësie dhe pasurie të jashtëzakonshme teologjike.

Referencat për realitetin historik nuk mungojnë: populli i Izraelit e dinte
që paraardhësit e tij vinin nga Mesopotamia, se kishin jetuar si nomadë, se
kishin arritur një ditë në Kanaan ku banonin fise të tjera dhe se
shenjtëroret e para hebraike ishin fillimisht vetëm shumë Shenjtëroret e
lashta kananite, të tilla si Shekemi dhe Beteli (v. 6 dhe 8). E gjithë kjo
përmendet në tregimin e thirrjes së Abramit.
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Por ajo që është shumë më e rëndësishme akoma është siguria fetare
që buron nga ky tregim, si një dëshmi e besimit të Izraelit: populli i Zotit e
di se ata ia detyrojnë origjinën e tyre një vullneti të Zotit, se ai është
trashëgimtari i një të përjetshmi premtoj, se ai mund të jetojë vetëm në
besim absolut dhe bindje totale ndaj Zotit të tij dhe se, nëse ai është
zgjedhur, ai do të bëhet instrumenti i shpëtimit të kombeve. Një varësi e
tillë nga Zoti, së bashku me premtimin e një bekimi të tillë, kërkon nga
njerëzit, si nga qëndrimi i Abramit, një qëndrim: ecja me besim. Kështu,
figura e Abramit, aq e bukur sa është një shembull bindjeje dhe besimi për
çdo besimtar, tregon mbi të gjitha – si me pak fjalë – fatin e të gjithë
njerëzve të Zotit, si dhe të Kishës. “Dije pra – do të thotë apostulli Pal –
se janë ata që kanë besim ata që janë bijtë e Abrahamit” (Gal. 3, 7).

v. 1. Teksti fillon papritmas, dhe fjala e parë është emri i Zotit: Jahve
(historia është në traditën jahviste). Është Zoti ai që ka iniciativën, jo
Abrami. Ne nuk dimë asgjë nga zakonet e mëparshme dhe bindjet fetare
të patriarkut të ardhshëm, i cili supozohet të ketë qenë gjithmonë adhurues
i Zotit (në kundërshtim me atë që lexojmë në Joshua 29 .. ku bëhet fjalë
për “perëndi të tjerë” sesa t’i shërbejmë Abramit familja). Por nuk është
me rëndësi historia e një njeriu: është ajo e ndërhyrjes së Zotit në jetën e
tij. Thirrja e Zotit është kërkuese dhe e vështirë: para së gjithash është një
këputje e të gjitha lidhjeve njerëzore. Tre fjalë theksojnë këtë shkëputje
veçanërisht të dhimbshme në mendimin antik: largimi nga vendi i dikujt,
nga vendi i lindjes (ose nga atdheu) dhe nga familja (shtëpia e babait). “Të
largohesh do të thotë të vdesësh pak”, thotë një fjalë e urtë. Për të lashtët,
dhe mbase akoma për popuj të caktuar të sotëm, të largohen do të thotë
të vdesin krejt; po lë sigurinë familjare, zakonet stërgjyshore dhe arsyen e
vetme për të jetuar, në një shoqëri të bazuar rrënjësisht në familjen ose
komunitetin fisnor. Është madje edhe për t’u larguar nga perënditë e tij dhe
mbrojtja e tyre. Zoti e kërkon këtë çrrënjosje të plotë nga një njeri që
duhet të gjejë një popull të ri. Thirrja e tij është gjithashtu një mister:
“Shkoni në vendin që do t’ju tregoj”. Abrami nuk e di se ku dëshiron ta
çojë Zoti. Bindja ndaj këtij urdhri është veprimi më i plotë i besimit: Është
me anë të besimit që Abrahami ... u largua pa e ditur se ku po shkonte
(Heb. 11,8-10). Çdo thirrje e Zotit është një thirrje për aventura dhe për
të rrezikuar që vetëm besimi mund ta pranojë. Është e jashtëzakonshme të
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theksohet se, nga kjo traditë e regjistruar në këtë varg të vetëm, populli i
Izraelit pohoi se origjina e tyre nuk ishte për shkak të ndonjë migrimi
aksidental, ose për ndonjë nevojë ekonomike, por për një marrëdhënie
personale të Zotit dhe Zotit. ‘ nje burre. – Për etimologjinë e emrit Abram,
khs. shënon më 11,27 dhe më 17, 5,

v. 2. Zoti menjëherë shton një premtim në thirrjen e tij: ai do të japë
bekimin e tij (fjala bekim shfaqet pesë herë në vargjet 2 dhe 3, Përkthimi
fjalë për fjalë në fund të vargut është: dhe bekimi qoftë!). Bekimi i Zotit
nuk është një realitet abstrakt në Dhiatën e Vjetër: ai është një premtim
prosperiteti, favori, lumturie, L në zonën më konkrete të jetës. Këtu, është
njoftimi i një brezi të madh (këtij burri, gruaja e të cilit na thanë se ishte
steril, khs. 11:30) dhe me famë të madhe (“Unë do ta bëj emrin tënd të
madh”). Është me arsye që kemi vërejtur në këto fjalë kontrastin mahnitës
me historinë e Kullës së Babelit: burra në turma që duan të krijojnë një
popull të vetëm me një gjuhë të vetme dhe duan të bëjnë një emër për
veten e tyre (11,4), por Zoti i ul dhe i shpërndan; një njeri i vetëm, pa
fëmijë, i dërguar në një tokë të huaj, por Zoti i premton të jetë babai i një
populli të tërë dhe ta bëjë emrin e tij të madh! Është përsëri një hap i
vërtetë besimi të besosh në këtë premtim të papritur. v. 3, Në formë
ritmike, si gjithë poezia biblike, premtimi i Zotit bëhet i saktë. Bekimet dhe
mallkimi do të dhurohen nga Zoti mbi ata që bekojnë ose mallkojnë të
zgjedhurin e tij. Zoti qëndron në solidaritet me njeriun që ai ka zgjedhur:
tashmë është një aleancë midis tyre të dyve. Teksti lexon saktësisht: “Unë
do të bekoj ata që ju bekojnë dhe do të mallkoj këdo që ju mallkon”.
Versioni Grek dhe shumë përkthyes korrigjojnë duke e vendosur numrin
shumës kudo: ata që do të të mallkojnë. Por a nuk është e rëndësishme
njëjësja? Hiri i Zotit është më i bollshëm se ndëshkimi i tij (krahaso me
Dalja 20, 5-6: ai ndëshkon deri në tre dhe katër breza, por tregon mëshirë
deri në një mijë breza). Fraza e fundit krijon dy përkthime të mundshme të
foljes hebraike: të gjitha familjet do të bekojnë njëra-tjetrën tek ju
(domethënë, uroni njëra-tjetrën të bekohen si ju), ose: të gjitha familjet do
të bekohen tek ju (dmth. thonë se do të marrë bekimin për shkak të ju,
nga ju). Folja me të vërtetë mund të përkthehet në pasqyrues ose pasiv.
Përkthimi i parë kufizon shumë shtrirjen fetare të premtimit të Zotit; disa
madje e shohin atë si një lloj formula magjike që njerëzit mund ta kishin
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përdorur me shpresën se disa nga bekimet e Abramit do të derdheshin
mbi ta. Përkthimi i dytë i përgjigjet më mirë mendimit biblik pasi do të
gjejë shprehjen e tij në tekste si Vap. 3, 25 dhe Gal. 3, 8, Nuk ka asnjë
arsye për të mohuar autorin e fragmentit tonë këtë perspektivë
universaliste në përputhje me idenë e zgjedhjes së njerëzve në mënyrë që
të jetë “drita e kombeve”. v. 4, Bindja e plotë dhe e pakushtëzuar e
Abramit shfaqet në fjalët e para: ai u largua siç i kishte thënë Zoti të bënte.
Asnjë fjalë nuk flitet, nuk bëhet asnjë pyetje. Heshtja e njeriut që zbaton
urdhrin hyjnor është përgjigjja më e mirë. – Lidhur me Lotin, shih shënimin
në 11, 27 v. 5. Fundi i v. 4 dhe v. 5 përmbajnë njoftime që zakonisht i
atribuohen traditës priftërore, për të cilat ne dimë interesin për detaje
kronologjike, topografike dhe statistikore. Në veçanti, indikacionet në
lidhje me moshën e patriarkëve bëjnë pjesë në këtë kornizë kronologjike
të dashur për redaktorin priftëror (krh. 16, 16; 17, 1; 23, 1; 25, 7-17).
Abram është 75 vjeç. Pas kësaj figure, ne dallojmë një pohim të dyfishtë.
tion: në radhë të parë, historia e Abramit nuk është një biografi, sepse ne
nuk tregojmë jetën e një burri nga mosha 75 vjeç! Ajo që i intereson
autorit – dhe ajo që na intereson edhe neve – është pjesa e jetës së
patriarkut në të cilën hyri Zoti. Të gjitha sa më sipër nuk janë më me
interes. Në radhë të dytë, kjo histori është një mrekulli: që një plak i kësaj
moshe, gruaja e të cilit është steril, merr premtimin e një brezi të shumtë
dhe se ai beson në të, mund të jetë vetëm çmenduri njerëzore, ose një akt
i besimi në hirin e mrekullueshëm të Zotit.
Për emrat e Haranit, Sarait dhe Kanaanit, krh. shënime në 11,29-31 dhe
9,21-25, Ne shohim që, ndryshe nga vargu 1, vendi ku po shkon Abrami
përcaktohet me emrin e tij.
v. 6, Abrami dhe familja e tij do të enden në tokë, si “të huaj dhe udhëtarë
mbi tokë” (Heb. 11,13). Ata do të ndalojnë në disa nga lokalitetet më të
vjetra palestineze që arkeologjia ka qenë në gjendje të gjejë, të tilla si
Shekem (emri i të cilit do të thotë qafë, midis dy shpatullave të maleve
Ebal dhe Garizim). Lisi i Morehut (domethënë, lisi i atij që jep mësime ose
jep orakuj) ishte me sa duket një pemë e shenjtë e Kananejve, në një
vend ku pemët e mëdha janë të rralla dhe nderohen si vendbanimet e
perëndive.
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v. 7. Nëse vendet e shenjta kananite u miratuan nga hebrenjtë e lashtë,
sepse vendndodhja e vendeve të larta në majë të kodrave nuk mund të
ndryshonte, ky birësim nuk ishte një zëvendësim i thjeshtë i një feje me një
tjetër. Këtu kemi dëshminë e asaj që i jep fesë së Izraelit karakterin e saj
specifik: ajo është e bazuar në një zbulesë nga Zoti; është për shkak se
Zoti iu shfaq Abramit që ai ndërtoi një altar atje. Adhurimi që i bëhet Zotit
nuk është një kërkim i njeriut drejt një hyjnie misterioze, është një
përgjigje njerëzore ndaj një veprimi të Zotit që i është shfaqur atij. Dhe
kur Zoti i shfaqet njeriut, kjo është për shkak se ai duhet të flasë me të
dhe fjala e tij është një premtim, si dhe një urdhër.
Premtimi i Zotit këtu ka të bëjë me tokën që do të bëhet toka e njerëzve
të zgjedhur, toka e shenjtë. Përsëri, personi i Abramit zë vendin e dytë: ajo
që ka rëndësi është populli i pasardhësve të tij, por ai vetë nuk do të
trashëgojë këtë tokë, parcela e vetme e së cilës do të marrë do të jetë
varri i tij (kap. 23)
v. 8. Një ndalesë tjetër: midis Betelit dhe Ai. Beteli (ose: shtëpia e Zotit)
është rreth njëzet kilometra në veri të Jeruzalemit (krh. Tradita që i
atribuon këtij vendi emrin Lux, përpara se Jakobi t’i vinte emrin Betel). Ai
do të thotë: shkatërrim, Abram ndërton një altar të dytë dhe thërret emrin
e Zotit (ndriçuar: ai thërret në emër ..., domethënë saktësisht: thirrni).

v. 9. Vazhdon udhëtimin e saj drejt jugut, ose Negeb, një rajon i
shkretë në jug të Palestinës. Kështu është kryer akti i parë në historinë e
njerëzve të ardhshëm, në personin e paraardhësit të tyre, “babait të
besimtarëve” (krh. Rom. 4, 13-22). Tani e tutje, Izraeli do të jetë populli i
thirrur dhe i zgjedhur, të cilit Zoti i është zbuluar dhe u ka bërë një premtim
dhe që do të jetë në gjendje të jetojë vetëm me besim dhe bindje. Sapo ai
të harrojë këtë realitet të madh shpirtëror dhe të vendoset në botë si çdo
popull tjetër, ai do të fillojë një rrugë që çon në partikularizmin krenar të
atyre që krenohen se janë “të racës së ‘Abrahamit’, por tradhtojnë
babanë e tyre duke mos pranuar të dëgjojnë atë që Perëndia u thotë atyre
përmes Fjalës së tij të bëhet mish, në personin e Jezu Krishtit. “Ky
Abraham nuk bëri”, do të thotë Jezusi (Gjn. 8:40).
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Abram në Egjipt  (Kap. 12,10-20)
Duke lexuar këtë fragment, dikush përjeton një ndjenjë të sikletit, për

të mos thënë skandal. Ndërsa Patriarku sapo i është përgjigjur me bindje
totale dhe një akt të admirueshëm besimi ndaj thirrjes së Zotit, shoqëruar
me premtimin e mrekullueshëm të bekimit dhe hirit të përjetshëm, historia
e parë që na u tregua si vazhdim i zgjedhjes dhe thirrjes së Abramit na e
tregon atë në një dritë poshtëruese: i frikësuar në mes të të huajve, ai shpik
një gënjeshtër për të shpëtuar jetën e tij, edhe nëse kjo do të thotë të
sakrifikosh nderin e gruas së tij, dhe ai shfrytëzon bujarinë e Faraonit të
mashtruar nga një gënjeshtër e tillë. Të gjitha shpjegimet moralizuese nuk
arrijnë të zbusin sjelljen mahnitëse të babait të popullit të zgjedhur, edhe
nëse dikush është i bindur se në kohën e tij ai ishte më pak i rreptë ndaj
kërkesave të ligjit moral sesa në shekujt vijues, madje edhe nëse ne
nënvizoni faktin se Dekalogu nuk do të shpallet deri disa shekuj më vonë.
Habia jonë do të rritet vetëm kur të gjejmë të njëjtën histori, me disa
ndryshime, të përsëritura dy herë, në kap. 20 dhe në kap. 26, 1-11 (në
lidhje me Isakun). A u interesuan kaq shumë shkrimtarëve biblikë për këtë
aventurë skabroze saqë e kanë rrëfyer tre herë gjatë historisë patriarkale?
A nuk duhej, përkundrazi, ta kishin harruar këtë episod? Kjo është e
gjithë pyetja, sepse është duke u përpjekur të kuptojmë qëllimin e
autorëve që ne gjithashtu mund të zbulojmë kuptimin e një historie të tillë.

Se vetë shkrimtarët e lashtë u penguan nga tradita e qëndrimit të
Abramit në Egjipt, e cila pa dyshim ishte ruajtur gojarisht për shekuj,
duket në një krahasim të tre pasazheve paralele. Është me të vërtetë, me
shumë gjasa, e njëjta histori, e raportuar nga shkrimtarë të ndryshëm
(kapitujt 12 dhe 26 konsiderohet se vijnë nga shkolla Yahwist dhe kap. 20
nga shkolla Elohist). Një krahasim i hollësishëm është përtej fushës së këtij
komenti, dhe çdokush mund ta bëjë atë vetë. Le të themi vetëm se dikush
percepton shumë qartë nga një pasazh në tjetrin dëshirën për të zvogëluar
fajin e patriarkut dhe peshën e fakteve: tregimet e kap. 20 dhe 26 janë më
të reja se ajo e kap. 12, dhe më evoluar moralisht. Sarai, i cili u bë gruaja
e Faraonit, në kap. 12, 19, nuk u prek nga Abimeleku (kap. 20, 4).
Gënjeshtra e Abramit (12,13) zbutet duke shpjeguar se Sarai ishte me të
vërtetë motra e tij gjysmë (20, 12), ndërsa Isaku, nëse përdor të njëjtin
mashtrim (26, 7) nuk duket se është i njëjti. Zoti e godet Faraonin me
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plagë të mëdha (12, 17) pa e paralajmëruar, ndërsa Abimelekun
paralajmërohet nga Zoti (20, 3-7). Detaje të mëtejshme mund t’i
plotësojnë këto vërejtje pas një krahasimi më të hollësishëm.

Le të kthehemi te pyetja fillestare: pse Zanafilla e mbajti këtë traditë tre
herë? A ishte qëllimi i shkrimtarëve – siç besojnë disa – për të lavdëruar
aftësinë e Abramit për të përballuar një situatë të vështirë ose për të
lartësuar bukurinë e gruas së tij, nënës së ardhshme të farës së premtuar?
(V. 11 dhe 14)?

Mund të ndodhë që në traditën arkaike, këto synime nuk kanë
munguar. Në një shoqëri ku ligji moral ende nuk është evoluar shumë,
dikush pëlqen të admirojë dinakërinë që ka sukses dhe bukurinë që josh.
Por a është vërtet kjo arsyeja pse Bibla e ka mbajtur këtë tregim?

Për t’iu përgjigjur pyetjes sonë, së pari është e nevojshme të mos e
konsiderojmë këtë histori në mënyrë të pavarur nga ajo që i paraprin dhe
asaj që vijon; pastaj të heqim qafe idenë e cila na shtyn kaq lehtë të
shohim personazhet biblike si modele të virtytit dhe shembuj që do të
imitohen. Po të ishte kështu, do të ishte më mirë ta mbyllnim Dhiatën e
Vjetër menjëherë, sepse pas Abramit, do të ishin Isaku dhe Jakobi dhe sa
të tjerë, të cilët do të na skandalizonin me sjelljen e tyre.

E vendosur në kontekstin e saj, kjo histori – në tre versionet e saj –
shkëlqen në një dritë të re. Nga çfarë paraprihet çdo herë? Me premtimin
e dyfishtë të Zotit në lidhje me farën e Abramit dhe tokën që do t’i jepet
atij (12, 1-9; 18: njoftimi për lindjen e Isakut; 26, 1-5: përsëritja e
premtimit për Isakun). Tani menjëherë pas këtij premtimi, patriarku është i
detyruar të largohet nga vendi për të shkuar në Egjipt ose në Filistej, për
shkak të një katastrofe (urie ose shkatërrimi të Sodomës) dhe gruaja e tij
është në një situatë të rrezikshme edhe midis të huajve, perspektiva e një
farë e vullnetshme e Zotit dhe toka e premtuar duket se është
kompromentuar përfundimisht. Realiteti njerëzor duket se prish planin e
Zotit. Besimi dhe shpresa e njerëzve të zgjedhur nga Zoti zhyten në
rrethanat e rëndomta të jetës së botës së korruptuar dhe në tregimet bazë,
sado të shkathëta të jenë në sytë e botës, të shpirtit njerëzor. Dhe
papritmas, në kohën e duhur, Zoti ndërhyn, besnik premtimit të tij, për të
ekzekutuar planin e tij dhe për të shpëtuar situatën e humbur. Jo për shkak
të virtyteve të këtyre njerëzve të zgjedhur, të ngjashëm me të gjithë të
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tjerët për mëkatin, por për shkak të vullnetit të tij të shpëtimit për popullin
e tij dhe për të gjithë botën. Në këtë drejtim, historia e Abramit (ose
Isakut) në Egjipt ose midis Filistejve, është dëshmia e çmuar e kësaj
sigurie: Zoti vepron në realitetin e mëkatit njerëzor për të përmbushur
planin e tij të shpëtimit që Jezu Krishti do të shënojë. Përfundimin e plotë.

Ndërhyrja e Zotit Shpëtimtar është akoma më goditëse nëse vëmë re –
siç kanë bërë shumë – analogjitë midis rrëfimit tonë dhe Daljes: nisja për
në Egjipt për shkak të urisë në Kanaan, situatës kritike dhe shtypjes në
Egjipt, murtajave të dërguara nga Zoti kundër Faraonit, çlirimi dhe dalja
nga Egjipti. A nuk është kjo tema themelore e shpëtimit të Zotit që u
ofrohet njerëzve të tij të palumtur, jo për shkak të meritave të tyre, por për
hir të vetëm të plotfuqishëm të Zotit? Abrami përjetoi atë që do të
përjetojnë pasardhësit e tij më vonë dhe atë që do të përjetojnë edhe
njerëzit e mëdhenj të zgjedhur, të shpëtuar nga Jezu Krishti.

“Abrahami nuk është babai i personaliteteve të drejta, por babai i atyre
që bien gjithmonë dhe ngrihen gjithmonë nga një dorë e padukshme; babai
i atyre që do të bien gjithmonë dhe gjithmonë do të rritet nga ai, forca e të
cilit shfaqet tek të dobëtit. Nuk është Abrahami ai që duhet përlëvduar,
por fuqia e atij që vetëm është i mirë, i mirë për të gjykuar dhe ngritur.
Abrahami nuk është themeluesi i një sekti burrash që do të jetonin sepse
ata do të ishin më të mirë se të tjerët. Ai dhe njerëzit e tij jetojnë me hirin e
atij që i thirri ata mëkatarë në dritën e tij “(W. Visher).

v. 10. Historia e Izraelit në Palestinë është kthyer vazhdimisht, ose në
Mesopotami ose në Egjipt, dy fuqitë e lindjes dhe perëndimit. Abrami, i
ardhur nga Mesopotamia, zbret në Egjipt për të gjetur grurë atje gjatë
urisë, siç do të bëjë familja e Jakobit pas kësaj. Këto dy vende të mëdha
kanë qenë, nga ana tjetër, vendet e strehimit ose të robërisë së njerëzve.

v. 11. Bukuria e Sarës mund të shpjegohet vetëm nëse ajo është ende
një grua e re, siç thuhej padyshim tradita primitive. Tradita më e re
(priftërore) përkundrazi tregon, nga kronologjia e saj, se gruaja e
patriarkut ishte 65 vjeç! (krh. 12, 4 dhe 17-17)

v. 12-13. Frika e Abramit për jetën e tij do të zhduket nëse egjiptianët
besojnë se Sarai është motra e tij, dhe jo gruaja e tij. Ne jemi të mirë me
një burrë nëse duam të fitojmë mbi motrën e tij, por një e bën burrin të
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zhduket nëse dikush lakmon gruan e tij (krh. David dhe gruaja e Uriahut,
2 Sam. 11). Sarai ishte gjysmë motra e Abramit (20, 12).

v. 16. Në tregimet paralele, Abram merr dhurata në dëmshpërblim për
fyerjen që ishte bërë gati ndaj gruas së tij (21, 14-16), ose pasurohet nga
favori i Zotit që e bekon atë (26, 12-4).

v. 17. Historia është shumë e ngjeshur. Nuk është thënë se si Faraoni e
mësoi të vërtetën, as se si ai e dinte që plagët ishin një ndëshkim nga Zoti
për shkak të Sarajt. Një nga tregimet e tjera është pak më e qartë (20, 3-
7 dhe 17-18).

v. 18-19. Poshtërimi i Abramit duket në faktin se Faraoni duket se
është më i shqetësuar për respektimin e moralit sesa ai dhe ia kthen gruan
duke i ftuar të largohen nga vendi.

v. 20. Llogaritë paralele këtu përsëri tregojnë një ndryshim pasi Abrami
është dëbuar nga Faraoni (12, 20), ai lejohet të qëndrojë në tokën e
Filistejve (20, 15) dhe Isaku vendoset atje dhe merr edhe mbrojtjen e
Mbretit Abimelek (26, 11).

Abrami dhe Loti
(Kap. 13)
Duke u kthyer nga Egjipti në Palestinë, Abrami dhe familja e tij u

kthyen në vendin e kaluar më parë, pranë Betelit, në kodrat nga të cilat
pamja shtrihej përtej Luginës së Jordanit. Ky kapitull i shkurtër na vendos
në një atmosferë paqësore dhe bujare. Patriarku shfaqet këtu si një njeri
me mirësi të madhe, mosinteresim total dhe një shpirt pajtues dhe paqësor.
Në vend që të shohë mosmarrëveshjet që shpërthejnë midis barinjve të tij
dhe atyre të Lotit – mosmarrëveshje që degjenerojnë shpejt në beteja – ai
i ofron nipit të tij që të zgjedhë lirisht pjesën e vendit që dëshiron dhe
pajtohet paraprakisht që ta marrë në zotërim atë. Loti do të largohet. Nuk
mund të ishim më bujarë ndaj një prindi, i cili gjithsesi është më i ri!

Megjithatë, vlera e thellë e historisë nuk vjen nga lartësimi i virtyteve të
Abramit, aq të bukura sa janë. Edhe nëse qëndrimi i tij mund të citohet si
shembull, ndoshta këtu nuk qëndron qëllimi i kapitullit.

Duke folur historikisht, kjo traditë fillimisht mund të ketë dashur të
shpjegojë pse popuj të lidhur ngushtë si Hebrenjtë, Moabitët dhe
Amonitët, nga i njëjti stok, ende të ndarë për të banuar në rajone të
ndryshme. Kapitulli 13 mund të konsiderohet si një hyrje e domosdoshme
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në kapitujt 18 dhe 19 që do të lidhen me shkatërrimin e Sodomës dhe
origjinën e Moabit dhe Amonit.

Por gjithnjë në nivelin teologjik shfaqet kuptimi i thellë i historisë.
Shkrimtari (i traditës jahviste) i cili përdori këtë histori të vjetër nuk ka
harruar se si specifikonte fatin e njerëzve të zgjedhur në të ardhmen. Duke
i ripërtërirë Abram premtimin e shumë farërave dhe të tokës së Kanaanit
(v. 14-17), Perëndia i konfirmon atij se këtë tokë është ai, Zoti, ai që do
t’ia japë (kjo përsëritet në v. 15) dhe 17) dhe jo Abrami që e zgjedh atë.
Kur Zoti premton, ai jep. Nuk i takon njeriut të zgjedhë, sipas
preferencave të tij, atë që vjen vetëm nga hiri i Zotit. Loti, i cili nuk e ka
marrë premtimin, mund të zgjedhë sipas dëshirës së tij, por Abram pret
gjithçka vetëm nga Zoti.

Një tjetër siguri del nga ky tekst: ajo që Zoti premton dhe jep mund të
duket e thatë dhe e mjerueshme (kodrat e thata ku do të banojë Abrami),
por megjithatë është kjo që do të jetë objekt i një bekimi të
mrekullueshëm nga Ai. I cili ka zgjedhur të zgjedhurin e tij për të
përmbushur qëllimin e tij. Nga ana tjetër, ajo që zgjedh njeriu në një botë
plot tërheqje dhe hijeshi, por edhe me korrupsion (Loti në tokën e
Sodomit ku banonin “mëkatarët e mëdhenj” përpara Përjetësisë, v. 13),
nuk do të mbetet shumë gjatë. Gjykimi i Zotit do ta kthejë kopshtin e
bukur të Zotit (v. 10) në një shkretëtirë të kripës dhe hidhërimit (kap. 19).
“E gjerë është porta, e gjerë është shtegu që të çon në humbje dhe ka
shumë që hyjnë përmes saj. E ngushtë është porta, e ngushtë është rruga
që të çon në jetë dhe pak kush i gjen “(Mat. 7, 13-14).

v. 2. Nomadët nuk ishin gjithmonë njerëz të varfër. Abrami dhe Loti
janë të pasur për shkak të përmasave të kopeve të tyre.

v. 3. Për Betelin dhe Ai, khs. vlerësimet nga 12, 8, Nga maja e
kodrave, pamja shtrihet shumë larg, nga fusha e ulët e Jordanit deri në
Detin e Vdekur.

v. 4. Në fillim të historisë, si në fund (v. 18), Abrami tregohet gjithmonë
si shërbëtori i Zotit, i etur për të ofruar adhurim kudo tek ai që e thirri dhe
tek i cili vendosi. Besimi i saj.

v. 6. Teksti thotë saktësisht: toka nuk i mbarti ata për të banuar së
bashku. Toka me bar të ulët nuk mund të ushqente shumë bagëti. Prandaj
ishte e nevojshme të ndahej vendi, përndryshe do të kishte uri dhe pasojat
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e saj. Ne i kuptojmë mosmarrëveshjet që shpërthyen më lehtë midis
barinjve që kërkuan vende të favorshme (v. 7)

v. 7. Fundi i v. 7 shtete thonë se nuk ishin të vetmit në vend. Ata ishin
vetëm nomadë të toleruar nga njerëzit ulur të qyteteve dhe luginave:
kananasit dhe perizasit (emri i fundit mbase përcakton një fis të fiksuar në
vend, ose një kategori njerëzish, ata të fshatit në krahasim me kananasit që
do të ishin qyteti banorët?). Toka ishte premtuar, por Abrami nuk e kishte
atë.

v. 8-9. Bujaria e Patriarkut. Përkundrazi ndarja sesa argumenti i cili
çon në grindje të familjeve të dhimbshme! Abrami dhe Loti janë vëllezër,
domethënë e së njëjtës familje. Në një lidhje të ngushtë familjare, Loti
ishte nip i Abramit (11,27-31). Përkthimi fjalë për fjalë i fjalisë së fundit
nuk mungon në aromë: Nëse e majta, unë do të djathtas, dhe nëse e
djathta, unë do të largohem.

v. 10. Ky varg supozon se fusha e Jordanit shtrihej, si një kopsht i
bukur dhe i ujitur, në periferi të Sodomës (sepse Zoari ishte një lokalitet i
vogël afër Sodomës, krh. 19, 20-22), dhe se, për këtë arsye, Deti i
Vdekur ende nuk ekzistonte. Ishte vetëm pasi tregohej katastrofa në kap.
Po që zona do të ishte bërë e shkretë dhe e pabanueshme.

Autori, për të përshkruar bukurinë e rajonit, e krahason atë me
parajsën (kopshti i Zotit) dhe me Egjiptin (lugina e Nilit e famshme për
pjellorinë e saj). Kontrasti do të jetë edhe më i mrekullueshëm me
shkretëtirën, ndërsa do të bëhet i njëjti rajon, objekt i zgjedhjes së Lotit.

v. 13. Ligësia e njerëzve të Sodomës (krh. 19, 1-11) gjithashtu bie në
kontrast me bukurinë e vendit të tyre. Madhështia e botës shpesh fsheh
një korrupsion të thellë.

v. 14-17. Rinovimi i premtimit Abramit: tokë dhe farë. Atë që Zoti
premton se do ta japë, dhe ai hir i premtuar do të jetë përgjithmonë. Toka
e dhënë pasardhësve të Abramit është pjesa e Palestinës midis Mesdheut
dhe Luginës së Jordanit. Krahasuar me pjellorinë e këtij të fundit, toka e
Abramit është një rajon me kodra gjithnjë e më të thata drejt jugut, dhe ku
vetëm tufat e deleve mund të gjejnë disa ushqime të rralla. Shtë e
nevojshme të njohim “pluhurin” e vendeve të Lindjes, për të kuptuar
imazhin e v. 16
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v. 18. Abrami do të bëhet gjysmë i ulur. Tani e tutje vendbanimi i tij do
të jetë afër Hebronit, një qytet rreth tridhjetë kilometra në jug të
Jeruzalemit, në malet ku rrugët janë të pakta. Teksti flet për lisat e Mamré,
ndërsa versionet e vjetra (greke dhe siriane) flasin për lisin. Mund të ketë
pasur një faltore kananite atje, me një ose më shumë pemë të mëdha të
konsideruara të shenjta, sipas zakonit fetar të Semitëve antikë. Abrami
miratoi këtë vend, por ndërtoi atje një altar për Zotin. Në vendin e
premtimit, altarët e ndërtuar nga patriarku janë si dëshmitarët e bindjes së
tij dhe besimit të tij tek Ai që e kishte zgjedhur atë.

Abrami fitimtar takohet me Melkizedekun
(Kap. 14)
Kur shkojmë nga kap. 13 në kap. 14, ne hyjmë në një botë krejt të re.

Stili i tregimit është shumë i ndryshëm me referencat e tij të shumta në
emrat e personazheve dhe vendeve gjeografike, me indikacionet e tij
kronologjike (krh. v. 5), me shqetësimin e tij për të shpjeguar fjalë të
panjohura për lexuesit (fund v. 2, 3) , 6, 7) dhe të paraqesim personazhet
sikur të mos kishim folur akoma prej tyre (Abram, hebraisht, v. 13; Loti,
djali i vëllait të Abramit, v. 12).

Aspekti i përgjithshëm i këtij kapitulli tregon një figurë të patriarkut
shumë të ndryshme gjithashtu nga ajo që takohet dikush tjetër në Zanafilla.
Ai nuk është më nomade i huaj në tokë, por luftëtar oriental i aftë të
mbledhë një ushtri të vogël dhe të bëjë një dorë ndihme të suksesshme
kundër armiqve më të shumtë. Ai fiton një fitore ndaj mbretërve, merr
bekimin e një mbreti dhe merret me një mbret tjetër si të barabartë. Më në
fund, figura misterioze e Melchizedek, i cili shfaqet dhe zhduket pa ndonjë
informacion në lidhje me të, i jep kësaj historie një klimë krejt të ndryshme
nga traditat e zakonshme patriarkale. Përmendja e Jeruzalemit (Salem, v.
18) gjithashtu godet lexuesin, sepse është hera e vetme që ky emër
shfaqet në të gjithë Pentateukun.

Nëse e studiojmë këtë kapitull më nga afër, nuk mund të shmangim
vëzhgimet e tjera. Nga njëra anë, shumë emra të përveçëm, disa prej të
cilëve identifikohen (shih komentin) i japin historisë një karakter historik
më të shënuar sesa në kapitujt e tjerë, por nga ana tjetër, historianët
vërejnë disa pamundësi mjaft kurioze: rruga e pesë mbretërit, në v. 5-12,
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duket jo normale, pasi ata shkojnë nga veriu i largët i Palestinës në jugun e
largët, për t’u kthyer për të rrahur mbretërit e Sodomës dhe Gomorës të
cilët normalisht do t’i kishin hasur gjatë rrugës për në Kadesh (v. 7).).
Përmendja e Danit (v. 14) duket anakronike, pasi që ky qytet u quajt
Laish dhe nuk e ndryshoi emrin e tij deri në kohën e gjykatësve (Gjyg. 18,
28-29). Emrat e përveçëm të Mamré dhe Eshcol (v. 13) janë, diku tjetër,
emra vendesh dhe jo njerëzish (13, 18; Nr. 13, 23). Fitorja e Abramit me
318 burra mbi pesë mbretërit e perandorive të fuqishme nuk është, për
shumë komentues, më e mundshmja. Por në këtë drejtim, shumë tregime
të tjera biblike nuk janë më bindëse nga pikëpamja njerëzore, dhe fitorja e
Gideonit me 300 burrat e tij mbi Midianitët (Gjy. 7) është një shembull i
njohur.

Të gjitha këto vërejtje shpjegojnë pse ky kapitull është gjykuar në
mënyra kaq të ndryshme: për disa është një nga kapitujt më solidarë
historikë të Zanafillës, për të tjerët është plotësisht pa vlera historike dhe
mban legjendën. I cili dëshiron të glorifikojë patriarkun. Argumentet në
favor të vlerës së saj historike janë, megjithatë, me peshë të madhe dhe
mund të pranohen, edhe nëse ato nuk shpjegojnë çdo detaj të historisë.
Mund të jetë që vetë historia të ketë një origjinë të huaj për traditën
biblike, dhe se ajo është përfshirë në Zanafillë për një qëllim specifik të
cilin do ta shqyrtojmë më vonë. Ajo që do ta vërtetonte këtë është se
pjesa e parë (v. 1-11) nuk përmban asgjë që lidhet me historinë e Abramit
dhe se në pjesën e dytë (nga v. 12), personazhet e Lotit dhe Abramit, të
paraqitura si për herën e parë, paraqiten në një mënyrë të
jashtëzakonshme: ne themi në veçanti “Abram, Hebreu” (v. 13). Kjo është
hera e vetme që Patriarku quhet kështu dhe fjala zakonisht përdoret nga të
huajt për t’u referuar izraelitëve dhe jo nga këta të fundit për t’iu referuar
vetvetes.

Le të lëmë mënjanë të gjitha hipotezat që lidhen me origjinën dhe
përbërjen e këtij kapitulli dhe le të pyesim veten mbi të gjitha pse dhe për
çfarë qëllimi një histori e tillë gjeti vendin e saj në vazhdimësinë e traditave
patriarkale.

A dëshironte autori të përlëvdonte heroin e tij dhe të tregonte tek
Abrami fitimtar një karakter trim, bujar, pa interes (ai nuk pranon asgjë
nga plaçkitja, v. 23-24), besnik ndaj farefisit të tij (ai do të çlirojë Lotin), i
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përulur (merr bekimi i një mbreti të huaj, v. 19)? Shtë e mundur, por
historia biblike nuk është një lavdërim i njerëzve dhe nuk i ofron ata si
modele për t’u imituar. Ajo më tepër duhet parë si një lavdërim për
Perëndinë që i dha një fitore, njerëzisht të pamundur, Abramit (krh. V. 20)
dhe që i konfirmoi atij në një farë mënyre bekimin e premtuar, përmes
gojës së mbretit prift Melkizedek, prift të Zotit Më të Lartë (v. 19).
Kështu, kjo zgjedhje e patriarkut, me premtimin e kap. ia 3, do të kishte
gjetur një fillim të arritjeve në takimin me Melchizedek.

Por na duket se qëllimi thelbësor i historisë duhet kërkuar diku tjetër,
në dy drejtime të tjera. Së pari, kapitulli ynë është i vetmi që e vendos
historinë e Abramit brenda kornizës së historisë së botës antike lindore.
Rrëfimet biblike nuk na vendosin jashtë fushës së historisë laike, por
përkundrazi në mes të saj. Të them të vërtetën, historia e patriarkëve nuk
do ta tregonte shumë, sepse ajo lidhet kryesisht me ngjarje të brendshme
të jetës së tyre, pothuajse pa iu referuar botës që i rrethon. Edhe kur
bëhet fjalë për Egjiptin (historinë e Jozefit) ose Mesopotaminë (fluturimi i
Jakobit nga Labani), është në përputhje me jetën e patriarkëve dhe fatin e
tyre që flasim për botën përreth. Këtu është e kundërta: kjo luftë e katër
mbretërve kundër pesë nuk ka asnjë lidhje me Abramin. Herë pas here,
ajo i bashkangjitet, sepse Loti është një rob i fitimtarëve. Abram prandaj
shihet atje nga jashtë, dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe për të
treguar se historia biblike është pjesë e historisë së përgjithshme të
popujve. Duke mbledhur një traditë nga jashtë që autori e ka përfshirë në
tregimet e patriarkëve, ai na kujton se plani i Zotit nuk është i rezervuar
për një familje të veçantë, paraardhës i një populli të ndryshëm nga të
tjerët, por që ai zhvillohet në realitetin e jeta e popujve, në mesin e të
cilave jetojnë paraardhësit dhe, më vonë, Izraeli. Njerëzit e zgjedhur nuk
do të jenë jashtë botës, por në botë.

Në radhë të dytë, veçanërisht përmes episodit të Melkizedekut, mbretit
të Jeruzalemit, autori shpall rolin kryesor që qyteti i Jeruzalemit dhe mbreti
i tij do të luajnë në të ardhmen për popullin e Zotit. Abram, duke marrë
bekimin e këtij personazhi që simbolizon mbretërinë dhe priftërinë, dhe
duke i dhuruar atij të dhjetën e gjithçkaje që ka, pranon në mënyrë
implicite, paraprakisht, dinjitetin e mbretit dhe priftit që do të ulet në
Jeruzalem dhe që Davidi dhe mbreti mesianik do të mishërojnë në traditën



106

hebraike dhe të krishterë. Për të kuptuar plotësisht domethënien e tij,
është e nevojshme të rilexohet ky fragment i shkurtër në dritën e Psalmit
110 dhe Letrës drejtuar Hebrenjve, kap. 5 deri në 7, e cila sheh te
Melkizedeku priftin e një rendi më të lartë se priftëria Levitike, i ardhur
nga Abrami dhe figura e Jezu Krishtit, prift i përjetshëm, i cili ofroi veten e
tij si flijim (krh. Mbi të gjitha Heb. 7).

Figura e Melkizedekut do të marrë, në shekujt pasues, një lehtësim
edhe më të habitshëm sepse shfaqet kaq rrallë në Bibël dhe do të lindë,
për më tepër, në historinë e Kishës, doktrina të çuditshme. Dhe formimin e
sekteve ( Melkizedekët!) të cilët do të ushtrojnë imagjinatën e tyre më
fantazuese mbi këtë episod në historinë e Abramit.

v. 1. Katër mbretërit e mëdhenj nuk janë të lehtë për t’u identifikuar:
Amrapeli u identifikua, nga disa, me mbretin e madh të Babilonisë
Hammurabi (ose Hammurapi) – rreth vitit 1700 para Krishtit, por lidhja e
dy fjalëve është e vështirë të pranohet. Duket se ky mbret duhet të
identifikohet me Amar-Sin, mbretin e Sumerit, i cili mori pushtetin në
1835, Shinar është Babilonia ose më saktë Sumeri (Zanafilla 10, 10 dhe
11, 2). – Arioku mbreti i Ellasarit mund të kujtojë emrin e Ariukut, mbretit
të Larsës, në Mesopotaminë e Poshtme ose emrin e Zariku = (Z) arioch,
guvernator i Ashur – Kedorlaomer, mbreti i Elamit, domethënë Kutir-
Lagamar i Susas. Emri i saj do të thoshte – shërbëtor i Lagamar,
perëndeshë Elamite. Toka e Elamit në Mesopotaminë lindore do të bëhet
ajo e Perandorisë Persiane në shekullin e 6 para Krishtit – emri i Tideal,
në formën Tudhal, është ai i disa mbretërve Hitej. Sipas disave, është Ti
(sha) dal i Ourkish, mbret i kombeve, domethënë ai që ishte në krye të një
konfederate fisnore Hurrian e cila banonte në malet Zagros. Sipas të
tjerëve, ai ishte një mbret hitit i cili ishte në krye të një koalicioni popujsh
(goiim). Hetitët e kohës kontrollonin pjesën më të madhe të
Mesopotamisë së Epërme.

v. 2. Pesë mbretërit e vegjël palestinezë kanë emra të cilët mund të jenë
simbolikë, gjë që nuk përjashton vlerën e tyre historike Bera: “në të
keqe”, Birsha: “në ligësi”; Schéméber “emri i humbjes” (me një korrigjim
drejtshkrimor të bërë në Pentateukun Samaritan). Schineab: “Schin është
një baba”; Béla “gllabërim”.

Për emrat e lokaliteteve, shih Zan. 10, 18,
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v. 3. Tregimi duket se tregon se në këtë kohë Deti i Vdekur (deti i
kripur) nuk ekzistonte ende. Ndoshta tradita nuk e rregulloi pamjen e
Detit të Vdekur deri pas shkatërrimit të Sodomës dhe Gomorës (kap.
19).

v. 5-6. Fushata ushtarake e mbretërve ishte e drejtuar kundër popujve
palestinezë, të cilët kishin refuzuar t’u paguanin haraç zotërve të tyre
Mesopotamianë dhe për të cilët dihet pak: Refaimët, Zuzimët, Emimët,
Horienët janë emëruar në tekste të tjera, pa duke ditur shumë mirë ose
rëndësinë e tyre ose origjinën e tyre. Shumë prej tyre konsiderohej se
përbëheshin nga gjigandë (krh. Lp. 4, 10-12 dhe 40-21). Emrat e
qyteteve korrespondojnë me lokalitetet në Transjordan.

v. 7. En-Mishpat do të thotë: burimi i ligjit ose gjykimit, dhe
korrespondon me oazin e Kadesh në jug të Palestinës.

v. 8-9. Beteja fillon midis katër mbretërve të mëdhenj dhe pesë të
vegjëlve.

v. 10-12. Ekzistenca e gropave të bitumit është në përputhje me
gjeografinë; në zonën e Detit të Vdekur ka gjithmonë burime të asfaltit.
Mbretërit e Sodomës dhe Gomorës u zhytën atje, që nuk do të thotë se
ata u zhdukën atje, sepse mbreti i Sodomës rishfaqet (v. 17). Në v. 12
vetëm, shfaqet Loti, nipi i Abramit, robëria e të cilit do të shkaktojë vënien
në lëvizje të patriarkut për të çliruar të afërmin e tij.

v. 13. Emërtimi: Abram Hebre, është unik në Zanafillë. Është
veçanërisht në Daljen që populli i Izraelit do të quhet: Hebrenjtë, nga
fqinjët e tyre të huaj. Aleatët e Abramit (Mamré, Eshcol dhe Aner) kanë
emra të cilët, në tekste të tjera, vlejnë për vende, dhe jo për burra.

v. 14. Një grup i vogël prej 318 personash të armatosur, shërbëtorë të
Abramit, do të nisë. Ky numër, shumë i ulët për të luftuar katër mbretërit e
mëdhenj, arrin të befasojë armiqtë e tij dhe t’i vërë ata në arratisje. Fitorja
e Abramit nuk përshkruhet në detaje. Nga një befasi e natës, duke e
ndarë trupën e tij në disa grupe, a arriti ai të mbillte panik në ushtritë
armike që nuk e prisnin atë? Shembuj të tjerë të këtij lloji nuk janë të
pazakonta.

v. 17-24. Fundi i historisë përmban dy episode të përziera. Njëra lidhet
me mbretin e Sodomës (v. 17 dhe 21-24), tjetra me Melkizedekun (v. 18-
20). Këto dy tradita mund të kenë qenë fillimisht të pavarura nga njëra-
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tjetra, sepse e dyta ndërpret të parën dhe madje ofron një mospërputhje
me të: nëse Abrami i jep Melkizedekut një të dhjetën e gjithçkaje, si mund
t’i thoshte mbretit të Sodomës që nuk do të merrte asgjë e tij, madje as
një fije apo një kordon këpucësh? – Sidoqoftë për autorin, këto dy
tregime formojnë një tërësi të pandashme dhe shprehin, siç thamë më
parë, idetë thelbësore të kapitullit, në nivelin fetar.

v. 18. Emri Melkizedek do të thotë: Mbreti im është drejtësi dhe është
si ai i Adonisedekut (Jos. 10, 1): Zoti im është drejtësia, i cili ishte
gjithashtu mbreti i Jeruzalemit. Melkizedeku shfaqet vetëm këtu, në
Psalmin 110, 4 dhe në Dhiatën e Re, Heb. 5-7, – Salemi është me siguri
Jeruzalemi, si në Psalmin 76, 3, Pllakat e Tell-el-Amarna (shek. 15 – 14)
tashmë flasin për qytetin nën emrin Urusalim. Letra drejtuar Hebrenjve në
mënyrë simbolike shpjegon këta emra: mbreti i drejtësisë (Melkizedek)
dhe mbreti i paqes (mbreti i Salemit, fjala e së njëjtës rrënjë si ajo e
paqes).

Zoti i tij është Zoti më i Lartë, një shprehje e njohur nga shumica e
popujve semitë të Kanaanit dhe Fenikisë. Shpesh përdoret në Dhiatën e
Vjetër. Autori i rrëfimit dëshironte të tregonte se adhurimi i Zotit të vërtetë
ekzistonte gjithashtu, midis atyre që izraelitët i konsideronin paganë; kjo
është ajo që do të thotë Abrami (v. 22) kur ta identifikojë këtë Perëndi
Më të Lartë me Zotin (Zoti), zot i qiellit dhe tokës.

Dy funksionet e mbretit dhe të priftit shpesh ishin të lidhura me njëri-
tjetrin në ditët e lashta. Sa i përket bukës dhe verës, ishte oferta
mbretërore që iu soll asaj që ata dëshironin ta nderonin. Më vonë pamë
një imazh të elementeve të Darkës së Fundit, në lidhje me Krishtin, të
përfaqësuar nga Melkizedeku. Por duhet theksuar se Letra drejtuar
Hebrenjve e cila insiston aq shumë në priftërinë e Krishtit, “sipas
Melkizedekut”, nuk thotë absolutisht asgjë për bukën dhe verën, në
kuptimin figurativ të Darkës së Fundit. Prandaj duhet të qëndrojmë të
rezervuar për një interpretim kur alegoria rrezikon të shkojë përtej
teksteve. Përkundrazi, ato janë simbole të tokës që Abrahami do të
trashëgojë më vonë – është një magji premtimi ose garantues.

v. 19-20. Melkizedeku bekoi Abramin dhe Perëndinë Shumë të Lartë
që i dha fitoren. Kështu që nuk është njeriu mbi të gjitha ai që merr
lavdinë, por është Zoti, zot i qiellit dhe tokës. Fjala Moor do të thotë në
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hebraisht: zotëruesi, fituesi, e njëjta rrënjë si te Zanafilla 4, 1: Unë kam
fituar ... Ajo gjithashtu mund të marrë kuptimin e krijimit, formimit; kjo
është arsyeja pse, disa përkthime kanë këtu: krijues i qiellit dhe i tokës. –
Abrami jep një të dhjetën e gjithçkaje, domethënë, të të gjitha pasurive që
ai kishte sjellë përsëri si plaçkë të fitores së tij (v. 16). Ne kemi parë këtu
institucionin e së dhjetës që çdo izraelit do të duhet të japë, pas kësaj, për
Tempullin e Jeruzalemit dhe priftërinë. Ky zakon, pra, do të kishte një
origjinë shumë të lashtë, e cila daton që nga koha kur, njerëzit që ende nuk
ekzistonin, paraardhësi i tij do ta kishte krijuar atë karshi priftërisë
Jeruzalemit, të përfaqësuar nga Melkizedek. Ky shpjegim mund të
përmbajë ndonjë të vërtetë, por nuk na duket se ky është qëllimi thelbësor
i këtij tregimi, siç do ta kishin disa komentues.

v. 21-24. Bujaria dhe vetëmohimi i Abramit nënvizohet nga përgjigjja e
tij ndaj mbretit të Sodomës, i cili është i gatshëm t’i lërë atij tërë pre. Është
në emër të Zotit, Zotit Shumë të Lartë, që Abram betohet të mos marrë
asgjë për vete (duke bërë gjestin e ngritjes së dorës). Por mund të mos
jetë vetëm vetëmohimi që e bën atë të veprojë kështu. Meqenëse është
Zoti që i dha fitoren, ai vetë nuk mund të përfitojë prej saj për t’u
pasuruar. E njëjta ide do të haset më vonë, në kohën e pushtimit të
Kanaanit dhe luftërave të Izraelit: ndalimi (hebr. Herem), i cili konsistonte
në shkatërrimin total të plaçkës dhe vetë armikut, kishte të njëjtin kuptim.
Ajo që Zoti i kishte dhuruar me fitore (sidomos kur njerëzit ishin më të
vegjël dhe më të dobët se armiqtë e tyre të mundur) i përkiste vetëm Atij.
Njerëzit nuk mund të përfitonin nga një plaçkë e cila ishte pronë e Zotit.
Ajo duhej shkatërruar si një flijim i ofruar Zotit. – Në historinë e popujve,
për të cilën na tregon ky kapitull, Abrami shfaqet si shërbëtori i Zotit që
vepron ndryshe nga të tjerët, sepse ai është një njeri i Zotit, i njohur si i
tillë nga mbretërit e huaj që e takojnë.

Premtimi dhe besëlidhja e Zotit
(Kap. 15)
Marrëdhënia midis Zotit dhe Abramit, babait të besimtarëve dhe babait

të popullit të ardhshëm të Izraelit, shfaqet në këtë kapitull në dritën e tij më
të qartë, nga këndvështrimi i historisë dhe teologjisë. Disa nga nocionet më
të rëndësishme të zbulesës biblike shprehen këtu për herë të parë dhe do
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të mbeten thelbësore në mendimin fetar hebre dhe doktrinën e krishterë.
Por, siç është zakon në Dhiatën e Vjetër, ato nuk janë deklaruar në terma
abstraktë dhe teorikë; ato nxirren nga situata konkrete dhe nga fakte ose
akte që qëndrojnë në përputhje me zakonet antike të Lindjes.

Nga një lexim i thjeshtë i kapitullit, njeriu vëren lehtë dy pjesë që
ndahen, megjithëse një marrëdhënie e ngushtë i bashkon ata. Secili ka një
karakter të veçantë që shënon fushën e tij.

E para (v. 1-6) ka një theks profetik dhe shpirtëror. Shtë një dialog
midis Zotit dhe Abramit. Duke parë përpara, Zoti i kërkon Patriarkut të
mos ketë frikë, por të ecë me besim. Trashëgimtari që ai do të ketë nuk
do të jetë një bir i birësuar, por një fëmijë i vërtetë i Abramit i cili do të
jetë pasardhësi i parë i një farë aq të shumtë sa yjet. Abrami besoi dhe
Perëndia ia bëri llogari për drejtësi. Përfundimi i v. 6 përmban konceptet e
besimit dhe drejtësisë, rëndësia e të cilave nuk mund të theksohet
mjaftueshëm.

E dyta (v. 7-21) paraqet një karakter tjetër. Shtë një tregim që
regjistron rrethanat në të cilat Zoti bëri një besëlidhje me Abramin, me anë
të një riti arkaik, kuptimi i të cilit nuk është më i njohur për ne. Por është
në të njëjtën kohë një lloj zbulimi nga Zoti (vini re se Abrami vështirë se
flet) i cili shpjegon se cila do të jetë historia e shekujve që do të vijnë, në
përputhje me planin që ai dëshironte. Kemi këtu, pra, në një kornizë
rituale antike, një nocion të dyfishtë të aleancës dhe të teologjisë së
historisë (v. 13-16 formojnë pjesën thelbësore të saj), vlera e së cilës do
të ishte e tepërt të tregohej në të gjithë Bibla, aq themelore është ajo.

Një shqyrtim i hollësishëm i kapitullit ka çuar shumicën e komentuesve
në përfundimin se këto dy pjesë të rrëfimit mund të kenë ekzistuar,
fillimisht, si tradita të pavarura nga njëra-tjetra, dhe se në njërën si në
tjetrën, gjurmët e ndryshme do të provonin se në realitet disa tregime
paralele do të ishin bashkuar. Sipas teorisë tani klasike të burimeve të
Pesëlibërshit, vlerësohet se, në këtë kapitull, burimi Elohist shfaqet për
herë të parë i përzier me burimin Yahwist, ndërsa deri atëherë, në
Zanafilla, vetëm burimi i lashtë Yahwist ekzistonte tjetër tek ajo. nga më të
fundit, burimi priftëror. Argumentohen disa përsëritje (Abram thotë ... nga
fillimi i v . 2 dhe v. 3 – Abram përsërit se ai është pa fëmijë, v. 2 dhe 3) ose
disa anomali (është errësirë, në v. 5, pasi që ne po shikojnë yjet, por dielli
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perëndon vetëm në v. 12, etj, etj.). – Nëse ka disa ndryshime të vogla të
këtij lloji, ne besojmë se është krejtësisht e pamundur të provosh një
ndarje të traditave të bashkuara dhe se çdo përpjekje është e dënuar të
dështojë. Ka më shumë të ngjarë të shohim ndoshta dy tregime të ndara
fillimisht, në v. 1 deri në 6 dhe 7 deri në 21, por të shqyrtojmë kapitullin në
tërësinë e tij për të provuar të identifikojmë atë që autori donte të shprehte
për besimin e Izraelit. Tani kjo duket qartë: është një çështje për të treguar
se cili ishte besimi i Abramit në premtimin e Zotit dhe besëlidhja e
vendosur nga Zoti, që nga fillimi, me babanë e njerëzve. Mbi të gjitha,
rëndësia teologjike e historisë mbetet ajo që është e rëndësishme të
kuptohet.

v. 1-6, Pjesa e parë është njoftimi i premtimit të Zotit. v. 1, Që në fillim,
stili është i krahasueshëm me atë të librave profetikë. Nuk ka ndonjë
formulë tjetër të ngjashme në Pesëdhjetë: fjala e Zotit iu drejtua ... në një
vegim. Fjalët e para janë ritmike si në poezi: Mos ki frikë, Abram, unë jam
mburoja jote, shpërblimi yt do të jetë shumë i madh. Fjalët gjithashtu
evokojnë stilin liturgjik të Psalmeve, ku Zoti ndonjëherë krahasohet me
mburojën (Ps. 3, 4; 18, 3, etj.). Këto fjalë mund t’i referohen historisë së
kapitullit të mëparshëm: Fitorja e Abramit mbi mbretërit. Është Zoti ai që
ishte dhe do të jetë mburoja e tij. Dhe ndërsa patriarku ishte i painteresuar
dhe nuk mori asgjë prej plaçkës për vete, Zoti i njofton atij se cili do të
jetë shpërblimi i tij hyjnor, dhe jo njerëzor.

v. 2. Unë jam duke lënë pa fëmijë. A flet Abrami për vdekjen e tij të
afërt, duke thënë: Unë po shkoj? – apo është një shprehje e zakonshme të
thuash: Unë vazhdoj ekzistencën time, ec? – apo përsëri, siç sugjerohet
ndonjëherë, a duhet të shohim në këtë tekst një lloj paralele me historinë e
thirrjes (kap. 12 1-3) dhe Abrami, duke iu përgjigjur Zotit, largohet nga
vendi i tij?, por ai shkon pa një fëmijë ? – Interpretimi i dytë duket më i
mundshmi.

Fundi i vargut është i paqartë. Ne zakonisht përkthehemi nga
trashëgimtari i shtëpisë time, është Eliezer i Damaskut, por fjalët hebraike
janë ndërtuar në mënyrë jo normale. Termi i përkthyer si trashëgimtar
është i diskutueshëm dhe fjalët e fundit janë fjalë për fjalë: është Damas
Eliezer. Ky është pasazhi i vetëm ku përmendet emri i shërbëtorit të
Abramit.
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v. 3. Dallimi midis brezave pasardhës (në hebraisht: fara) dhe atij që ka
lindur në shtëpinë time (në hebraisht: djali i shtëpisë sime) qëndron në
faktin se i pari vjen me të vërtetë nga babai me origjinë të vërtetë, ndërsa e
dyta konsiderohet si biri i shtëpisë vetëm me birësim, një zakon i
zakonshëm në ditët e lashta, kur nuk kishte pasardhës.

v. 4-5. Premtimi i Zotit i është dhënë Abramit, premtimi i një biri të
mishit të tij dhe të shumë pasardhësve. Vini re imazhin e ndryshëm
krahasuar me 11 16 ku bëhet fjalë për shumë pasardhës si pluhuri i tokës.
Vini re gjithashtu se nuk ka ndonjë fjalë të veçantë në hebraisht për të
thënë: premtim, premtim. Është thjesht folja për të thënë. Por kjo folje ka
një fuqi të tillë sa që një fjalë e Zotit është, vetëm me faktin e të folurit, një
premtim i sigurt.

v. 6. Teksti i parë i Biblës ku shfaqet folja për të besuar. Kjo folje vjen
nga një rrënjë që do të thotë: të bazohesh fort, të themelohesh, të jesh i
ngujuar në një vend të fortë (Isaia 24,23), pra: të kesh besim te dikush, të
besosh te një njeri dhe gjithashtu ta konsiderosh atë si besnik dhe si i
vërtetë, sepse ne mund të mbështetemi në të. E njëjta rrënjë jep kështu
fjalët: besim, besnikëri, e vërtetë. Është fjala e transkriptuar në të gjitha
gjuhët në formën: Amen! (në të vërtetë). Besimi i Abramit është pranimi i
fjalës së Zotit në rastin konkret të paraqitur këtu: premtimi i pasardhësve.
Njeriu i jep meritë Zotit që i flet. Pra, nuk është besim në kuptimin e gjerë
dhe abstrakt të fjalës, siç e dëgjojmë ndonjëherë sot – është besim tek
dikush që ka thënë diçka specifike. Apostulli Pal do ta zgjerojë shumë
kuptimin e kësaj fjale në Rom. 4 dhe Gal. 3, si dhe ajo e fjalës drejtësi.
Drejtësia, në gjuhën e Dhiatës së Vjetër, nuk është një nocion teologjik që
përmban të gjithë qëndrimin e njeriut në sjelljen e tij morale; është tregues i
një marrëdhënie të saktë dhe të drejtë midis dy personave, sipas një
rregulli të përcaktuar. Të jesh i drejtë do të thotë të pranosh atë që
dëshiron Zoti dhe të qëndrosh i vendosur në atë mënyrë. I drejti nuk është
e kundërta e atij që bën të keqen, por i atij që nuk beson në Zot (shih
veçanërisht në Psalmet, kuptimin e fjalëve: të drejtët dhe të ligët, të cilat
mund të përkthehen si të devotshme dhe të paudhët). Abrami, me anë të
besimit të tij, e vuri veten në marrëdhëniet e vërteta që i përshtaten njeriut
me Perëndinë; ai pranoi të ndiqte dhe t’i përmbahej planit të Zotit. Fjala
drejtësi do të evoluojë pas kësaj, dhe në Judaizëm, ajo do të përfundojë
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duke përcaktuar praktikat fetare dhe veçanërisht lëmoshën që të gjithë
besimtarët duhet të kryejnë duke marrë pjesë në adhurim (shih në veçanti
Mat. 6, 1-4).

Ne gjithashtu mund të vërejmë se folja për të imputuar (ose më mirë:
për të numëruar, për të vlerësuar) është folja e cila përdoret për priftin kur
ai pranon një flijim nga një besimtar. Sakrifica i imponohet besimtarit, nëse
ai miratohet (Lev. 7, 18; 17-4; Lp. 21, 8, etj.). Prandaj është një term i
gjuhës së adhurimit, i përdorur për t’i deklaruar zyrtarisht dikujt që veprimi
i tij njihet si i vlefshëm. Akti i besimit i Abramit është deklaruar i vlefshëm
nga Zoti dhe Patriarku konsiderohet i drejtë. Ne shohim se doktrina
Pauline e justifikimit me anë të besimit u dha një kuptim shumë më të gjerë
këtyre fjalëve të njëjta.

v. 7-21. Pjesa e dytë e historisë flet për besëlidhjen e Zotit me
Abramin.

v. 7-8. Pas përkujtimit të thirrjes së Zotit për Abramin, për të lënë Ur
në Chaldea (krh. Kap. 11,31 dhe 12, 1), patriarku kërkon një shenjë që
konfirmon premtimin e Zotit. Në këtë kuptim, teksti është i ndryshëm nga
tregimi i parë (v. 1-6) ku Abram besoi pa kërkuar ndonjë provë.

v. 9-11. dhe 17. Përshkrimi i një riti të lashtë të aleancës për të cilin
nganjëherë flitet diku tjetër (krh. Jer. 34, 18-20). Ai konsistonte në prerjen
e kafshëve, qofshin ato të ofruara si flijime ose jo, në dy, dhe kalimin midis
gjysmave të këtyre viktimave për të hyrë në një aleancë me dikë. Kuptimi
i këtij riti është i paqartë. Ne ndoshta kemi dashur të kujtojmë se të dy
kontraktorët ishin si dy gjysma të të njëjtit trup – dhe gjithashtu të
kërcënojmë atë që e prishi kontratën me të njëjtin fat si ai i viktimave të
therura. Kjo shpjegon shprehjen: të bësh një besëlidhje (v. 18) e cila
thuhet në hebraisht: të presësh një besëlidhje me dikë. Detajet e ritit janë
të panjohura (mëshqerra, dhia, dashi 3-vjeçar – breshka dhe pëllumbi të
cilat nuk janë të ndara në dy). Përmendja kurioze e zogjve grabitqarë (v.
11) të cilat gjuan Abrami i ngjan augurave në fetë pagane. Këtu, shpjegimi
do të jepet në v. 13-16: ky do të jetë shëmbëlltyra e fatkeqësive që do të
bien mbi njerëzit e besëlidhjes, por Zoti do t’i çlirojë.

v. 17. tregon se besëlidhja e Zotit me Abramin është e njëanshme:
Vetëm Zoti, në formën e furrës dhe flakës, kalon midis viktimave dhe jo
Abramit. Aleanca është pra e pakushtëzuar nga ana e njeriut. Është një hir
i Zotit dhe jo një kontratë e barabartë.
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v. 12-16. Në kohën e nënshkrimit të besëlidhjes, Zoti i bën një
deklaratë solemne Abramit në gjumë në një gjumë të thellë (e njëjta fjalë
me gjumin e Adamit, Zan. 2:21). Shtë një përgjigje në pyetjen që ngrihet:
Pse premtimi i Zotit nuk përmbushet! ajo jo tani? Pse po vonon Zoti? – A
mund të besojmë vërtet në të? – Përgjigja përmban një teologji të vërtetë
të historisë: Zoti ka një plan që ka të bëjë me popullin e tij, dhe gjithashtu
me popujt e tjerë. Ai është mjeshtri i botës; ai mban gjithçka në duar.
Njerëzit e Abramit do të jenë në skllavëri me të huaj për 430 vjet (krh.
Dal. 12,40), por Zoti do t’i gjykojë këta të huaj, egjiptianët, dhe do të
shfaqë fuqinë dhe shpëtimin e tij (aluzion për plagët e Egjiptit dhe Daljen).
Nëse njerëzit nuk po e zotërojnë Kanaanin tani, kjo është për shkak se
kananasit (këtu Amorejtë) duhet të gjykohen në kohën e duhur, pasi
gabimet e tyre janë shfaqur qartë. Me pak fjalë, asgjë nuk i lihet rastësisë.
Plani i Zotit për njerëzit e tij është gjithashtu plani i Zotit për njerëzit e
tjerë. Ajo që kërkohet nga Abrami dhe pasardhësit e tij është të ecin me
besim, duke ditur që vullneti i Zotit do të përmbushet. Por kjo zbulesë, si
çdo zbulesë e drejtpërdrejtë nga Zoti, gjithmonë frymëzon një ndjenjë të
parë frike (v. 12). Sidoqoftë, është në paqe dhe qetësi që Abram të
përfundojë karrierën e tij si një baba i besimtarëve (v. 15).

v. 18-21. Besëlidhja bazohet në premtimin. Dhurata e vendit të
premtuar do të jetë pengu i së vërtetës së besëlidhjes. Është përsëri në një
formë poetike ritmike që fjala e Zotit shprehet në v. 18, Koha e foljes
është në kohën e shkuar, dhe mund të përkthehet që unë ia dhashë këtë
vend pasardhësve të tu (kjo është ajo që quhet profetike e përsosur.
Premtimi për të ardhmen është aq i sigurt sa mund të flasim për të si një
realiteti i kryer tashmë). Kufijtë e vendit përcaktohen nga një formulë
poetike, padyshim pikturale, sepse Kanaani nuk kishte kurrë për kufi Nilin
në Egjipt dhe Eufratin në Mesopotami. Shtë e vërtetë që lumi i Egjiptit
mund të përcaktojë, jo Nilin, por një përrua në jug të Kanaanit, në hyrje
të shkretëtirës së Egjiptit (krh. Nr. 34, 5; 1 Mbr 8, 65), sot Ouadi-el-
Arish. Përkundër kësaj, fjalia është qëllimisht e theksuar.

Ndërsa për fiset e treguara në v. 19-21, ato përfaqësojnë ato që, në
traditën e lashtë, pushtuan Palestinën para ardhjes së hebrenjve.
Sidoqoftë, kjo listë përmban kenitët dhe kenizianët (nga raca e Kainit) të
cilët duhet të kenë ardhur në Kanaan vetëm me hebrenjtë (krh. Gjq.
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1,16). Kadmonasit janë Orientalë (Kedem = Orient); hitasit janë hitasit
dhe rehaimët e gjigandëve (krh. Zan. 6,4 dhe 14, 5); jebusasit jetuan në
Jeruzalemin e lashtë të cilin e quajtën Jebus dhe që Davidi arriti ta
pushtonte (Gjq. 1,11; 2 Sam. 5, 6-10). Sipas disa teksteve, amorasit dhe
kananasit ndonjëherë ngatërrohen. Ne nuk dimë pothuajse asgjë për
perezianët dhe guirgasianët.

Siç e shohim, besëlidhja e Zotit është një besëlidhje me një burrë.
Perëndia i Abramit është një Perëndi që i zbuloi një njeriu dhe bëri një
besëlidhje me të dhe me pasardhësit e tij. Ky është me të vërtetë karakteri
kryesor i fesë së patriarkëve, në një kohë kur perënditë konsideroheshin
mbi të gjitha në lidhje me vendet dhe jo njerëzit. Ne i adhuronim baalët e
një mali filani, një burim të tillë, një pemë të tillë. Me Abramin, është Zoti i
gjallë që bën një besëlidhje me një njeri që ai ka zgjedhur dhe thirrur,
kudo që të jetë. Ai i premton asaj një tokë, një vend, por besëlidhja nuk
bëhet me tokën, është bërë me njeriun ose njerëzit që do ta marrin në
zotërim atë. Ky është një ndryshim i rëndësishëm nga kultet pagane.

Hagara dhe Jishmaeli
(Kap. 16)
Abramit iu dha një premtim për të pasur një djalë dhe shumë

pasardhës (kap. 15). Kur do të përmbushet? Abrami dhe Sarai janë
tashmë të moshuar dhe, në sytë e njerëzve, ata nuk kanë shumë kohë për
të parë fjalën e Zotit të realizuar. Por Sara mbetet beronjë. A është plani i
Zotit një mashtrim? A është e mundur që ajo të mos zbatohet? Që të
arrihet, a duhet njeriu të zhvillojë gjithashtu një plan dhe mjet pa të cilat
vullneti i Zotit do të mbetej një letër e vdekur? – është e gjithë historia e
Hagarës dhe Jishmaelit që bëhet më e qartë kur i bëjmë këto pyetje. Duke
lexuar këtë kapitull, ne arrijmë në përfundimin se, nëse njeriu e planifikon
vetë planin e tij me shpresën për të shpejtuar realizimin e planit të Zotit, ai
shkon përpara dështimit dhe e vë veten në një situatë të pazgjidhshme.
mirësinë e tij, për ta nxjerrë atë duke vendosur gjithçka në rregull. Ne
mund ta përmbledhim këtë tregim në dy fjali: Abram dëgjoi zërin e Sarait
(v. 2), dhe situata do të bëhet komplekse dhe poshtëruese; Zoti ka
dëgjuar mundimin tuaj (v. 11) dhe rendi i mirë do të rivendoset, vullneti i



116

mëshirshëm i Zotit do të kryhet sipas planit që ai kishte parashikuar, madje
duke marrë parasysh gabimet njerëzore.

Kështu, njeriu ndërlikon gjithçka kur dëshiron të zërë vendin e Zotit
për të përmbushur planin e tij. Premtimi i Zotit bazohet në një ndërhyrje të
mrekullueshme që tejkalon pritjet njerëzore.

Këto vetëm ndonjëherë arrijnë ta bëjnë detyrën më të vështirë për
Zotin – si të thuash -.

Ky kapitull na vendos, në një mënyrë të jashtëzakonshme, brenda
kornizës së zakoneve dhe ideve të epokës patriarkale. Ai u jep një theks
të realizmit dhe të vërtetës këtyre historive antike përmes të cilave zbulesa
e Zotit shprehet me forcë dhe ruan vlerën e saj për burrat e të gjitha
moshave.

Historia e Agarit dhe Jishmaelit shfaqet dy herë: këtu dhe në kap. 21,
8-21, Ka shumë prova që tregojnë se këto dy histori duhet të kenë qenë
fillimisht paralele, megjithëse ato u treguan në dy mënyra.

paksa ndryshe. Tradita e zakonshme tregonte për arratisjen e skllavit
Hagara, ose para ose pas lindjes së djalit të saj Ismael. Është vlerësuar se,
në tekstin aktual të Zanafillës, ne i kemi mbajtur këto dy tregime paralele
duke e bërë Hagarën të kthehet pas një fluturimi të parë (16, 9) dhe duke
rrëfyer një fluturim të dytë në kap. 21 (shih komentin në këtë kapitull). Në
çdo rast, historitë kanë vulën e antikitetit më të lartë dhe pasqyrojnë jetën
shoqërore dhe familjare të kohës e cila daton rreth vitit 2000 para Krishtit.
Kapitulli i elementeve të vjetra shumë interesante, siç është nocioni i
engjëllit të Zotit , etimologjia e emrave të Jishmaelit dhe pusit të Lachai-roi
(v. 11 dhe 4). Historia është veçanërisht karakteristike e zhanrit shpjegues
(ose etiologjik), sepse synon gjithashtu të shpjegojë disa aspekte të
realitetit historik të kohërave antike: origjina e Jishmaelit, jeta e tyre
nomade, vendi i tyre i zakonshëm i qëndrimit, etj. Por qëllimi teologjik i
kapitullit është ai që na duket se është më i rëndësishmi dhe autori donte ta
nënvizonte atë: të gjithë bijtë e Abramit sipas mishit nuk janë
domosdoshmërisht bijtë e premtimit. Nëse Zoti nuk e refuzon farën e
Abramit dhe madje e siguron atë për një favor – në radhë të parë
Jishmaelin – vetëm djali i dhënë për mrekulli nën premtimin, Isaku, do të
jetë trashëgimtari i bekimit të veçantë të rezervuar për pasardhësit e
Abramit, njerëzit e vërtetë të zgjedhur dhe krijuar nga Zoti (krh. Rom. 9,
6-8, për tu krahasuar me Gjn. 8,30-47; sidomos Gal. 4, 21-31).
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v. 1-3. Sara është steril. Në idenë e lashtë, Zoti dërgon sterilitet ose jep
pjellori, sipas vullnetit të tij (v. A: Zoti më bëri steril ...). Steriliteti ishte një
poshtërim dhe çnderim i thellë për gruan izraelite. Ishte një shenjë e një lloj
refuzimi të Zotit. Doganat më pas pranuan se, në rastin kur një grua nuk
kishte fëmijë, ajo mund të adoptonte disa në një mënyrë që mund të na
habisë sot: ajo i dha shërbëtorin e saj burrit të saj për të pasur një djalë, i
cili ‘atëherë ajo e konsideronte djalin e saj të vërtetë . Disa rite mbase
shoqëruan këtë zakon (për shembull, lindja në gjunjë e nënës birësuese:
krh. Zan. 30, 3). Tekstet e ligjeve babilonase (në Kodin e Hamurabit)
përmendin pikërisht këto zakone, të shpeshta në Lindjen e lashtë. Çupa e
Sarait ishte një egjiptase me emrin Hagara. Fiset që mbajnë këtë emër
raportohen më vonë: hagarenianët (1 Kr. 5, 10, 19; Psal. 83, 7). Dihet
pak për ta, përveç se ata duhet të kenë banuar në rajonet e shkreta të
Palestinës jugore, drejt Egjiptit ose Arabisë, pikërisht aty ku historia
tregon se Hagara ishte arratisur. v. 4-6, Vini re finesën psikologjike të
këtyre vargjeve ku tre personazhet kanë një qëndrim të palavdishëm, por
shumë njerëzor. Hagara, krenare për epërsinë e saj, bëhet e padurueshme
ndaj Sarait. Ajo do ta keqtrajtojë dhe do ta dëbojë nga shtëpia. Sa i
përket patriarkut, ai heq përgjegjësinë e tij dhe nuk dëshiron të marrë
ndonjë vendim. Kështu situata bëhet e pakënaqur; edhe mjetet njerëzore
për të pasur pasardhës mund të dështojnë nëse Hagara ikën dhe fëmija i
saj i palindur nuk adoptohet nga Abram dhe Sarai. Ne hyjmë këtu në
intimitetin e një jete të vjetër familjare, ku poligamia shpesh ishte për të
provokuar skena rivaliteti dhe mosmarrëveshje mbi përparësinë. v. 7-14,
Zoti do të ndërhyjë për të ndrequr të gabuarën. Është ai që merr
iniciativën duke dërguar engjëllin e tij te Hagara pranë një burimi uji në
shkretëtirën e Schur (ndoshta në Egjipt: fjala shur do të thotë muri).
Engjëlli i Zotit (v. 7) është një figurë që shfaqet shpesh te Zanafilla, por
është e ndryshme nga figurat e tjera qiellore që rrethuan fronin hyjnor
(kerubinë, serafim). Fjala përcakton a i dërguar, i cili mund të jetë njeri,
por vlen edhe për një qenie hyjnore. Shumica e komentuesve me të drejtë
tregojnë se këtu dhe në disa tekste të tjera tregimi i hershëm ishte të flitej
për Zotin dhe jo për engjëllin e tij. Më vonë, për hir të shmangies së të
folurit për Zotin në një mënyrë tepër njerëzore (antropomorfizëm), ne do
të kishim sjellë engjëllin në vend të Zotit. Ajo që do ta konfirmonte këtë
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shpjegim është se në v. 13 thuhet se ishte Zoti ai që i foli Agarit (dhe jo
engjëllit). Prandaj do të kishte qenë shqetësimi për të mos folur lehtë për
Zotin dhe për të mos e vendosur atë në kontakt të drejtpërdrejtë me
njeriun. Engjëlli i Zotit do të kishte qenë një shprehje teologjike e cila do
të reflektonte këtë shqetësim nga ana e shkrimtarëve të mëvonshëm.

Ky engjëll nuk është një qenie njerëzore, sepse ai e njeh Agarin dhe
gjendjen e saj aktuale, i jep asaj një urdhër dhe i bën asaj një premtim.
Ajo së pari duhet të kthehet te zonja e saj (v. 9). Kjo është në përputhje
me rendin e dëshiruar nga Zoti në familje. Atëherë ajo do të dijë që do të
lindë një djalë dhe shumë pasardhës (v. 10-11). Vini re se këto janë
pothuajse të njëjtat kushte të premtimit që i janë bërë Abramit (kap. 15,
1-6). Ndryshimi i madh midis birit të premtimit dhe birit të Agarit vjen nga
çështja e tokës që Isaku do të trashëgojë tokën e premtuar për
pasardhësit e Abramit. Jishmaeli do të endet si një gomar i egër dhe do të
luftojë kundër të gjithëve (v. 12). Nocioni për tokën e premtuar luan, pra,
një rol fillestar në premtimin e Zotit për Abramin. Jepet etimologjia e emrit
Jishmael (v. 11); do të thotë: Zoti dëgjon. Zoti e dëgjoi ankthin e Agarit
dhe iu dhimbs, ai do të bekojë pasardhësit e tij edhe nëse nuk janë ata që
Perëndia i synoi Abramit. Ne mund të vërejmë se etimologjia është
interesante: Jishmaeli do të thotë që Zoti dëgjon dhe shpjegimi thotë se
Zoti (Jahvr) dëgjon. Fjala Zot (El ose Elohim) është e përgjithshme në
mesin e popujve Semitë, fjala Jahve është e veçantë për Izraelin. Tradita i
identifikon ata me njëri-tjetrin, por fillimisht mund të ndodhë që fjala Zot
ishte e vetmja që u përdor në këtë histori. Autori më pas përdori fjalën
Jahvr, sepse për të ishte me të vërtetë i njëjti Zot, por etimologjia, në të
njëjtën kohë, është e papërsosur, sepse emri atëherë duhet të jetë
Ismayahu dhe jo Jishmael (krahaso me Schemaja: 1 R. 12, 22; Jer. 29,
24, etj.).

Jepet një etimologji tjetër: ajo e emrit të pusit (v. 13-14). Teksti i v. 13
është e paqartë. Ajo që mund të themi është se Hagara e kuptoi që kishte
të bënte me Zotin, se ai e kishte parë atë dhe se ajo kishte mbetur gjallë
(besimi i vjetër pranoi se kushdo që e shihte Zotin duhej të vdiste, shih.
Dal. 33, 20). Kjo shpjegon dy fjalët kurioze: Atta-el-roï: ti Zoti që më
sheh, dhe Lachaï-roï: për të gjallët që më shohin kananasit e lashtë i
atribuonin një hyjni secilit lokalitet: aty ishte perëndia ose baali i secilit
burim, i secilit pus, i secilit mal. Mund të ndodhë që vendndodhja e këtij
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pusi në shkretëtirën jugore (midis Kadesh dhe Bared; për Kadesh, krh.
14, 7) ishte e lidhur tashmë midis Kananejve me emrin e një perëndie el.
Historia do të shpjegonte pse ne do t’ia kishim dhënë këtë emër këtij
vendi është sepse, në kohën e patriarkëve, Hagara kishte pasur vizionin e
Zotit në këtë vend. Ne mund të shohim qartë ndryshimin midis këtij
nocioni të një hyjnie të lidhur me një vend të saktë dhe Zotit të Abramit që
bën aleancë me një burrë dhe një popull. Por për shkrimtarin, sido që të
jenë këta emra të ndryshëm, ai është gjithmonë i njëjti Zot – dhe në këtë ai
ka një nocion më të lartë teologjik.

v. 15-16. Vetë historia nuk ka përfundim. Nuk thuhet se si Hagara
erdhi në shtëpi, dhe as si u prit atje. Dy vargjet e fundit, si shkrimtarët
meshtarë që i duan emrat dhe numrat në thatësirën e tyre, shpallin lindjen e
Jishmaelit kur Abram ishte 86 vjeç. Gjithçka është rikuperuar në rendin e
duhur, deri në momentin kur Hagara dhe Jishmaeli (kap. 21) do të ikin
përfundimisht nga shtëpia patriarkale, pas lindjes së djalit të premtimit,
Isakut.

Besëlidhja e rrethprerjes
(Kap. 17)
Duke lënë mënjanë zhanrin e mëparshëm narrativ, me historitë

piktoreske piktoreske, historia e Abramit merr në këtë kapitull të ri një
vështrim solemn dhe madhështor për të shprehur nocione teologjike të
cilës tradita izraelite i ka dhënë gjithnjë e më shumë rëndësi. I gjithë
kapitulli përbën një sintezë teologjike, siç kanë qenë në gjendje të bëjnë
vetëm shkrimtarët e traditës priftërore, duke nënvizuar atë që për ta kishte
një vlerë thelbësore: ritet e adhurimit. Këtu, është rrethprerja, e cila
paraqitet si shenjë parësore e besëlidhjes së Zotit me Abramin.

Është e lehtë të vërehet se ky kapitull, në unitetin dhe homogjenitetin e
tij letrar, merr histori të tjera, por nga një këndvështrim tjetër. Vs. 1-14
riparaqisni premtimin e Zotit me të njëjtat elemente si në kapitujt ia dhe
15, por nga një këndvështrim tjetër dhe duke shtuar detaje të reja. Vs.
15-21 përsëri njoftojnë lindjen e një djali (krh. Kap. 15, 1-6) siç do të
kapituj përsëri. 18, 9-15, Prandaj është një histori paralele me atë të
besëlidhjes (kap. 15) dhe me atë të shpalljes së Isakut (kap. 18). Nga
karakteri i tij, stili i tij, interesi i tij i qartë për ordinancat, figurat dhe madje
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edhe nga fjalori i tij, ai përfaqëson traditën më pak të lashtë në krahasim
me të tjerat. Por është gjithashtu më e mbarsura me teologji, në përputhje
me të gjitha tekstet me të njëjtën origjinë priftërore.

Premtimi është i njëjtë atje: premtimi i një numri të madh të
pasardhësve dhe premtimi i një vendi. Por këtij premtimi, Zoti, i cili bëri
një besëlidhje me Abramin, i jep një shenjë të dyfishtë. Nga njëra anë, një
emër i ri për Abrahamin (deri në atë kohë Abram) dhe për Sarën (deri në
atë kohë Sarai), nga ana tjetër, urdhri për të bërë synet që tani e tutje të
gjithë meshkujt që i përkasin pasardhësve të Abrahamit. Premtimi i
prejardhjes sqarohet më tej me njoftimin e lindjes së një djali dhe me
emrin e tij (Isak).

Rëndësia e veçantë e këtij kapitulli shfaqet në disa nga personazhet e
tij. Së pari, interesi për emrat e përveçëm dhe kuptimi i tyre. Në ditët e
vjetër, jo vetëm që emri i një personi konsiderohej pjesë e tyre, një pronë
e gjallë e bashkangjitur me ta, por edhe një shenjë e fatit dhe misionit të
tyre. Këtu emrat e Abrahamit, Sarës, Isakut dhe madje Jishmaelit marrin
kuptimin e tyre të vërtetë.

Pastaj, interesi për praktikat rituale me kuptimin e tyre; rrethprerja
shpjegohet si një shenjë e përhershme e besëlidhjes midis Zotit dhe
popullit të tij. Sidoqoftë, siç paraqitet në këtë kapitull, ajo është shenja e
të gjithë pasardhësve të Abrahamit, madje edhe atyre të linjës së Jishmaelit
që nuk do të jenë anëtarë të popullit të Izraelit. Prandaj, ajo tejkalon
njerëzit e vetëm të zgjedhur, te Isaku dhe Jakobi, dhe përmban një nocion
më të gjerë se ai që do të gjendet më vonë në Judaizëm.

Por karakteri më goditës i kapitullit 17 është padyshim shqetësimi i tij
teologjik, sepse gjithçka lidhet me Zotin: emrat jepen ose ndryshohen nga
Zoti, rrethprerja urdhërohet nga Zoti si një shenjë e besëlidhjes së tij dhe
zhvillimet që i japin asaj shpjegimi janë vendosur të gjitha në gojën e Zotit.
Pjesa e parë (v. 1-14) është një monolog i gjatë nga Zoti, Abrahami nuk
flet; dhe në pjesën tjetër të kapitullit është e njëjta gjë, përveç në vv. 17-
18 ku Abrahami shpreh disa fjalë dyshimi dhe lutjeje. Ky nuk është
dialogu i kap. 15 ose 18,

Në fund, le të vëmë re se nocioni i aleancës që del nga teksti është disi
i ndryshëm nga ai i kap. 15 ku ishte një lloj kontrate që ndiqte zakonet e
kohës midis një burri dhe një inferiori. Kemi këtu një aleancë që shënon,
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në planin e Zotit, historinë e përgjithshme të njerëzimit dhe të popullit të
Izraelit, sipas konceptimit priftëror të katër periudhave: ato të Adamit,
Noahut, Abrahamit dhe Moisiut. Secilës prej këtyre periudhave i
përgjigjet një institucion ritual: e shtuna (kap. 2,13), ndalimi i gjakut (9, 4-
7), rrethprerja e dhënë Abrahamit dhe rituali levitik i vendosur nga Moisiu.
Po kështu, në secilën periudhë, korrespondon me një zbulesë të re të Zotit
të shfaqur së pari me një emër hyjnor elohim (Zot), pastaj el-shadai (i
Plotfuqishmi) Abrahamit (17, 1 dhe Dal. 6,3) dhe së fundmi te Moisiu
(Dal. 6, 3-6). Është një konceptim madhështor dhe pak i ngurtë i historisë
të cilin shkrimtarët më të vjetër nuk e kishin, dhe që tregon shqetësimin, në
gjeneratat e mëvonshme, të gjurmimit të historisë së shenjtë përsëri në
krijimin e botës në mënyrë që të ndiqet zhvillimi i saj deri në fund të botës
siç do të shohim në Apokalipset. Ky konceptim nuk është, megjithatë,
artificial; korrespondon me atë që Bibla zbulon gjatë gjithë historisë së saj
kur shihet nga këndi i dëshmisë së besimit të shkrimtarëve të shenjtë.

v. 1-14, Premtimet e Zotit dhe besëlidhja e rrethprerjes.
v. 1. Zoti i Plotfuqishëm është përkthimi i fjalës EI-Shaddaj, siç është

përkthyer tashmë nga versioni Grek i Septuagintës. Por kuptimi i saktë i
këtij emri hyjnor mbetet misterioz. Ideja e Plotfuqisë gjithsesi u përgjigjet
më së miri shumicës së teksteve në të cilat shfaqet kjo fjalë (shih Isa. 13,6;
Joel 1,15). Hipoteza të ndryshme etimologjike çojnë në përkthime të tilla
si: Zoti i stuhisë, Zoti i maleve, ose: ai i vetëmjaftueshëm, etj. Ashtu si në
shumë tekste të tjera, kur Zoti zbulon veten e tij, ai fillon duke u paraqitur
dhe duke thënë se ai është (krh. Zan. 35, 11; 46, 3; Dal. 3, 6; 20, 2, etj.)

Në çdo rast, kjo paraqitje në këtë formë i dëshmon një Zoti më të
largët nga njeriu sesa, për shembull, në 15, 1 “Unë jam mburoja juaj”.

Fjala vijuese e Zotit është një thirrje për besnikëri dhe drejtësi. Prandaj
një kërkesë fetare dhe morale i përshkruhet Abrahamit në kohën e
nënshkrimit të besëlidhjes. Të ecësh para fytyrës së Zotit do të thotë të
jetosh me Zotin dhe siç dëshiron ai (krh. 5,22 dhe 6, 9).

v. 3. Gjesti i Abrahamit është një gjest i frikës së heshtur dhe adhurimit.
Ai nuk flet asnjë fjalë.

v. 4. Premtimi është së pari ai i një pasardhësi të panumërt, jo vetëm i
një populli, por i një morie kombesh. Ky premtim ka të bëjë me
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Jishmaelitët dhe pasardhësit e tyre, Edomitët (pasardhës të Esavit) dhe të
tjerët (krh. 25, 1-4, 12-16; 36).

v. 5. Etimologjia e emrit të patriarkut është më shumë teologjike sesa
shkencore, siç ndodh aq shpesh në Dhiatën e Vjetër. Fjala Ab-ram do të
thotë: At i Lartë. Fjala Ab-raham është shpjeguar nga: Babai i një turme,
por në hebraisht kjo shprehje e fundit thuhet Ab-hamon (përsëritur dy
herë, v. 4 dhe 5). Prandaj është duke sjellë së bashku fjalët dhe jo nga
etimologjia e vërtetë që jepet ky shpjegim. Në fakt, fjala Abraham ka të
njëjtën etimologji si Abram.

v. 6. Vini re përmendjen e mbretërve si ajo e princërve në vv. 16 dhe
20,

v. 8. Premtimi i dytë është ai i tokës së Kanaanit si një pronë e
përjetshme.

v. 10. Institucioni i rrethprerjes si shenjë e besëlidhjes. Ky nocion
sigurisht nuk është më i vjetri. Disa tekste duket se tregojnë se fillimisht –
si në shumë popuj ku praktikohet ende – rrethprerja ishte një rit
përgatitjeje për të rinjtë për martesë (krh. Dal. 4, 24-26) ose fillimi. (Joz.
5, 1 -8). Më vonë, ai u praktikua në mesin e fëmijëve shumë të vegjël, por
midis popujve të caktuar ende kryhet në moshën 13 vjeç (si për Jishmaelin
në v. 25). Në Judaizëm, veçanërisht pas internimit, ajo u bë shenja e
veçantë e njerëzve të zgjedhur dhe një nga praktikat e kërkuara nga çdo
prozelit që dëshiron të hyjë plotësisht në komunitetin hebre. Sidoqoftë,
profetët tashmë kishin theksuar ndjenjat e zemrës më shumë sesa ritet për
të treguar përkatësinë e njerëzve të besëlidhjes. “Rrethprerja e zemrës”
kishte më shumë vlerë sesa ajo e mishit (krh. Dt 10, 16; Jer. 4, 4; 6, 10;
Ez. 44, 7). Në këtë kuptim, teologjia e krishterë do të flasë gjithashtu për
të (Rom. 2, 25-29) dhe do të tregojë se rrethprerja e vetme e vërtetë
është ajo e dhënë nga Krishti (Kol. 2, 11).

v. 12. Rrethprerja praktikohej në moshën 8 ditore (krh. Lluka 2:21).
Shumë teologë të krishterë janë mbështetur në këtë fakt për ta parë
rrethprerjen si shpjegimin për pagëzimin e foshnjave. Ka sigurisht pika
shumë të sakta krahasimi, por ndryshimet mbeten, veçanërisht pasi riti
hebre kishte për qëllim vetëm djemtë.

v. 14. Rreptësia e ordinancës shfaqet këtu: çdo mashkull i parrethprerë
do të shfaroset nga populli i tij. Mund të mos jetë vdekja e fajtorit, por një
lloj shkishërimi.



123

Përkthimi aktual: do të shfaroset nga mesi i njerëzve të tij, është shumë
i fortë, kuptimi i foljes: të prerë.

v. 15-22. Shpallja e lindjes së Isakut.
v. 15. Dy fjalët Sara dhe Sarai kanë të njëjtin kuptim: princeshë. Vetëm

forma e fjalës është modifikuar pak.
v. 17. Pse po qesh Abrahami? Megjithëse tradita më e re ka folur për

një të qeshur kënaqësie dhe kënaqësie, sepse dikush nuk donte t’i
atribuonte patriarkut një gjest mosbesimi, fraza shënon një dyshim dhe
habi të caktuar në mendjen e Abrahamit. Shtë në të njëjtën kohë shpjegimi
i fjalës Isaac në v. 19, sepse në hebraisht, ai qesh, thotë vetë Iseak,
saktësisht si emri që transkriptohet zakonisht: Isaac. Ka ende dy
shpjegime të tjera për këtë emër: kap. 18, 11-15 ku Sarah qeshi, dhe në
kap. 21, 6 ku mendon se do qeshim me të. Kështu, i biri i premtimit do të
mbajë, në vetë emrin e tij, shenjën e të qeshurit, të habisë, të dyshimit
përpara një premtimi kaq të pabesueshëm, madje edhe të talljes së
njerëzve të tjerë në prani të kësaj ndërhyrjeje të jashtëzakonshme në botë.
jeta e dy burrave të vjetër të zgjedhur nga Zoti si paraardhës të popullit të
tij.

v. 18. Abrahami mendon për Jishmaelin si atë të cilin Zoti do ta bekojë,
por Zoti i zbulon se është me të vërtetë një tjetër. Tani emri Jishmael do të
thotë: Zoti dëgjon, ose përgjigjet (krh. 16, 11), dhe një aludim për këtë
emër është shumë i dukshëm në v. 20

v. 20. Shihni prejardhjen e Jishmaelit, kap. 25, 12-16, sidomos në v.
16

v. 22. Megjithëse teksti flet për Zotin në një mënyrë më pak të njohur
se gjetkë, Zoti thuhet se zbriti tek Abrahami dhe tani ai po ngjitet në qiell.

v. 23-27. Rrethprerja e familjes së Abrahamit dhe Jishmaelit. Të gjithë
njerëzit e shtëpisë janë pjesë e familjes dhe janë të rrethprerë, si dhe
Abrahami në 99 vjeç dhe Jishmaeli në 13 vjeç. Ky përfundim që përsërit
foljen pesë herë: të bëj synet (në hebraisht: të presësh mishin e lafshës)
dëshmon rëndësinë e këtij riti në mendimin e autorit. Nga tani e tutje, i
duket se premtimi do të mund të përmbushet, shenja e besëlidhjes do të
shënohet përgjithmonë në vetë mishin e njerëzve të zgjedhur. Vetëm
zbulimi i Krishtit do të tregojë se besëlidhja e re që ai erdhi të vulosë në
kryq tejkalon pafundësisht shenjën e besëlidhjes së vjetër e cila, shumë
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shpesh, ishte bërë një zakon i vdekur ose një objekt diskutimi (lexo Rom.
2; Gal. 5, 2-6; Kol. 2, 8-15).

Bekimi i Abrahamit dhe shkatërrimi i Sodomës
(Kap. 18-19)
Këto dy kapituj me vlerë të madhe letrare dhe unitet të madh të

mendimit përmbajnë disa histori të cilat janë të lidhura me njëra-tjetrën për
të formuar një tërësi që nuk mund të ndahet. Elementet kryesore janë si
më poshtë

kap 18. v. 1-16: mikpritja e Abrahamit dhe njoftimi i lindjes së Isakut;
v. 17-33. lutja ndërmjetësuese e patriarkut në emër të Sodomës;
kap 19. v. 1-29: shkatërrimi i Sodomës;
v. 30-38. origjina e Moabitëve dhe e Amonitëve.
Këto histori bazohen në tradita që sigurisht janë shumë të vjetra dhe

me vlerë reale. Shifra e Abrahamit dhe ato të personazheve të tjerë
shfaqen atje nën tipare që dëshmojnë për një vëzhgim të mrekullueshëm
dhe finesë psikologjike nga ana e autorit, i cili, për më tepër, gjithmonë
lejon të perceptojë domethënien teologjike të episodeve të ndryshme (shih
veçanërisht 18, 17- 19; 19, 29, etj.).

Megjithatë, një kapitull paraqet një problem të vështirë për t’u zgjidhur.
18-19; është ajo e personazheve të ndryshëm që i shfaqen Abrahamit dhe
ndërhyjnë në histori. Përkthimet tona frëngjisht shpesh zbutin tekstin
origjinal i cili, kur flet për këto karaktere, përdor foljet në njëjës ose në
shumës dhe na lë në dyshim: a është vetëm Zoti (18, 1, 3, 10, 13-14, 17-
21; 19- 17-22, 24)? ose tre burra (18,2, 5, 9, 16, 22), ose dy engjëj (19,
1, 15) ose dy burra (19

12, 16). Një mister qëndron mbi ta. Sigurisht, mund të themi se
Abrahami beson se ai sheh njerëz që, në të vërtetë, janë engjëj, por kjo
nuk i shpjegon ndryshimet e tekstit. Janë propozuar shumë zgjidhje,
asnjëra prej tyre nuk është plotësisht e kënaqshme. Është thënë që autori
kishte përdorur traditat kananite duke folur për disa hyjnitë, por që ai do
t’i kishte përshtatur ato për monoteizmin izraelit, pa qenë në gjendje të
shmangte plotësisht mbajtjen e ndonjë gjurme prej tyre. Është thënë
gjithashtu që fillimisht kishte të bënte me të Përjetshmin dhe se për të
shmangur antropomorfizmat tronditëse, më vonë do të kishim zëvendësuar
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Zotin nga njerëz ose engjëj, pa këtë ripunim të ishte aq i rëndësishëm sa
‘nuk do ta vërejmë më.

Të tjerët, në një nivel dogmatik, donin të shihnin në të një shprehje
arkaike të Trinitetit, Zotit në tre persona, por ky nocion do të ishte mjaft
befasues nga ana e shkrimtarëve antikë. Duke lexuar historinë, zgjidhja që
do të jepte kënaqësinë më të mirë do të ishte kjo: tre personazhet do të
ishin i Përjetshmi dhe dy engjëj me të. Përkundër kësaj, mbeten errësira të
cilat sigurisht nuk janë të palidhura me idenë se e gjithë zbulesa nga Zoti
mbetet e mbuluar me mister. Në çdo rast, cilado qoftë forma e paraqitjes
dhe shfaqjeve të saj, ajo është gjithmonë – dhe kjo është thelbësore –
veprimi i Zotit midis njerëzve.

18, 1-16. Mikpritja e Abrahamit dhe njoftimi i lindjes së Isakut. Për
herë të tretë, Abrahami merr premtimin e lindjes së një djali, por këtu ky
premtim jepet nga lajmëtarët e Zotit në mjedisin piktoresk të një skene të
mikpritjes krejtësisht Lindore. Nuk bëhet fjalë për besëlidhjen, si në kap.
15 dhe 17, dhe lindja e një djali lajmërohet si një lloj shpërblimi për pritjen
e ngrohtë dhe bujare të ofruar nga Abrahami dhe Sara për vizitorët e
panjohur. Gjithçka, në këtë histori, përputhet me zakonet e kohës, ende
në fuqi midis fiseve nomade të shkretëtirës lindore: kryefamiljari i ulur në
hyrje të çadrës së tij, padurimi i tij për t’u ngritur dhe përkulur përpara
ushtrive i kalimit, mirësjellja e tij për t’u ofruar atyre ujë për të larë këmbët
e tyre, një “copë bukë” e cila bëhet një vakt i konsiderueshëm dhe
përgatitjet, të marra në vend, të kryera menjëherë nga patriarku dhe
gruaja e tij (v. 6-8 ) Ky episod shpesh është krahasuar me disa legjenda të
mitologjisë Greke, ku shfaqet e njëjta temë: vizita e qenieve hyjnore te një
çift pa fëmijë dhe shpërblimi për mikpritjen e tyre (Philemon dhe Baucis,
për shembull), dhe u mendua se ‘do të ishte një histori kananite e marrë
nga autori biblik dhe e shndërruar për t’u futur në traditën që lidhet me
Abrahamin. Por këto krahasime në asnjë mënyrë nuk shpjegojnë
veçantinë e historisë sonë, të një lartësie morale dhe një rëndësie fetare që
nuk mund të gjendet askund tjetër. Ndërsa e kemi, episodi është pjesë e
tërësisë së traditave patriarkale dhe sigurisht që dëshiron të tregojë se
premtimi i bërë Abrahamit është edhe më mahnitës pasi për sytë e njeriut
gjithçka duket e pamundur. Ngjarja kryesore është në v. 14: A ka ndonjë
gjë të mahnitshme (ose të mrekullueshme, domethënë, të pamundur) nga
Zoti?
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v. 1, Skena është vendosur midis lisave të Mamrè, afër Hebron (13,
18), në mes të ditës.

v. 3. Vështirësia e përmendur më lart shfaqet shumë qartë këtu. Teksti
ka: Zot ... falë syve ..., etj., Ndërsa në v. 4, Abrahami tha: ... lani këmbët,
pushoni ... forconi zemrën tuaj, etj. Ne nuk e dimë nëse patriarku po i
drejtohet Zotit apo tre burrave. Përkundrazi, ai ende duket se e injoron
identitetin e tyre të vërtetë (krh. Heb. 13, 2).

v. 4-8. Përshkrimi shumë i saktë i mënyrës në të cilën kemi pritur
mysafirë kalimtarë, midis nomadëve antikë. Mirësjellja shkon deri aty sa të
thuash: prandaj erdhe këtu. Burri kujdeset për vrasjen e viçit për ta
përgatitur, ndërsa gruaja bën petulla.

Nëse Zoti është një nga tre burrat, ne mund të shohim se ky është i
vetmi pasazh në Bibël ku thuhet se ai ha me të tjerët (v. 8).

v. 9-10. Këta vizitorë nuk janë si burrat e tjerë. Ata e dinë që gruaja e
Abrahamit quhet Sara dhe se ajo nuk ka fëmijë. Teksti hebraik mban në v.
9: dhe ata thanë, dhe në v. 10 dhe ai tha, pa specifikuar se ishte një
çështje e Zotit, si në v. 13

Siç është zakon, gratë nuk hanë me mysafirët, por Sara tregon
kureshtje dhe ndjek bisedën nga hyrja e çadrës.

v. 11-15. Portreti psikologjik i Sarës është pikturuar jashtëzakonisht
shumë. E qeshura e saj nuk është ajo e dyshimit, por më tepër e dëfrimit:
vizitori dëshiron të bëjë shaka duke njoftuar se do të kishte një djalë në
moshën e saj; të gjithë e dinë që është e pamundur. Por toni papritmas
ndryshon. Është Zoti që flet dhe që ka marrë me mend mendimet e Sarës.
Ai rinovon premtimin e tij, dhe kësaj radhe Sara ndjen frikë nga prania e
një personi ndaj të cilit asgjë nuk është e pamundur. Ajo përpiqet të
justifikojë veten duke thënë se nuk qeshi, por asgjë nuk i fshihet Zotit. Ky
episod është një nga shpjegimet që do t’i japë kuptim emrit të Isakut, pasi
kjo fjalë vjen nga folja për të qeshur (krh. 17, 17 dhe 21, 6), e cila shfaqet
katër herë në këto vargje.

v. 16. Skena mbaron, por vetëm këtu mund të merret me mend qëllimi
i udhëtimit të ushtrive të Abrahamit: ata kthehen në Sodomë. Kështu
episodi që sapo ka shpalosur lidhet më pas me atë që vijon. 18, 17-33,
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Lutja e Abrahamit për  ndërmjetësim në emër të Sodomit.
Shumë e ndryshme nga pasazhi i mëparshëm, kjo pjesë e tregimit nuk

është më përshkrimi i një skene, por shprehja e një mendimi teologjik i cili
është një nga më të thelluarit në të gjithë historinë patriarkale.

v. 17-19. Tri vargjet e para përmbajnë një reflektim që Zoti ia formulon
vetvetes. Shkrimtari shpreh këtu disa të vërteta thelbësore për historinë: së
pari kujtesa e besëlidhjes së Zotit dhe zgjedhja e Abrahamit, e cila nuk
ishte diskutuar në v. 1-16; atëherë ideja që tani e tutje Abrahami është
miku i Zotit nga i cili nuk dëshiron të fshehë asgjë, madje as modelin e
gjykimit të tij kundër mëkatit të Sodomës; së fundmi, kërkesa për drejtësi
dhe drejtësi që Zoti i vë përpara patriarkut dhe pasardhësve të tij, me
qëllim përmbushjen e premtimeve të tij. Kjo pikë e fundit është e
rëndësishme, pasi pjesërisht shpjegon pse Zoti me drejtësinë e tij vendos
të shkatërrojë qytetet e korruptuara të Sodomës dhe Gomorës.

v. 20-21. Monologu i Zotit vazhdon, por në një mënyrë që tregon një
nocion të vjetër teologjik: Zoti nuk e di mirë se çfarë po ndodh në
Sodomë. Kjo është arsyeja pse ai do të zbresë për të parë nëse ajo që
është thënë në këtë temë është e saktë apo jo (krahasoni me 3, 8 dhe
11,5: Zoti zbret në Kopshtin e Edenit ose për të parë Kullën e Babelit).
Pas këtij konceptimi antropomorf fshihet mëshira e Zotit që vjen mes
njerëzve dhe nuk i ngjan një sundimtari të largët që do të mbetej i huaj për
botën.

v. 22. Filli i tregimit rifillon këtu, duke ndjekur v. 16, dhe tregon
Abrahamin dhe Zotin vetëm, ballë për ballë. Skribët që riprodhuan tekstin
hebraisht përmbysën rendin e fjalëve që u dukej se nuk kishin respekt
ndaj Zotit; në vend që të thoshin: Zoti qëndroi para Abrahamit, ata thanë:
Abrahami qëndroi përpara Zotit. Është më i ulët ai që qëndron para atij të
sipërm.

v. 23-32. Lutja e admirueshme e Abrahamit ndërmjetësuese vështirë se
ka nevojë për shpjegim, aq e qartë është thjeshtësia dhe përulësia e saj.

Zoti është treguar atje si gjykatësi i gjithë tokës (v. 25), por problemi i
drejtësisë së tij do të lindë në rastin e veçantë të Sodomës dhe Gomorës.
Në antikitetin hebraik, kolektiviteti erdhi para individit: Zoti e ushtroi
drejtësinë dhe mëshirën e tij ndaj tërë kolektivitetit. Ne e kuptojmë se
problemi i individit atëherë mund të lindë: a është e drejtë të godasësh
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individë të drejtë në mes të një kolektiviteti të padrejtë? Individualizmi
fetar do të shfaqet vetëm ngadalë në historinë biblike dhe do ta gjejë
shprehjen e tij vetëm te profetë si Jeremia (kap. 31, 2g-3o) dhe
veçanërisht Ezekieli (kap. 18). Lutja e Abrahamit është një moment
historik në këtë rrugë. Por ende nuk paraqet problemin e vërtetë të
individualizmit. Është më tepër ajo e drejtësisë së Zotit që është në
diskutim. Nëse Zoti ndëshkon një komunitet ku ka të drejtë dhe të ligë,
pse nuk do të shpëtonte gjithashtu një komunitet ku ka të drejtë dhe të
ligë? Pse të pabesët duhet t’i drejtojnë gjithmonë të drejtët në humbjen e
tyre dhe pse të drejtët nuk duhet t’i çojnë të pabesët në shpëtimin e tyre?
Përgjigjet e njëpasnjëshme të Zotit ndaj Abrahamit vërtetojnë se mëshira e
Zotit është pafundësisht më e madhe se ashpërsia e tij, pasi për dhjetë
njerëz të drejtë ai do ta shpëtojë qytetin për hir të tyre. Prandaj është hiri i
Zotit që shfaqet si përgjigje ndaj ndërmjetësimit të patriarkut, përulësia e
të cilit përpara Zotit shënohet nga i gjithë qëndrimi i tij (ai është vetëm
pluhur dhe hi, v. 27).

Duke zgjatur linjat e kësaj lutje, ne e kuptojmë se si zbulesa e Dhiatës
së Vjetër do të çonte në idenë se një njeri i drejtë mund të shpëtonte tërë
popullin. Shërbëtori i Zotit (Isaia 53) dhe pastaj Jezu Krishti do të
shënojnë përmbushjen e kësaj.

19, 1-29. Shkatërrimi i Sodomës
Vazhdimi direkt me kap. 18 prej të cilave ai vazhdon historinë, ky

kapitull i ri tregon, në të njëjtin stil të vjetër, se si u krye shkatërrimi i
Sodomës dhe Gomorës dhe si Loti dhe një pjesë e familjes së tij ishin në
gjendje t’i shpëtonin kësaj katastrofe. Shpalosja e fakteve paraqitet me
thjeshtësi, por edhe me një realizëm dramatik që e bën këtë kapitull një
copë goditëse, madje edhe për lexuesin modern. Uniteti letrar i kësaj
tradite antike nuk na pengon të vërejmë disa veçori të cilat mund të
shpjegohen me modifikime të lehta pasuese. Le të mos kthehemi, për
shembull, te karakteri i personazheve, pasi, si në kap. 18, dikush mbetet
në dyshim për ta: dy engjëj (v. 1, 15), dy burra (v. 12, 16) apo vetëm Zoti
(v. 17, 24)? – Por le të vërejmë se tregimi primitiv ishte të flitej vetëm për
Sodomën; tashmë në kap. 18, 16, 22 ata folën vetëm për këtë qytet dhe
Abrahami, në lutjen e tij, ndërmjetëson për qytetin. Historia e Lotit dhe
fluturimit të tij ndodhet në Sodom. Qyteti i Gomorës (i cili përmendet
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vetëm tri herë: 18, 20; 19, 24, 28) i cili ishte afër dhe i cili, në traditë, i ka
mbetur Sodomës simboli i korrupsionit dhe ndëshkimi i drejtë i Zotit.

Gjeografia e rajonit jugor të Detit të Vdekur përshtatet shumë mirë me
një katastrofë të këtij lloji, pasi pamja e vendit është e shkretë dhe e thatë,
me depozita të mëdha të formacioneve të kripës për shkak të tharjes
progresive të Detit të Vdekur. Një rajon i tillë i shkretë dhe i pabanueshëm
mund të shpjegohet vetëm nga një kataklizëm e dërguar nga Zoti për të
shfarosur banorët që kishin tërhequr mbi ta zemërimin e Zotit për shkak të
prishjes së tyre. Historia madje duket se shpjegon se para kësaj goditje të
tmerrshme, Deti i Vdekur nuk ekzistonte ende. E gjithë rajoni ishte po aq i
gjelbër sa një kopsht i Zotit “(13, 10), megjithëse kishte puse asfalti aty
këtu (14, 10). Gjendja aktuale e vendit do të vinte nga pasojat e
pashlyeshme të shiut të squfurit dhe zjarrit të dërguar nga i Përjetshmi në
kohën e Abrahamit (19, 24).

Në nivelin teologjik, shkatërrimi i Sodomës dhe Gomorës, në mes të
tregimeve rreth Abrahamit, lidhet me historinë e Lotit (kap. 13) dhe
zgjedhjen që ai bëri në këtë vendbanim. Qytetërimi urban gjykohet me
ashpërsi të madhe në lidhje me zakonet e nomadëve dhe mëkati i
Sodomitëve nuk mund të mbetet pa u ndëshkuar nga Zoti. Është, në planin
e paraardhësve të popullit të Zotit, paraleli i historisë së Përmbytjes në
planin e mbarë njerëzimit. Loti u shpëtua si përmes zjarrit, si Noahu
përmes përmbytjes. Në këtë kuptim, lutja e Abrahamit u përgjigj, por jo
plotësisht, sepse nuk ishin dhjetë njerëz të drejtë që do të kishin sjellë
shpëtimin e qytetit. Midis profetëve dhe në Ungjill, Sodoma dhe Gomora
mbeten emrat tragjikë që ndalojnë ndokënd të marrë lehtë gjykimin e Zotit
ose ta përqeshë atë (Isa. 1, 9-10; Jer. 49, 18; Ez. 16-49; Mat 10:15; 11,
24; Luka 17, 29, etj.).

v. 1. Engjëjt arrijnë në Sodomë në mbrëmje. Do të ishte e pamundur
për burrat, pasi kishin kaluar mesin e ditës në Hebron (18, 1) të mbërrinin
në Sodom në mbrëmje (më shumë se 60 km).

v. 2-3. Mikpritja e Lotit përshkruhet pothuajse në të njëjtat terma me
Abrahamin (18, 1-8). Edhe në qytet, Loti mbetet besnik i zakoneve të
nomadëve.

v. 4-11. Korrupsioni i burrave të Sodomës përshkruhet realisht. Folja
të njohësh (v. 5) përdoret në një kuptim seksual, pasi Loti ofron, si
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kompensim, për të ofruar dy vajzat e tij. Zëvendësimi i panatyrshëm, i cili
ka mbajtur emrin e Sodomitëve, dënohet ende me dhunë në Bibël (Lev.
18, 22; 20, 13; Rom. 1, 27). Një histori e ngjashme tregohet në gjyqtarë

19, 22-25. Ne nuk duhet t’i gjykojmë këto fakte kundër moralit tonë.
Në antikitet, ligji i mikpritjes duhej të vinte para gjithçkaje, madje edhe
para nderit të grave dhe vajzave të shtëpisë. Njerëzit e Sodomës
kërcënojnë vetë Lotin, të cilin ata ende e konsiderojnë si të huaj (v. 9).
Ishte atëherë që engjëjt ndërhynë për mrekulli për të larguar banorët e
qytetit të korruptuar (v. 10-11).

Në v. 12 deri në 22 shohim dialogje gjithnjë e më patetike., Në fillim
Loti dëgjon këshillat e engjëjve, por rekomandimet e tij për dhëndurët e tij
vështirë se merren seriozisht. Ata qeshin me të (v. 14). Pastaj vetë engjëjt
ndërhyjnë dhe marrin për dore Lotin, gruan e tij dhe dy vajzat e tij për t’i
nxjerrë nga qyteti (v. 15-16). Më në fund, është lutja e Lotit që ka frikë se
nuk do të mund të shmangë shkatërrimin (v. 17-22) dhe që kërkon të
strehohet në një qytet të vogël, shpjegohet etimologjia e të cilit: Tsoar, nga
rrënja që do të thotë: të të jetë i vogël Kështu hiri i Zotit ushtrohet ndaj
Lotit deri në fund, pasi murtaja shkatërruese nuk mund të fillojë para
mbërritjes së Lotit në strehën e tij (v. 22),

v. 23-28. Pas këtyre shumë detajeve, përshkrimi i katastrofës tregohet
sa më esëll që të jetë e mundur. Në disa fjali, thuhet se gjithçka
shkatërrohet nga zjarri nga qielli. Njoftimi për gruan e Lotit i shndërruar në
një kolonë kripe shpjegohet me mosbindje ndaj rendit të v. 17 Pa dyshim,
dikush mund të thotë se këtu ekziston një paralajmërim kundër çdo
keqardhjeje sterile kur Zoti na thërret të ndjekim një drejtim të saktë
(Luka 17, 32). Por ekziston edhe ideja që gjejmë diku tjetër: asnjë qenie
njerëzore nuk mund të shohë me sytë e tij pa vdekur veprimin e
drejtpërdrejtë të Zotit që ndërhyn në botë. Sa i përket shtyllës së kripës,
ajo lehtë mund të shpjegohet me formacionet e çuditshme të kripës që
ende mund të vërehen në këtë rajon të Detit të Vdekur.

Abrahami është dëshmitar i ndëshkimit të Zotit nga larg (v. 27-28). Ne
evokojmë ndërmjetësimin e tij; tregohet përballë dy qyteteve të tymosur.
As një fjalë, as një gjest. Vetëm lexuesi mund të imagjinojë se çfarë mund
të ketë ndodhur në mendjen e patriarkut të heshtur.
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Më në fund një shënim përmbyllës (v. 29) përmbledh këtë histori
tragjike: Zoti e kujtoi Abrahamin dhe shpëtoi Lotin. Hiri i Zotit mbetet,
edhe kur gjykimi i tij prishet me dhunë.

19, 30-38. Prejardhja e moabasve dhe amonasve.
Fundi i kap. 19 tregon një histori të zhurmshme që nganjëherë habitet

kur gjen një vend në Bibël. Ç’kuptim ka ky episod skandaloz në të cilin
dy vajzat e Lotit dehin babanë e tyre, i cili është strehuar me ta në një
shpellë dhe mbeten shtatzënë duke ndjekur marrëdhëniet inçestuale që
kishin me të gjatë dehjes së tij?

Sigurisht, Bibla nuk e mbulon realitetin njerëzor në të gjitha turbet e saj,
por gjithashtu duhet të kemi kujdes që të mos gjykojmë të diktuar nga
ligjet tona moderne morale, të cilat shpesh janë shumë të ndryshme nga
zakonet e lashta. Ndoshta në kohërat antike nuk kishte “qortim për
veprimet që kishin për qëllim të përjetësonin garën pa përzierje të gjakut
të huaj? V. 31 na tregon se nuk kishte asnjë njeri në garë. Vendi, pa
dyshim pas shkatërrimit të Sodomës dhe Gomorës Sidoqoftë, nuk kishte
asnjë njeri të racës së Lotit, kështu që bijat e Lotit përdorin një stratagem
për të mos pasur turp të plaken pa fëmijë.

Sidoqoftë, qëllimi i vërtetë i këtij pasazhi shpjegohet mjaft lehtë. Nga
njëra anë, autori donte të tregonte se ekzistonte një lidhje farefisnore midis
izraelitëve dhe fqinjëve të tyre Moabitë dhe Amonitët. Të gjithë ata
kthehen në të njëjtën prejardhje familjare. Nga ana tjetër, përkundër këtij
komuniteti të origjinës, Moabitët dhe Amonitët nuk janë pjesë e popullit të
Zotit: ata madje gjykohen me përçmim dhe historia do të provojë se ata
shpesh i kundërshtuan Izraelitët me armë. Rrëfimi ynë tregon pse
pasardhësit e Lotit u përbuzën: vetë lindja e tyre është e denjë për
përbuzje dhe emrat e tyre mbahen mend përgjithmonë në kujtime
poshtëruese. Moab mund të thotë: (erdhi) nga babai dhe Amoni do të
buronte nga ben-Ammi, domethënë bir i popullit tim, ose më saktësisht bir
i prindit tim ose i babait tim, sipas njërit prej kuptimeve të fjalës Am në
hebraisht si në arabisht (v. 37-38). Këto etimologji, siç kemi parë tashmë
për emra të tjerë, nuk janë me të vërtetë gjuhësore. Ato bazohen në
bashkëveprimet e fjalëve, dhe veçanërisht në idetë me të cilat ne donim të
shpjegonim disa realitete historike. Ata hedhin një dritë të mirë mbi
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mendimin e shkrimtarëve antikë dhe mënyrën e tyre të interpretimit të
traditave më të vjetra, sipas besimit të tyre dhe frymëzimit fetar që i animoi
ata.

Kështu mbaron historia e Lotit, për të cilin Dhiata e Vjetër nuk do të
thotë kurrë një fjalë. Reduktuar në disa tregime (kapitujt 13 deri 19, por
mbi të gjitha 13 dhe 19), kjo histori ka një kuptim që nuk mund të
harrohet. Pa kaluar një gjykim të pafavorshëm mbi të (përkundrazi ne
flasim për të si një të drejtë, në 2 Pjet. 2 7-8), Zanafilla sheh te ky i afërm i
ngushtë i Abrahamit dhe te pasardhësit e tij një burrë dhe popuj.
marrëveshtje. Po kështu, Jishmaeli, djali i Abrahamit përmes Agarit, nuk
është trashëgimtari i premtimit. Familjarizmi sipas mishit dhe gjakut nuk jep
të drejtën natyrore për të hyrë në besëlidhjen e njerëzve të zgjedhur. Loti
dhe Jishmaeli janë degë anësore. Vetëm Isaku do të jetë djali i premtuar
sipas mëshirës së zgjedhjeve hyjnore.

Abrahami dhe Sara ndër filistenjtë
(Kap. 20)
Ky episod i ri në historinë e patriarkut është mjaft paralel me atë të

kap. 12, 10-20, ku Abrahami dhe Sara zbresin në Egjipt. Një tregim i
tretë paralel do të gjendet gjithashtu në kap. 26, 7-11, në lidhje me
Isakun. Ne i referojmë lexuesit asaj që thamë për kap. 12, 10-20,

Këto tre histori, të cilat kanë një sfond të përbashkët, paraqiten në
kontekste të ndryshme dhe me disa zhvillime të ndryshme. Duket se kap.
12 përmban formën më të vjetër të kësaj tradite dhe atë kapitullin tonë. 20
ose një version më i ri (më shpesh i atribuohet dokumentit Elohist, sepse
atje Zoti quhet Elohim, dhe jo Jahvr).

Dallimet padyshim tregojnë një zhvillim të ideve morale dhe teologjike.
Abrahami nuk thotë një gënjeshtër, pasi Sara është vërtet gjysmë motra e
tij që u bë gruaja e tij, siç e lejonte zakoni (v. 12). Ajo ishte e mbrojtur
sepse Abimeleku nuk e kishte për grua (v. 4) ... Për më tepër, Abimeleku,
mbreti i Gezarit (një lokalitet afër Gazës midis Filistejve) paraqitet si një
njeri me mirëbesim që i frikësohet Zotit dhe ka shqetësim për të mos iu
bindur urdhrave të tij (v. 5-7). Vetë Zoti ndërhyn drejtpërdrejt në vizion (v.
3) për të shmangur më të keqen. Abrahami quhet profet (v. 7) dhe ka një
mision të ndërmjetësimit në emër të fajtorëve (v. 7 dhe 17). Ai del nga kjo
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aventurë i lavdëruar dhe mbreti i huaj ka shumë respekt për të; ai i jep atij
dëmshpërblim për gabimet që mund të ishin kryer dhe i ofron patriarkut të
vendoset kudo që dëshiron në vendin e tij (v. 14-16).

Sidoqoftë, disa ide mbeten arkaike, veçanërisht ajo e ndëshkimit
kolektiv që goditi Abimelekun dhe mbretërinë e tij (v. 9) dhe veçanërisht
që privoi nga fëmijët gratë dhe shërbëtorët (v. 17-18). Prandaj mund të
konkludojmë se, në traditën antike, analoge me atë të kap. 12, shkrimtari
biblik ka siguruar disa reflektime më të fundit teologjike të cilat kanë
zbutur karakterin disi të beftë dhe të guximshëm të historisë. Ajo që
konfirmon se historitë e Zanafillës vijnë nga tradita të kohërave të
ndryshme, dhe fillimisht të pavarura nga njëra-tjetra, është vendi i historisë
sonë. Sipas 17, 1-7, Sara është 90 vjeç. Do të ishte në këtë moshë që ajo
do të ishte rrëmbyer nga Abimélek për të qenë gruaja e tij (20, 2)!

Por në formën e tanishme të librit të Zanafillës, vendi i tregimit tonë
shpjegohet, si në kap. 12, Është në kohën kur premtimi i Zotit është afër
përmbushjes (lindja e djalit të premtuar shpallet në kap. 18) që të gjitha
përsëri rrezikojnë të kompromentohen nga njerëzit. Sidoqoftë, Zoti po
vëzhgon premtimin e tij dhe nuk do të lejojë që ai të prishet ose të
njolloset nga mëkati njerëzor.

Isaku dhe Jishmaeli
(Kap. 21, 1-21)
Përmbushja e premtimit të Zotit më në fund na tregohet. Me lindjen e

Isakut dhe me dëbimin e Jishmaelit, tregimet e mësipërme arrijnë në
përfundimin e tyre. Jo se historia mbaron këtu – kjo është vetëm
parathënia e gjithë historisë biblike – por faza e parë mbaron: Zoti ka
premtuar, ai e mban fjalën e tij. Plani i tij po kryhet ashtu siç është
planifikuar, pavarësisht nga rrethanat e ndryshme të cilat në çdo kohë janë
dukur se e pengojnë atë. Besnikëria e Zotit shfaqet këtu, siç do të shfaqet
më vonë kur përmbushet premtimi i tij për të dërguar një Shpëtimtar në
kohën e lindjes së Jezusit.

v. 1-7. Lindja e Isakut
Ne jemi gjithnjë e më të habitur nga shkurtësia dhe kthjelltësia e këtyre

vargjeve ndërsa ato shënojnë përfundimin e tregimeve të gjata në të cilat
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premtimi i Zotit u dha, u përsërit dhe u sqarua (kap. 12, 1-3; 13, 14 -18;
15 . 1-6; 17, 15-22; 18, 1-16). Njoftimi dhe përgatitjet zunë një vend të
madh; arritja rrëfehet në disa fjali të shkurtra pa zhvillim, sikur të ishte
gjëja më e thjeshtë në botë. Kjo shpesh ndodh me premtimet e Zotit dhe
përmbushjen e tyre.

Shtë e mundshme që traditat e ndryshme të Zanafillës treguan, secila në
mënyrën e vet, lindjen e Isakut, kaq të rëndësishme në historinë
patriarkale. V. 1-7 në fakt aludojnë në kapitujt e ndryshëm të mëparshëm
dhe mund të ishin përpiluar nga disa dokumente. Por do të ishte e kotë të
përpiqesh të gjesh elementët origjinalë të bashkuar këtu. Më së shumti,
mund të themi se v. 4-5 (Rrethprerja e Isakut dhe Epoka e Abrahamit)
lidhen me kap. 17 me karakter priftëror, dhe që vv. 6-7 janë më afër kap.
18, 1-6 më të vjetër.

v. 1. Përkthimi: Zoti u kujtua ... nuk është i saktë. Teksti thotë: Zoti
vizitoi Sarën siç kishte thënë.

v. 6. Këtu jepet një shpjegim i ri për emrin e Isakut. Në kap. 17, 17
shohim se Abrahami qesh me kënaqësi dhe kënaqësi; emri i Isakut do të
thotë: ai qesh. Në kap. 18, 12-15, lindja e djalit të premtuar shkakton të
qeshurat e Sarës, e cila beson në një shaka, por më pas shërohet kur
kupton se fjala është serioze. Pra, është një e qeshur skepticizmi dhe, në
një farë mënyre, mosbesimi. Në kap. 21, në v. 6, gjejmë dy shpjegime të
tjera të emrit: Isaac-qeshura. Pjesa e parë e vargut bashkohet me kap. 17,
17: Zoti i dha Sarës diçka për të qeshur, domethënë të gëzohej që kishte
një djalë. Pjesa e dytë: kush e mëson do të qeshë me mua, aludon në
talljen e njerëzve ndaj Sarës e cila, në moshën 90 vjeç, lind një djalë 1
Kjo thënie vështirë se mund të interpretohet ndryshe, siç bëjnë disa.
Përkthime që thonë: të gjithë ata që mëso se do të më buzëqeshë (Bibla e
Jeruzalemit), domethënë do të jetë i mirë dhe do të gëzohet me mua. Është
vërtet e qeshura tallëse e atyre që nuk mund të besojnë në mundësinë e
një mrekullie nga Zoti, në përmbushjen e një premtimi. Shkurtimisht, v. 6
shpreh dy qëndrimet e vetme të mundshme përballë një premtimi nga Zoti:
gëzimi i atij që beson dhe tallja e jobesimtarit.

Emri i Isakut jep kështu rastin për një seri aludimesh dhe madje
lojërash fjalësh në foljen për të qeshur të cilat vazhdojnë ende në rrëfimin
vijues, pasi që në v. g Sarah është e pakënaqur kur sheh Jishmaelin duke
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qeshur me Isakun. Fëmija i Premtimit, me emër, shoqërohet me të
qeshurat e Abrahamit, Sarës dhe të gjithë rreth tyre. v. 8-21, Jishmaelin e
dëbojnë.

Në një tregim të ngjashëm me atë të kap. 16, autori biblik tregon se si
Hagara dhe Jishmaeli u dëbuan nga shtëpia e Abrahamit me kërkesën e
Sarës. Ne lehtë mund të vëzhgojmë ngjashmëritë e dy rrëfimeve, por edhe
ndryshimet, të cilat me shumë mundësi shpjegohen nga shqetësimi për të
mos krijuar një kontradiktë me kap. 16, Përkundër kësaj, sekuenca
kronologjike e ngjarjeve paraqet probleme. Sipas v. 14, Abrahami e
vendos Jishmaelin në supin e nënës së tij, e cila më vonë e lë fëmijën nën
një kaçubë (v. 15). Zoti do të dëgjojë zërin e fëmijës dhe Agari do të gjejë
ujë për t’i dhënë të pijë (v. 17-19). Por një tregim i thjeshtë dëshmon se
në atë kohë, fëmija duhet të ketë qenë të paktën ... 16 ose 17 vjeç (17,
25: ai ishte 13 vjeç kur u rrethpre. Isaku lindi një vit më vonë, dhe
Jishmaeli do të do të dëbohet pasi të jetë bërë synet. ‘Isaku do të jetë
zvjerdhur – 21, 8 – kjo do të thotë në moshën 2 ose 3 vjeç sipas zakonit).
Rrëfimi fillestar ishte të flisje për Jishmaelin si një fëmijë shumë të vogël.

Problemet letrare dhe kronologjike kanë vetëm një rëndësi relative për
autorin që e vendos veten, siç e kemi parë shpesh, në nivelin moral dhe
teologjik. Tani kemi këtu një tregim në të cilin Abrahami ka një qëndrim
më njerëzor sesa në kap. 16, Në vend që të jetë dëshmitar pasiv i
rivalitetit mes dy grave, ai është i detyruar të marrë anën, por ai e bën atë
me vështirësi, sepse ai e do Ismael djalin e tij, dhe duke e dëbuar atë nga
shtëpia e tij me Hagarën, ai kujdeset që të japë atyre ushqim dhe pije (v.
14). Nëse ai e ka këtë qëndrim, kjo është për shkak të një zbulese nga
Zoti (v. 12-13) e cila i jep tërë historisë një rëndësi teologjike: plani i Zotit
duhet të realizohet në Isaâc, megjithatë Jishmaeli gjithashtu do të bëhet një
komb i madh. Sidoqoftë, ai nuk do të jetë fara e vërtetë e Abrahamit dhe
nuk do të marrë tokën e premtuar; ai do të mbetet një gjahtar i aftë
nomadësh në shkretëtirën jugore (v. 20-21).

v. 9. Nuk ka asgjë të keqe me të qeshurat e Jishmaelit me Isakun, por
Sara beson se mund të lindë një rivalitet midis dy fëmijëve për
trashëgiminë. Kjo është arsyeja pse ajo nuk dëshiron që djali i shërbyeses
të qëndrojë në shtëpi për të fituar të drejta që ai më vonë do të
pretendonte. Tradita hebraike dhe e krishterë e ka interpretuar këtë
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pasazh në mënyrë të pafavorshme: rabinët panë në foljen për të qeshur
‘shprehjen e një qëndrimi të padurueshëm dhe apostulli Pal (Galatasve
4:29) flet për një përndjekje të Isakut nga Jishmaeli.

v. 16-17. Hagara ngre zërin dhe qan; Zoti e dëgjoi zërin e fëmijës.
Teksti Grek e modifikon këtë fjali duke thënë se është fëmija ai që ngriti
zërin dhe qau, dhe Zoti e dëgjoi atë. Këtu kemi një aludim të ri për emrin
e Jishmaelit që do të thotë: Zoti e dëgjoi (krh. 16, 11).

Engjëlli i Zotit identifikohet me Zotin, si në kap. 16, sepse ne flasim për
të si për Zotin pa bërë asnjë dallim (v. 19-20).

v. 19. Detajet gjeografike nuk janë dhënë si në kap. 16 që shpjegon
emrin e pusit (v. 13-14).

v. 21. Toka e Jishmaelitëve nomade ishte me të vërtetë shkretëtira e
jugperëndimit (Paran) drejt Egjiptit. Hagara është një egjiptiane (v. 9) dhe
ajo do t’i japë një grua egjiptiane djalit të saj. Kështu, pasardhësit e
Abrahamit përmes Jishmaelit janë të racës së përzier.

Vështirë se do të flasim për Jishmaelin, përveç në kap. 25, q, i cili e
përmend atë përkrah Isakut, në kohën e varrosjes së Abrahamit. Biri i
mishit nuk do të trashëgojë premtimin dhe nuk do të hyjë në besëlidhje, as
Loti dhe pasardhësit e tij. Tani e gjithë historia përqendrohet te Isaku dhe
pasardhësit e tij.

Abrahami dhe Abimeleku
(Kap. 21, 22-34)
Premtimi për të pasur një djalë është përmbushur, por ende jo premtimi

për të pasur tokën në të cilën do të jetojnë njerëzit e zgjedhur. Sidoqoftë,
menjëherë pas tregimit të lindjes së Isakut, i njëjti kapitull tregon se si
Abrahami bëri një besëlidhje me Abimelekun për të fituar pusin e
Beersheba. Kjo është prona e parë që ai do të ketë në këtë tokë të
premtuar. Prona ende shumë e pasigurt: një pus dhe pemë që ai mbolli
pranë tij, por një shenjë e sigurt e përmbushjes së premtimit në lidhje me
tokën e Kanaanit (kap. 12,7; 13, 14-17; 15, 18, 21; 17, 8).

Pasazhi duket se përmban dy tregime të ndryshme: nga njëra anë, një
aleancë midis Abrahamit dhe Abimelekut që marrin përsipër të përdorin
dashamirësi reciproke dhe të bëjnë një betim në pusin i cili do të quhet:
pusi i betimit, Beersheba (v. 22-24 , 27131) – Nga ana tjetër, pas një
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mosmarrëveshjeje rreth një pusi, Abrahami i dha Abimelekut shtatë dele si
peng të pronësisë së pusit që ai hapi; për Beersheba do të thotë gjithashtu:
pusi i shtatë (vv. 25-26, 28-30, 32-34). Cilado qoftë origjina letrare e
kësaj historie, qëllimi është unik: të tregojë të drejtën e Abrahamit të
pronësisë mbi Beersheba, në një mënyrë ligjore, me marrëveshje të
nënshkruar midis tij dhe mbretit të rajonit.

Toka e premtimit nuk do t’i jepet një populli ideal dhe pasiv: Izraeli do
të duhet ta pushtojë atë dhe të pajtohet me popujt që qëndrojnë atje.
Historia e Abrahamit është si preludi dhe simboli.

v. 22. Në Abimélek, cf. kap 20, Ky mbret pagan e njeh Zotin e
Abrahamit si të gjallë dhe të fuqishëm. V. 23 aludon në historinë e kap. 20

v. 25. Posedimi i puseve është, për nomadët, një çështje e jetës dhe
vdekjes. Mosmarrëveshjet dhe ndonjëherë betejat për një pus nuk ishin të
rralla (krh. 13, 8). Të drejtat e më të fortit shpesh ndiheshin atje ashpër
(Dal. 2, 16-Ig).

v. 27. Një besëlidhje u vulos me oferta. Kushdo që pranonte një ofertë
ishte i detyruar ta mbante kontratën të vendosur. Kjo është arsyeja pse
Abrahami i jep Abimelekut shtatë dele si një garanci për të drejtën e tij për
të zotëruar pusin (v. 20).

v. 31. Etimologjia e Beersheba-s jepet shprehimisht mirë e betimit,
sepse aty ata u betuan me njëri-tjetrin. Por fjala Sheba do të thotë
gjithashtu shtatë, dhe shpjegimi pastaj lidhet me shtatë delet e dhëna nga
Abrahami. Për më tepër, mund të jetë që midis dy kuptimeve të së njëjtës
rrënjë (betimi dhe shtatë) ekziston një lidhje primitive, e harruar pastaj
(shih një tjetër tregim paralel dhe një etimologji të Beersheba, në kap. 26,
12-33 me Isakun dhe Abimélek).

Beer-Sheba është në jug-perëndim të Hebronit, një lokalitet shumë i
vjetër, rreth një ose më shumë puseve (tani Bersabée ose Bir-es-Sebaa).

v. 32. Teksti flet për tokën e Filistejve, ndërsa është në kap. më parë,
Abimélek është mbreti i Guérar. Në fakt, Filistejtë nuk u vendosën në tokë
vetëm shumë më vonë, pasi hebrenjtë pushtuan Kanaanin.

v. 33. Siç kemi parë diku tjetër (kap. 12,7-8; 13-18), Abrahami i
drejtohet Zotit në lokalitetin ku banon dhe ku, me gjasë, ai ndërtoi një
altar si në Shekem, Betel dhe Hebron. Këtu, ai mbjell pemë, një shenjë e
pronësisë së tokës që një nomad vështirë se mund ta ndërmarrë.
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Emri: Zoti i Përjetësisë i atribuohet Të Përjetshmit është i ngjashëm me
emrat: Zoti i Plotfuqishëm, Zoti i Plotfuqishëm, i hasur më parë (14, 18-
20; 17, 1). Ashtu si, midis Kananejve, secili lokalitet kishte një zot të
veçantë, kështu që në historinë patriarkale Zotit i janë dhënë emra të
ndryshëm sipas vendndodhjes së altarëve ku ai është thirrur.

Sakrifica e Isakut
(Kap. 22)
Historia e Abrahamit mund të përfundojë në kapitullin e mëparshëm.

Fëmija i premtimit, Isaku, lindi dhe djali, sipas natyrës, Jishmaeli, dëbohet
për të shmangur rivalitetin. Toka e premtuar patriarkut dhe pasardhësve të
tij, edhe nëse ende nuk i përket, i është dhënë në mënyrë simbolike nga
blerja e pusit të Beersheba. Tani, pas kthesave të ndryshme që ndanë
premtimin nga përmbushja e tij, gjithçka duket e rregulluar dhe e rregullt;
historia ka ardhur në përfundimin e saj të lumtur.

Por përsëri gjithçka vihet në dyshim në një mënyrë dramatike dhe, në
aspektin njerëzor, është shembja e të gjitha më lart dhe kthimi në zero.
Gjëja më serioze, për lexuesin e këtij kapitulli të ri, është se shembja e
ngrehinës së ndërtuar me dhimbje është shkaktuar, jo më nga dobësitë
njerëzore, por – mund të thuhet dikush – nga faji i Zotit. Më shumë se një
lexues modern ka imagjinuar revoltën e fshehtë të Abrahamit përpara një
Zoti që duket se jep me bujari dhe që menjëherë tërheq atë që ka dhënë,
si përmes trillit tiranik të një despoti që gjen kënaqësinë e tij në mundimet
që ai ka dhënë. ‘ për lëndët e tij.

Kjo histori – një nga më të bukurat në historinë patriarkale në formën e
saj letrare si dhe në thellësinë e saj morale dhe psikologjike – është shumë
e pasur me përmbajtjen e saj që do të ishte e gabuar të dëshiroje të
reduktoje në një ide të vetme, në dëm të tjetrit po aq koncepte të
rëndësishme. Do të ishte gjymtimi i tij për t’i dhënë vetëm një shpjegim
historik pa ruajtur kuptimin e saj teologjik, ose anasjelltas, për të gjetur
vetëm teologji pa themel historik.

Para së gjithash është besimi i Abrahamit që nxirret në dritë. Ndërsa
premtimi duket se vihet në pikëpyetje tërësisht dhe urdhri i Zotit është një
kërkesë mizore për një baba që e do djalin e tij dhe duhet ta sakrifikojë
atë, patriarku, i vënë kështu në provë, tregon besimin e tij në bindje totale
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dhe të heshtur. Maturia e historisë i jep heshtjes së Abrahamit një
madhështi edhe më dramatike sesa ajo e fjalëve të shkurtra që ai thotë
para Zotit. Sepse ai i tha Zotit ose engjëllit të tij vetëm dy herë, Ja ku jam.
(v. 1 dhe 11). Por veprimet e tij të heshtura le të imagjinojnë mendimet që
mund të kenë nxituar në mendjen e tij: përgatitjet për udhëtim (v. 3), ecja
për 3 ditë (v. 4), ngjitja në kodër te djali i tij (v. 6), ndërtimi i altarit (v. G),
momenti tragjik kur ai zgjati dorën për të vrarë Isakun (v. 10). ,Shtë, për
më tepër, e padobishme të përpiqesh të përshkruash dramën psikologjike
të këtij babai njëqind vjeçar i thirrur për të sakrifikuar djalin e tij të vogël,
“të vetmin e tij, atë që ai e donte” (v. 2, 12, 16), atë kush ishte atje.pika
kulmore e një jete me besim në premtimin e Zotit. Nëse Abrahami është
me të vërtetë “babai i besimtarëve” (Rom. 4) i cili dinte të tregonte besimin
e tij me veprat e tij (Jak. 2:21), me të vërtetë është në këtë tregim që ne
gjejmë një dëshmi të jashtëzakonshme.

Në fushën e historisë fetare të Izraelit, ka të ngjarë që kapitulli ynë të
na japë një paraqitje të shkurtër të një momenti të rëndësishëm në fenë e
lashtë Hebraike: që kur sakrificat njerëzore, dhe në veçanti sakrificat e
fëmijës së parëlindur, u zëvendësuan nga sakrificat e kafshëve , duke
shërbyer si shpengim. Zakon i kultit të sakrificës njerëzore ishte i shpeshtë
në fetë e Lindjes së lashtë dhe nuk ishte i huaj për Izraelin. Në disa raste,
profetët e kundërshtuan fuqimisht këtë zakon, i cili u ringjall sa herë që
ndihej ndotja e fesë së Izraelit nga kultet idhujtare (krh. Për shembull Mi.
6, 7; 1 Mbr. 16,34; 2 Mbr. 3,27; Lp. 12,31 , etj). Ligji që lexojmë në
Dal. 34, 19-20 ose në 13, 13 na provon se kushtimi ndaj Zotit të djalit të
parëlindur, i cili mund të ishte kryer në mënyrë efektive nga një flijim në
kohët e lashta ishte zëvendësuar me blatimin e një kafshë në shpengim.
Rrëfimi i sakrificës së Isakut mund të ketë qenë shprehja e një ndryshimi
historik në kultin e lashtë hebraik, kur flijimi i një kafshe zëvendësoi atë të
djalit të parëlindur dhe kur një ndryshim i tillë u pa si një përgjigje ndaj një
zbulese nga Zoti (vv . 12-13).

Por është mbi të gjitha në nivelin teologjik që kapitulli ynë merr
rëndësinë e tij të plotë në historinë e zbulesës. Personi i Abrahamit është
më pak thelbësor në histori sesa veprimi i Zotit të Abrahamit. Do të ishte e
vështirë të flisnim në një mënyrë më të gjallë dhe më të fuqishme të
ndërhyrjes së Zotit në historinë e një burri. Sovraniteti total i Zotit, i cili vë
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në provë në një mënyrë të pakuptueshme atë që beson në të, dhe i cili për
këtë nuk ka frikë të kundërshtojë vetveten dhe të lejojë të lindin dyshime
mbi besnikërinë e tij ndaj premtimit të tij, na shfaqet në më të lartin e tij
dhe kërkesa më e tmerrshme. Në të njëjtën kohë, hiri i pafund i këtij Zoti
që ka premtuar dhe që e mban premtimin e tij, por që tregon në çdo
moment se njeriu nuk ka asgjë dhe se ai merr gjithçka nga hiri hyjnor, nuk
lë vend për merita të besimtarit. Abrahami e mori djalin e premtimit si një
hir të mrekullueshëm nga Zoti. Tani, kur gjithçka duket e humbur, ai e merr
përsëri, si një hir të dytë, si një dhuratë e ripërtërirë e cila, sipas Letrës
drejtuar Hebrenjve (11:19), i ngjan një ringjalljeje. Përsëritja e premtimit
Abrahamit (v. 15-18) shpjegohet kështu, sepse nëse patriarku do të
tundohej të harronte se ai jetonte vetëm me besim në premtimin e Zotit,
sprova e tij do t’ia kujtonte atë. markë me një hekur të nxehtë në mishin e
tij.

Fuqia dhe hiri i Zotit gjetën shprehjen e tyre të plotë në sakrificën e
Jezu Krishtit. Atë që Zoti i kërkoi Abrahamit, Ai e përmbushi veten duke i
dhënë djalit të tij të vetëm, djalit të tij të dashur për shpengimin e njerëzve.
Interpretimi i krishterë i historisë së sakrificës së Isakut duket se është i
ligjshëm dhe ka dhënë shkas për komente të gjata në shpjegimin e Etërve
të Kishës dhe të teologëve të shumtë. Vini re, megjithatë, këtu si në vendet
e tjera që një pretendim i tregimit të Zanafillës nuk do të ishte në traditën
biblike. Që ka një njoftim të sakrificës së Krishtit në sakrificën e Isakut,
që ne gjejmë tek Abrahami imazhin e Atit që i jep djalin e tij dhe e gjen atë
në ringjallje, nuk do të thotë domosdoshmërisht se ne duhet të kërkojmë –
dhe të zbulojmë – një kuptim për secilin detaj të historisë: druri i kryqit,
qengji pashallëk, gomari, thika, zjarri etj. Uniteti i thellë i zbulesës biblike
në Dhiatën e Vjetër dhe të Re nuk mund të reduktohet në një ushtrim të
thjeshtë krahasimi, i cili mund të rrezikojë të jetë një lojë mendore.

v. 1-2. Zoti e vë në provë Abrahamin duke i kërkuar djalin e tij, “të
vetmin”, domethënë i vetmi që është djali i premtimit, i vetmi që llogaritet
për trashëgiminë e këtij premtimi. Jishmaeli, në fakt, nuk ishte djali i
premtimit.

Emri i vendit ku patriarku do të shkojë është i pasigurt. Versionet e
vjetra ofrojnë variacione: toka e amorasve (Siriake), toka e vizionit
(Latinisht), toka e lartë (Greke). Hebraisht e quan atë: toka e Morisë, por



141

shpjegimi i dhënë në v. 14 nuk i përgjigjet saktësisht këtij emri. Është e
mundshme që vendi i flijimit të Isakut është identifikuar me vendin e
tempullit të ardhshëm të Jeruzalemit, në Moriah, sipas 2 Chr. 3, 1,

v. 3-8. Zakon i ofrimit të flijimeve në kodra ishte shumë i zakonshëm në
kohërat patriarkale. Babai i familjes mund ta kryente këtë veprim i cili, më
vonë, ishte rezervuar për priftin. Në kohët antike, pra, babai ushtronte
funksionin e priftit.

Detajet e tekstit që lidhen me përgatitjet për sakrificën dhe maturinë e
stilit dhe dialogun midis babait dhe birit, dëshmojnë, nga ana e shkrimtarit,
për një art të madh letrar i cili ngjall emocione në thjeshtësinë e tij.
Përgjigja e Abrahamit: “Zoti do ta shohë qengjin për të për flijimin”, i cili
përkthehet si: Zoti do ta sigurojë veten e tij për ..., përgatit shpjegimin e v.
14

v. 9-14. Engjëlli i Zotit ndalon gjestin e Abrahamit. Vetë Zoti ndërhyn
në mënyrë që prova të pushojë, pasi ka provuar besimin e patriarkut. Ky
besim shprehet këtu me fjalën frikë: Unë e di që ju keni frikë nga Zoti (v.
12). Frika ndaj Zotit, në Dhiatën e Vjetër, shpesh shpreh bindjen totale të
besimtarit dhe për këtë arsye besimin e tij. Ka në v. 12-14 disa fjalë të
cilat janë shumë të ngjashme në shqiptim dhe të cilat autori ishte në gjendje
t’i përdorë vullnetarisht: ju keni frikë (jeré ‘), Abrahami jeton (yare’), Zoti
do të shohë ose do të sigurojë (yre’è), ai do të jetë me kusht (yera ‘)’ è).
Shikimi, sigurimi dhe frika lidhen fonetikisht këtu. ‘ Etimologjia e emrit të
vendit të dhënë në v. 14 nuk korrespondon saktësisht me një emër
gjeografik. Është një emër teologjik i dhënë në malin e Zotit ‘Dhe pa
dyshim gjithashtu fjala Moriah në v. 2, për të treguar që Perëndia siguron
nevojat e të gjithë atyre që, si Abrahami, ecin me besim.

v. 15-19. Përsëritja e premtimeve të bëra patriarkut, pas testimit të tij.
Zoti nuk e braktisi planin e tij dhe premtimi i tij do të mbahet, ashtu siç ka
qenë vetëm duke mbajtur jetën e Isakut, trashëgimtar i Abrahamit.
Pasardhësit do të jenë të shumtë dhe të bekuar; ajo do të posedojë portën
e armiqve të saj (që do të thotë, ajo do të sundojë mbi ta), dhe kombet
do të bekohen në të (shih, shpjegimi në 12,3)

Me të njëjtën maturi, përmendet kthimi i Abrahamit dhe Isakut në
Beersheba (v. 19). Asgjë nuk është thënë për Sarën. Megjithatë,
komentuesit e lashtë hebrenj kanë ruajtur këtu një traditë të vjetër që Sara
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vdiq menjëherë, pasi shqiptoi shtatë britma, kur dëgjoi për atë që kishte
ndodhur. Kapitulli tjetër flet vërtet për vdekjen e Sarës.

v. 20-24. Një gjenealogji e shkurtër prezantohet këtu në histori për
vëllanë e Abrahamit, Nachor, gruaja e të cilit quhet Milca (krh. Zan. 11,
27-29). Disa nga emrat në këtë listë janë të njohur dhe përkojnë me emrat
e qyteteve ose qytezave të vendosura në Siri dhe Liban (Késed:
Kaldeasit; Aram, vendi i Aramaas; Tébach dhe Maaca, në Liban).

Interesi i kësaj liste është të përgatisë pjesën tjetër të historisë (kap.
24) dhe në veçanti historinë e martesës së Isakut me Rebekën, “vajza e
Betuelit, birit të Milkës, gruas së Nachor, vëllait të Abrahamit” (24 . 15)
Kështu, fati i djalit të premtimit është i siguruar, sepse gruaja që do të
marrë tashmë, në një farë mënyre, është caktuar nga! histori biblike.

Për më tepër, lidhja farefisnore shumë e afërt midis aramanëve dhe
izraelitëve është afirmuar këtu. përsëri (krh. Zanafilla 11,27-29; Lp. 26,5).
Vini re se njerëzit aramaikë që vijnë nga Nachor, sipas kësaj liste,
përfshijnë 12 djem, 8 të gruas Milka dhe 4 të shërbëtorit Réuma. Po
kështu, Izraeli do të ketë 12 djem, dhe po kështu edhe Jishmaeli (25, 13-
16).

Vdekja e Sarës
(Kap. 23)
Në kapitujt e mëparshëm, Sara, gruaja e Abrahamit, nuk përmendej

shpesh. Ne e dimë se ajo nuk kishte fëmijë, se ajo kishte pothuajse
aventura të pakëndshme gjatë një qëndrimi në Egjipt, se ajo qeshi me
njoftimin e një materniteti të ardhshëm dhe se pasi kishte lindur djalin e saj
Isakun, ajo kishte shërbyesen e saj Hagarën dhe djalin e saj Jishmaeli i
dëbuar. Ne jemi gjithnjë e më të befasuar për të gjetur këtu një tregim të
gjerë sesi do të varroset gruaja e patriarkut dhe vendin e varrimit të saj.
Edhe nëse njeh në këtë kapitull, nga stili dhe idetë, traditën meshtare,
përmbajtja e tregimit është sigurisht shumë e vjetër, sepse pasqyron me
saktësi negociatat shumë Lindore për blerjen ose shitjen e një sendi.,
Blerësi vendosjen e thesareve të mirësjelljes për të marrë një favor të cilin
ai po përgatitet të paguajë dhe shitësi duket se do të japë bujarisht si një
dhuratë atë që do të kërkojë një çmim të mirë.
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Pse insistimi për të blerë një varr për Sarën? Hebrenjtë e lashtë nuk
adhuronin, si të tjerët, të vdekurit ose paraardhësit, të paktën sipas
teksteve biblike. Karakteri profan i kapitullit tonë ku shqetësimi tregtar
mbizotëron mbi shqetësimin fetar e konfirmon qartë këtë. Për më tepër,
figura e Sarës nuk ka ruajtur, në traditë, një aureolë të tillë nderimi, saqë
dikush donte ta rrethonte varrin e saj me një lavdi të veçantë; do të jetë
gjithashtu varri i Abrahamit, Isakut, Rebekës, Jakobit dhe Leas. Për të
kuptuar rëndësinë e këtij tregimi, ajo duhet të mbahet në kontekstin e
traditave patriarkale që lidhen me premtimin. Zoti i premtoi Abrahamit që
t’i jepte atij dhe pasardhësve të tij zotërimin e kësaj toke ku ai ishte ende
vetëm një nomad dhe një udhëtar. Blerja e një pusi (kap. 21, 22-34)
tashmë kishte shënuar një arritje të parë – sa e vogël akoma! – të këtij
premtimi. Por kur të vdesë, çfarë do të ndodhë me këtë patriark endacak
dhe endacak nëse nuk do të ketë varrim? Blerja e një varri do të marrë
një rëndësi të konsiderueshme, si një premtim i tanishëm, dhe mbi të gjitha
i ardhshëm, i premtimit të Zotit. Sigurisht, një varr është një pronë pas
vdekjes e cila ka pak kuptim për një njeri, dëshira e të cilit është të
vendoset në një vend. Por, pikërisht atje shënohet perspektiva e premtimit
të Zotit për të ardhmen; nuk është Abrahami ai që do të trashëgojë ‘tokën
e premtuar, por pasardhësit e tij. Varri ku do të varroset Sara, pastaj
Abrahami dhe të tjerët, është shenja e kësaj zotërimi të ardhshëm të
tokës, e cila tashmë është vendi i etërve, ku ata janë varrosur. Plani i Zotit
projektohet në të ardhmen, përtej vdekjes së patriarkëve.

Dikush mund të habitet gjithashtu nga kjo blerje: Zoti ka premtuar të
japë tokën dhe Abrahami është i detyruar të blejë tokë për një varrim me
një çmim. Nuk është më një donacion, por një blerje! Sidoqoftë, këtu
është që detajet e historisë marrin rëndësinë e tyre: një blerje e cila nuk
ishte bërë rregullisht, me një çmim parash, nga një marrëveshje e njohur
nga të gjithë, nuk do të kishte vlerë. Posedimi mund të vihet në dyshim
vazhdimisht. Kjo blerje duhej të kishte një karakter përfundimtar dhe të
pandryshueshëm në nivelin njerëzor. Mënyra në të cilën shkrimtari paraqet
këtë blerje, gjatë një debati thjesht tregtar, me dokumente mbështetëse (v.
17-18), me shqetësimin e vazhdueshëm për të treguar se kishte shumë
dëshmitarë (vini re përsëritjen e shprehjeve si: para bijve të Heth, përpara
njerëzve të vendit, në sytë e atyre që hynë nga porta e qytetit, v. 7, 10-13,
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16, 18) sigurisht që ka për qëllim të vërtetojë dhe legjitimojë pasurinë e
Abrahamit, e cila tani e tutje, nuk mund të kontestohet .

Kështu që Abrahami është pronari i ligjshëm i një pjese të tokës së
premtuar. Pa dyshim që kjo pronë është një varr në një shpellë në mes të
një fushe dhe disa pemëve, por është një siguri e orientuar drejt së
ardhmes: Zoti e mban premtimin e tij. Pjesa e vogël e tokës me mbetjet
mortore të Sarës dhe së shpejti vetë Abrahami vërteton me siguri, si një
element i thjeshtë që është pjesë e një tërësie, se e gjithë toka do t’i
përkasë popullit të Abrahamit në të ardhmen. “Është me besim që të gjithë
vdiqën – do të thotë Letra drejtuar Hebrenjve (11:13) – pa i marrë gjërat
e premtuara, por ata i panë dhe i përshëndetën ata nga larg ...”

v. 1. Mosha e Sarës (127 vjet) korrespondon me kronologjinë e
traditës priftërore (krh. 17, 17). Meqenëse ajo ishte 90 ose 91 vjeç kur
lindi Isaku, ai ishte një burrë 36 ose 37 vjeç kur nëna e tij vdiq. Por
kapitulli i mëparshëm – sakrifica e Isakut – supozon se Isaku ishte ende
një djalë i ri! Prandaj duhet të supozohet se tradita më e vjetër nuk kishte
kronologjinë krejt të njëjtë, ose atë midis kap. 22 dhe 23, ka kaluar një
kohë e gjatë për të cilën ne nuk dimë asgjë.

v. 2. Qyteti i Hebronit (në jug të Palestinës, rreth 30 km nga
Jeruzalemi) u quajt Kirjath-Arba, dmth “qyteti i të katërtve”.

v. 3. Bijtë e Hethit janë hitasit ose hitasit, të njohur tani falë gërmimeve
të bëra në Azinë e Vogël që zbuluan rëndësinë e civilizimit hitit dhe
ndikimin e tij në Lindjen e Afërt, në mes të mijëvjeçarit të 2-të para
Krishtit.

v. 6. Abrahami është një njeri i nderuar në tokë, megjithëse i huaj. Atij i
jepet titulli i Princit të Zotit. Oferta e bijve të Hethit është plot mirësjellje,
që nuk do të thotë se ata do t’i paraqesin një varr.

v. 7. Abrahami përgjigjet po aq mirësjellje duke u përkulur para
bashkëbiseduesve të tij.

v. 8. Efroni është një emër i përveçëm, i personit ose i vendit (Josh.
15,9),

v. 9. Makpela do të thotë “dyshe”. Ishte një shpellë e dyfishtë?
Megjithatë, emri mund të përcaktojë të gjithë vendin, dhe jo vetëm
shpellën – (krh. v. 17). Një shpellë e adhuruar për shekuj me radhë
ekziston ende në Hebron dhe shërbeu si një vend i shenjtë. Disa
monumente u ndërtuan në këtë sit që konsiderohej e shenjtë në çdo kohë.
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v. 11. Pronari i shpellës i ofron Abrahamit me zemërgjerësi vendin e
kërkuar, por ai do të paguhet (v. 15). Diskutimi midis Abrahamit dhe
Efronit (v. 10-16) është në stilin dhe zakonin e Orientalëve.

v. 15. Katërqind sikla argjendi. Sikeli ishte një peshë që përdorej për
të peshuar argjendin ose arin në tregti. Vlen pak më shumë se 11 gram,
shuma këtu përfaqëson mbi 4 kg argjend. Është me qëllim që teksti të
specifikojë se këto para ishin Shet mira me tregtarët (v. 16).

v. 17-18. Këto vargje riprodhojnë një lloj teksti tregtar që specifikon
atë që tani është pronë e Abrahamit: një fushë, një shpellë dhe pemë.

v. 19. Lidhur me Mamré, shih Zan. 13, 18,

Martesa e Isakut
(Kap. 24)
Kapitulli më i gjatë i librit të Zanafillës (67 vargje) tregon se si

shërbëtori i Abrahamit gjeti atë që do të bëhej gruaja e Isakut. Është një
histori shumë e detajuar, e mbushur me vërejtje udhëzuese për zakonet e
kohës dhe që mund të krahasohet me një përrallë popullore, në të cilën
autori nuk ka frikë nga gjatësitë ose përsëritjet. Pasazhi qendror (v. 34-
49) riprodhon afërsisht pjesën e parë (v. 1-27): shërbëtori i Abrahamit,
dikur me Labanin, dëshiron të tregojë në detaje të gjitha ato që kanë
ndodhur më parë dhe që lexuesi tashmë i di. Pavarësisht nga këto
përsëritje, në stilin e rrëfimeve popullore nga Lindja, dhe megjithë disa
mosmarrëveshje të lehta të brendshme pa ndonjë rëndësi të madhe, e
gjithë historia paraqet një unitet dhe homogjenitet të pamohueshëm. Në
një atmosferë paqeje dhe qetësie; historia zhvillohet pa humbur kurrë
interesin e saj dhe arrin në përfundimin e saj të lumtur, në mënyrën e
romaneve që përfundojnë në një martesë dashurie.

Por do të ishte të injoronim rëndësinë e kësaj historie për ta bërë atë
një histori të thjeshtë martese, duke ndjekur zakonin e Lindjes antike, aq
të bukur sa është. Lexuesi nuk mund të mos vërejë se sa, në këtë kapitull
të gjatë, përshtypja dominuese shfaqet gjithnjë e më qartë: gjithçka
drejtohet nga dora e padukshme e Zotit. Në këta personazhe që jetojnë,
bisedojnë, udhëtojnë, veprojnë, asgjë nuk i lihet rastësisë ose iniciativës
njerëzore. Është plani i Zotit i cili plotësohet dhe janë njerëzit që i
nënshtrohen asaj me thjeshtësi dhe besim.
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Ky plan i Zotit është vetë në përputhje me premtimin e bërë Abrahamit
dhe rezulton vetëm në përmbushjen e këtij premtimi për pasardhësit e
patriarkut. Zoti i premtoi Abrahamit se do të kishte pasardhës që do të
zotëronin tokën. Prandaj është e përshtatshme që djali i tij Isaku të
martohet me dikë që merr pjesë në këtë trashëgimi, domethënë kush
pranon t’i bindet asaj që Zoti i kërkon; kjo lidhje e parë e farës së
Abrahamit duhet gjithashtu të mbetet në tokën e premtimit. E gjithë
historia drejtohet nga këto dy domosdoshmëri, gruaja e Isakut duhet të
caktohet nga Zoti dhe Isaku nuk duhet të largohet nga vendi i babait të tij
Abrahamit. Pikat kryesore të historisë shfaqen në disa fragmente që
formojnë shtyllën kurrizore të betimit që Abrahami bën që shërbëtori i tij të
bëjë (v. 1-9) me kërkesën zyrtare që Isaku të mos shkojë në një vend
tjetër për ta bërë këtë. gruaja; lutja e shërbëtorit në pus (v. 12); përgjigja
për këtë lutje (v. 27); njohja se gjithçka vjen nga Zoti (v. 50); bindja e
menjëhershme ndaj vullnetit të Zotit (v. 56); rezultati i lumtur i historisë (v.
67).

Kështu, tema e premtimit të Zotit për patriarkët është edhe një herë në
pikën fillestare të këtij kapitulli, me plotësimin e nevojshëm: veprimin e
Zotit që udhëheq ngjarjet për të lejuar përmbushjen e këtij premtimi. Djali
i Abrahamit – lindja e të cilit ishte përmbushja e parë e një fjale të Zotit
drejtuar Patriarkut – nuk mund të martohej vetëm me ndonjë grua, por
vetëm me atë që Zoti kishte për qëllim atë (v. 14). Martesa e tij, ashtu si
lindja e tij, u desh nga Zoti, sipas planit të tij, për kushtetutën e popullit të
tij dhe për shpëtimin e botës.

Tregimi ynë mund të studiohet duke ndjekur pjesë të ndryshme të saj –
Abrahamin dhe shërbëtorin e tij (v. 1-9).

- Shërbëtori dhe Zoti (v. 10-14) – Shërbëtori dhe Rebeka (hebr.
Rivka, v. 15-17). – Shërbëtori me Labanin (v. 28-49). – Nisja e Rebekës
(v. 50-61). – Isaku dhe Rebeka (v. 6z-67).

v. 1-9. Betimi që Abrahami i kërkon shërbëtorit të tij ka disa pika: djali
i tij nuk duhet të martohet me një kananit (v. 3), por me një grua të racës
dhe familjes së Abrahamit (v. 4). Isaku nuk duhet të largohet nga toka (v.
5-6). Nëse vajza e re nuk pranon të vijë vetë, shërbëtorja do të lirohet
nga betimi i saj (v. 8).
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v. 2. Shërbëtori nuk quhet kurrë. Tradita e mëvonshme e identifikoi atë
me Eliezerin (kap. 15, 1), sepse ai ishte i pari nga shërbëtorët dhe
administruesi i mallrave të Abrahamit, trashëgimtari i tij përfundimtar nëse
patriarku nuk do të kishte pasur një djalë.

Formula kurioze: vër dorën poshtë kofshës time, qëndro enigmatike. E
gjejmë diku tjetër (47, 19). Shtë një gjest solemn që shoqëron një betim,
ndoshta në lidhje me organet që transmetojnë jetën, të përcaktuara nga
termi kofshë. Ka vërtet shprehje të tjera të tilla si: që vijnë nga kofsha e ...
për të thënë duke zbritur nga ... (46, 26; Ex. 1, 5).

v. 3. Fjalët Zot i qiellit dhe Zot i tokës nuk gjenden shpesh në tekstet
më të vjetra të Biblës. Ai tashmë tregon një nocion universalist të Zotit.

v. 4. Zakon i martesës midis të afërmve të ngushtë ishte i zakonshëm.
Këtu, nuk është aq shumë për të shmangur një përzierje racash sesa për të
shmangur kontaktin me fetë pagane. Martesat e përziera, midis izraelitëve
dhe paganëve, shpesh kundërshtoheshin nga shkrimtarët e mëvonshëm
biblik (krh. Ezr. 9-10; Neh. 13, 23-27).

v. 7-8. Abrahami kujton premtimin që iu dha gjatë thirrjes së tij (12, 1-
5), në lidhje me tokën që do t’i jepet pasardhësve të tij. Përmendja e
engjëllit dëshmon se Zoti do të drejtojë plotësisht udhëtimin e shërbëtorit.
Këto janë fjalët e fundit të thëna nga Abrahami në Bibël.

v. 10-14. Me karvanin dhe pasuritë e tij, shërbëtori shkon në vendin e
origjinës së familjes së Abrahamit: Mesopotamia (në hebraisht, këtu, “Siria
e dy lumenjve”). Emri i qytetit nuk është dhënë, por është Haran (11, 31),
qytet ku jetonte vëllai i Abrahamit, Nachor. Përshkrimi i mbërritjes së tij
në buzë të pusit në mbrëmje, në kohën kur gratë shkojnë të marrin ujë,
është në përputhje me jetën orientale. Dëshira e tij tani është të takojë atë
që Perëndia synoi për Isakun; kjo është arsyeja pse ai lutet dhe i kërkon
Zotit që t’i tregojë qartë vullnetin e tij.

v. 15-27. Rebeka bën pikërisht atë që shërbëtori priste nga vajza e
caktuar nga Zoti: ajo tregon mirësjellje dhe dashamirësi për t’i ofruar ujë
të huajës dhe deveve të tij.

v. 15. Gjenealogjia e shkurtër e Rebekës është në përputhje me atë të
kap. 23, 20-24, Nga ana tjetër, ai ndryshon pak nga ajo që do të gjendet
në v. 48 ku Rebeka quhet bijë e vëllait të Abrahamit, domethënë bijë e
Nachor dhe jo mbesa e saj: bijë e Betuelit, birit të Nachor. Po kështu,
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Labani, vëllai i tij, quhet bir i Nachor, në 29,5, pa përmendur Betuelin. Në
çdo rast, ajo që ka rëndësi është marrëdhënia e drejtpërdrejtë me
Abrahamin dhe Isakun.

v. 21. Shërbëtori parashikon në heshtje atë që po ndodh, pasi ajo
është përgjigjja e lutjes së tij. Shprehja: Zoti e bën udhëtimin e tij të
suksesshëm, kthehet si një refren gjatë gjithë historisë (v. 21, 40, 42, 56).

v. 22. Bizhuteri tashmë është dhënë si një dhuratë martese. Sipas disa
versioneve antike, shërbëtori i vuri unazën e artë në hundë vajzës, siç
thuhet në v. 47,

v. 25. Ligjet e mikpritjes janë të njohura dhe konsiderohen të shenjta
ndër të lashtët. v. 29-49, Kthimi i Rebekës në shtëpinë e nënës së saj (v.
28, babai i saj ishte i vdekur, dhe kjo është arsyeja pse vëllai i saj Laban
ishte kryefamiljari). Labani e mirëpret shërbëtorin e Abrahamit me të gjitha
përdorimet e mirësjelljes Lindore. Sidoqoftë, shërbëtori i detyrohet vetes,
mbi të gjitha, misionit me të cilin i është besuar, tregon, në detaje, gjithçka
që ka ndodhur deri atëherë (v. 34-49). Në këtë lidhje, ekziston një
ndryshim i vogël me rrëfimin e mëparshëm: shërbëtori e pyeti Rebekën
përpara ode për t’i dhënë asaj bizhuteritë (v. 47), ndërsa më parë ai i
kishte dhënë asaj bizhuteritë para se ta merrte në pyetje (v. 22-23) . Në
fund të kësaj historie, ai menjëherë pyet nëse familja është e gatshme t’i
përgjigjet në mënyrë të favorshme propozimit të tij. Përndryshe, ai do të
largohet pa vonesë (v. 49 s). v. 50-61, Familja pranon, ashtu si edhe vetë
Rebecca, e cila po bëhet gati të largohet pa vonesë. v. 50, Labani njeh
këtu dorën e Zotit dhe nuk mund të thotë asgjë më shumë (kjo do të thotë
shprehja: as për të mirë as për të keq). Është kurioze të gjesh në këtë varg
përmendjen e babait të Labanit dhe Rebekës, Betuelit, i cili nuk luajti
asnjë rol në histori dhe që normalisht duhej të quhej i pari, para Labanit.
Ne kemi parë gjithashtu që Rebecca ishte në shtëpinë e nënës së saj (v.
28). Ndoshta fjala Betuel nuk është primitive në tekst. Në çdo rast, babai
nuk quhet më në v. 53 ku bëhet fjalë vetëm për vëllain dhe nënën, si në v.
55 v. 53, Dhuratat për familjen ishin të zakonshme në kohën e dasmës.
Ishte paja e martesës, e cila u ofrua për të fituar një grua (krh. 34, 12;
Dal. 22, 16). v. 58, Rebeka vendos vetë për largimin e saj të
menjëhershëm. v. 59, Infermierja e tij quhet Debora në kap. 35, 8, v. 60,
Bekimi i dhënë nga familja e Rebekës shpreh dëshirën që ajo të ketë
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shumë pasardhës dhe që kjo të triumfojë mbi armiqtë e saj. Pa e ditur, kjo
është pikërisht ajo që është në përputhje me premtimin e Zotit (22, 17) v.
62-67, Takimi i Isakut dhe Rebekës. Historia arrin në përfundimin e saj të
lumtur. v. 62, Në Lachaï-roï, shih kap. 16, 14 v. 63, Fjala e përkthyer si
“të meditosh” është shumë e pasigurt. Greku thotë: të bisedosh (apo të
lutesh?); Latinisht: të meditosh dhe sirianisht: të ecësh. v. 65, Gratë duhet
të mbajnë një vello kur takohen me një burrë të panjohur, dhe veçanërisht
në ditën e martesës së tyre. – Përgjigja e shërbëtorit për Isakun (“ai është
zotëria im”) u sugjeron disa komentuesve se Abrahami kishte vdekur gjatë
këtij udhëtimi dhe se tani Isaku ishte zotëri. Abrahami nuk përmendet më
në fund të kësaj historie, siç mund të pritet, në mënyrë që shërbëtori t’i
jepte atij një tregim për misionin e tij. Por nga ana tjetër, nëse Abrahami
do të kishte vdekur, Isaku do të ngushëllohej për vdekjen e babait të tij (v.
67) sesa i nënës së tij. Në të vërtetë, sipas kronologjisë, Abrahami ishte
dhjetë vjet më i madh se Sara (17-17), ai vdiq në 175 (25, 7) dhe Sara në
127 (23, 1). Prandaj Abrahami do të kishte jetuar edhe 38 vjet pas
vdekjes së Sarës.

Isaku do të kishte pasur kohë për të ngushëlluar veten shumë kohë më
parë! – Ne këtu kemi padyshim gjurmë të traditave paksa të ndryshme të
cilat, për hollësi të caktuara, nuk pajtohen absolutisht.

v. 6-7. Vini re rendin e fjalëve që disa exegetes i shënojnë si të
rëndësishme: ai e mori Rebekën, ajo u bë gruaja e tij, ai e donte atë.
Ndjenja e dashurisë njerëzore zë vendin e dytë. Për më tepër, Isaku nuk u
këshillua kurrë për zgjedhjen e gruas së tij. E rëndësishme ishte të
martohesh me një grua për të pasur pasardhës, siç dëshironte Zoti. Edhe
dashuria kishte vendin e vet, por më pas!

Pasardhësit e Abrahamit
Vdekja e tij  (Kap. 25, I-18)
Historia e Abrahamit mbaron. Babai i njerëzve po e përfundon jetën e

tij; por para se të kalojë në tregimet e pasardhësve të tij, shkrimtari
përmend, si një shtojcë, vdekjen e patriarkut dhe listat e pasardhësve që
nuk janë sipas premtimit. Pas kësaj, historia e Isakut do të rifillojë dhe
prezantojë atë të bijve dhe nipërve të tij, trashëgimtarë të premtimit të
Zotit.
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Tri pjesë të shkurtra përbëjnë fragmentin tonë.
v. 1-6. Së pari një listë e pasardhësve të Abrahamit nga një grua e

quajtur Keturah (v. R-6). Këto vargje kanë një karakter antik dhe pa
dyshim shpjegojnë se si, në mendimin e izraelitëve të lashtë, popujt fqinjë
kishin lidhje me ta. Në të vërtetë, sipas emrave të kësaj liste, janë rajonet
e Palestinës Jugore dhe Arabisë Veriore që përfaqësohen nga
personazhet. Dihen disa emra: Sheba, Dedan dhe sidomos Midiani, fisi
nomad për të cilin shpesh bëhet fjalë, në veçanti për Moisiun i cili u martua
me vajzën e një prifti të Midianit, Jethro (Dal. 2, 16-22). Lista jonë
gjithashtu dëshiron të nënvizojë faktin se, nëse këto fise kanë lidhje me
izraelitët sepse janë pasardhës të Abrahamit, ata janë megjithatë të
ndryshëm: ata nuk e trashëguan premtimin në lidhje me tokën e Kanaanit.
Vetëm Isaku mbeti në vend. Abrahami i dha tërë pasurinë e tij dhe pasi u
ofroi dhurata të tjerëve, ai i dërgoi ata të vendoseshin shumë larg, drejt
Lindjes (v. 5-6). Toka e premtimit ishte e rezervuar vetëm për pasardhësit
e vërtetë të patriarkut (një listë paralele, por më pak e plotë, jepet në I Kr.
1, 32-33).

v. 7-11. Pastaj vdekja e Abrahamit dhe varrosja e tij në varrin që ai
kishte fituar në Hebron (23, 19) dhe ku Sara ishte varrosur, lidhen
shkurtimisht në stilin Shet thatë të traditës priftërore. Ajo që mund të
vërejmë janë: mosha e Abrahamit (175 vjet, pra vetëm 100 vjet pas
thirrjes së tij, khs. 12,4); prania e dy djemve Isak dhe Ismael (a ishte
kthyer ky i fundit që kur ishte shkarkuar (kap. 21) ose, në këtë traditë, a
nuk dihej dëbimi i tij?); dhe tregimi i fundit të Abrahamit, “pas një pleqërie
të lumtur, të plakur dhe plot ditë” (v. 8). Vdekja u pa si një bashkim me
paraardhësit (me njerëzit e tij, thotë teksti) dhe jo si një largim tragjik dhe i
trishtuar. Ai që po mbaronte vitet e tij të gjata ishte i kënaqur; ai nuk
dëshironte më të vazhdonte të jetonte, si një njeri që ka ngrënë mirë,
ndalet dhe nuk dëshiron asgjë më shumë. Abrahami nuk donte asgjë më
shumë, Isaku kishte bekimin e Zotit (v. 11).

v. 12-18. Më në fund, jepet një listë e pasardhësve të Jishmaelit, si dhe
përmendja e vdekjes së Jishmaelit, 137 vjeç (v. 17). Bijtë e Jishmaelit janë
12 në numër dhe emrat e tyre evokojnë vende ose popuj të Arabisë
Veriore: Nebayot (Nabataeans?), Kedar (Isa. 21, 16), Duma (Isa. 21,
11), Théma (sot Teima), Yethur (Iturea e Lukës 3,1). Këta pasardhës
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përbënin, si Izraelin e mëvonshëm, një popull me dymbëdhjetë fise me
krerë. Ndoshta ata ishin pjesërisht nomadë dhe pjesërisht të ulur, për fjalët
në v. 16 mund të evokojnë fshatra dhe kampe (parqe dhe rrethime?).

V. 18 specifikon vendin e tyre të qëndrimit: nga Havilah (krh. Zan.
2:14) deri në Shur (shkretëtirë në lindje të Egjiptit, krh. 16, 7 dhe Dal. 15,
22). Fjala e përkthyer shpesh si Asiri (Ashur) është ndoshta vetëm një
variant i Schur dhe jo Asirisë, përveç nëse është i njëjti emër me tokën e
Ashurimëve (v. 3).

Interesi i historisë tani do të përqendrohet te Isaku dhe bijtë e tij. Shifra
e Abrahamit zbehet në të kaluarën, por ajo që mbetet, si fije e përbashkët
në brezat pasardhës, është premtimi i bekimit për popullin e Abrahamit,
premtimi i tokës së Kanaanit si një tokë. Zgjedhja e Zotit, premtimi i një
pasardhës shumë i shumtë që do të jetë populli i shenjtë, dëshmitar i
veprimit të Zotit para popujve të tjerë. Mikrobi është mbjellë në tokë, i
dha një kërcell ende të dobët, por së shpejti trungu do të bëhet më i fortë,
degët do të shumohen, pema do të lulëzojë për lavdinë e Zotit.

PJESA E DYTË: ISAKU DHE JACOBI
(Kap. 25, 19 deri 36,43)
Historia e Isakut zvogëlohet në pak; ajo e Jakobit, përkundrazi, do të

shtrihet nga kapitulli 25 në kapitullin e fundit të Zanafillës, ku do të bëhet
fjalë për vdekjen e tij (49, 33 dhe 50, 1-14) Në fakt, tregimet që lidhen
me Isakun, Jakobin dhe Jozefi janë të bashkuar ngushtë me njëri-tjetrin
dhe formojnë një histori të vazhdueshme. Për lehtësinë e prezantimit,
megjithatë, ne jemi të detyruar të dallojmë histori të ndryshme të
njëpasnjëshme.

Lindja dhe rinia e Esavit dhe Jakobit (Kap. 25, 19-34)
I përshtatur nga disa informacione kronologjike dhe gjenealogjike (v.

20, 26), si dhe detaje shpjeguese mbi etimologjinë e emrave të përveçëm
(v. 25, 26, 30), ky fragment është futur në fund të traditave mbi
Abrahamin si një kalimi në atë që do të tregohet më vonë, dhe si një
prolog i cili tashmë gjurmon orientimin e tij të plotë. Edhe këtu, tema e
premtimit të Zotit mbetet në plan të parë, edhe kur është e nënkuptuar;
Përmes një realiteti njerëzor që është ndonjëherë me këmbë në tokë dhe
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shpesh i palavdishëm, gjithmonë është plani i Zotit që plotësohet. Sigurisht
nuk është një histori si çdo tjetër. Pavarësisht nga detajet shumë konkrete
të cilat pasqyrojnë zakonet e lashta orientale, pa munguar në piktoreske
ose humor, është veprimi i Zotit që merr formë, sipas vullnetit të tij, dhe ky
vullnet nuk është i krahasueshëm me atë të njerëzve. Na befason, nuk
është ajo që do të prisnim, është sovrane në vendimet e saj.

Hiri i Zotit na shfaqet, që nga fillimi, në përmendjen e sterilitetit të
Rebekës, gruas së Isakut. Për njëzet vjet (Isaku ishte 40 kur u martua dhe
60 kur lindi djemtë e tij binjakë, v. 20 dhe 26) çifti nuk kishte fëmijë. A
duhet ende të pritej premtimi i Zotit për Abrahamin, për shkak të dobësisë
dhe dobësisë njerëzore? Jo, por lindja duhej të ishte fryt i një përgjigjeje
nga Zoti për lutjet e njerëzve (v. 21), që do të thotë, shfaqja e një hiri nga
Zoti.

Pastaj, është liria sovrane e Zotit e cila shprehet në momentin e kësaj
lindje, madje edhe më parë. Fjala profetike e v. 23 njofton ekzistencën e
dy popujve, nga të cilët më i madhi do të skllavërohet më i vogli (Edomitët
do të skllavërohen izraelitëve). Pra, nëse Jakobi do të bëhet trashëgimtari i
premtimit, kjo nuk është për shkak të meritave të tij më të larta se ato të
Esaviit të tij të madh, por për shkak të zgjedhjes së lirë të Zotit, nga barku
i nënës së tyre. “Unë e doja Jakobin dhe e urreja Esavi” = zgjodha
Jakobin dhe jo Esavi (Mal. 1,2). I tillë është vendimi sovran i Zotit,
ndoshta i pakuptueshëm për arsyen njerëzore, që apostulli Pavël e
thekson qartë (Rom. 9,10-13).

Për të nxjerrë në pah këtë plan hyjnor, pasazhi ynë duket se thekson
veçanërisht detajet që tregojnë se Zoti nuk vepron në përputhje me
konventat njerëzore. Ai madje i kundërshton haptas. Më i madhi kishte të
drejtën e trashëgimisë, ose, në çdo rast, një përparësi të shënuar qartë:
por këtu, ai do të humbasë të gjitha të drejtat e tij në favor të më të riut që
e shfrytëzon atë dhe bëhet trashëgimtar, ndërsa pret të vjedhë bekimin
prej tij. atërore (kap. 27). Zakonisht, më i forti dominon më i dobëti: këtu
është e kundërta. Preferenca e babait llogaritej për shumë: Isaku preferon
Esavin (v. 28), por është Jakobi ai që do të zgjidhet nga Zoti. Në
shoqërinë njerëzore, mashtruesi, i pandershmi, përfituesi nuk vlerësohet
shumë; megjithatë është ai që merr trashëgiminë e premtimit të Zotit.
Vështirë se dikush mund të tregojë më hapur se hiri i Zotit nuk merr
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parasysh meritat ose dobësitë e njerëzve. Perëndia e përmbush qëllimin e
tij, me besnikëri ndaj premtimit të tij, edhe nëse njerëzit që përfitojnë prej
tij janë të pabesë ndaj vullnetit të tij. Në përputhje me nocionin e emrit që
kemi pasur në ditët e lashta, secili personazh mban, në emër të tij, skicën e
fatit të tij: Esavi do të jetë nomad me pallto të kuqe, paraardhës i
Edomitëve; Jakobi do të jetë njeriu që nuk do të përçmojë trashëgiminë e
Zotit dhe që do të përdorë dinakërinë e tij për të zëvendësuar vëllain e tij
të madh. Do të ndryshojë emrin e saj, pra, dhe do të bëhet Izrael (32,
28).

v. 19-20. Fjala e përkthyer si gjenealogji do të thotë gjithashtu. historia
Me disa fjalë, kujtohet origjina e Isakut dhe martesa e tij me Rebekën, në
tokën e Arameasve, të caktuar këtu me termin Paddan-Aram (rruga e
Aramit) që korrespondon me qytetin e Haranit

v. 21-22. Ashtu si Sara, Rebecca është sterile. Ajo do të ketë fëmijë
vetëm pas ndërmjetësimit të Isakut dhe përgjigjes së tij. Nga barku i
nënës, fëmijët përplasen me njëri-tjetrin. Rebecca thërret: Nëse po, pse
unë? Disa përkthyes shtojnë, sipas 27, 46, një fjalë të mbartur nga
versionet e vjetra, jetën, pse unë i gjallë? që do të thotë: çfarë është jeta
për mua?

Konsultimi me Zotin bëhej zakonisht në një vend të shenjtë, të cilit prifti
iu përgjigj me një orakull të Zotit (këtu në v. 23)

v. 23. Në formë poetike ritmike, orakulli njofton fatin e dy popujve që
vijnë nga binjakët: Edomitët, më të fuqishmit dhe Izraelitët që do t’i
dominojnë ata megjithatë.

v. 24-26. Lindja e dy binjakëve dhe shpjegimi i emrave të tyre. Esavi
ka të bëjë me fjalën leshtore, e cila megjithatë shpjegon më saktësisht
fjalën Seâr (= me flokë), vend ku do të banojnë pasardhësit e Esavit (krh.
Nr. 24, 18). Është fjala e kuqe (admoni) që shpjegon emrin e Edomit, si
v. 30 do ta konfirmojë këtë.

Emri i Jakobit vjen nga një folje që do të thotë: të ndjekësh, ose të
zëvendësosh (krh. 27, 36), që do të thotë: të mbash për thembra. Kjo
etimologji piktoreske mbase nuk është primitive, sepse ajo që gjendet në
mbishkrimet egjiptiane për lokalitetet palestineze dhe Siriane, emri i
Jakobel, që mund të thotë: Zoti zë, ose Zoti është Jakob.
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v. 27-28. Esavi është lloji i nomadit, gjuetarit, burrit të vendit, ndërsa
Jakobi është ai i ulur, një fermer i vogël paqësor. Këto janë dy lloje të
jetës që përshkruhen këtu, më shumë se dy cilësi morale.

Jakobi thuhet se është një njeri i qetë. Termi hebraisht do të thotë: i
plotë, i plotë, pra ndoshta: i thjeshtë, duke kërkuar paqe.

v. 29-30. Episodi i pjatës me thjerrëza, e cila është bërë e famshme në
historinë biblike. Emri Edom shpjegohet më tej me termin e kuq, duke
përcaktuar supën e thjerrëzave të përgatitur nga Jakobi, sepse Edom do
të thotë: e kuqe.

v. 31. E drejta e parëlindjes dha një trashëgimi dyfish të asaj të djemve
të tjerë (Lp. 21, 17), dhe një vend nderi midis tyre (krh. 2-7, 29).

v. 32-34. Përbuzja për të drejtën e lindjes nga ana e Esavit duket në
lehtësinë me të cilën, madje edhe i uritur, ai pranon marrëveshjen e vëllait
të tij. Ky i merr masat paraprake të tij është me betimin solemn që tregu
përfundon përfundimisht. Lehtësia e njërës përputhet vetëm me mashtrimin
e tjetrës.

Isaku ndër filistenjtë
(Kap. 26)
Leximi i këtij kapitulli na jep përshtypjen shumë precize se tashmë e

kemi lexuar më parë. Ka vërtet histori të ngjashme në të gjitha pikat me
ato që kemi hasur tashmë rreth Abrahamit. Qëndrimi i Isakut në Gerar, ku
ai la bashkëshorten për motrën e tij (v. 6-11), është identik me disa detaje,
me atë të Abrahamit në Egjipt (12,10-20), ose me atë nga Abrahami në
Gerar (20 ) Çështja e puseve dhe e besëlidhjes me Abimelekun (v. 12-33)
tashmë ka dhënë shkas për një zhvillim në lidhje me Abrahamin (21, 22-
34). Kapitulli ynë është më i gjerë sepse përmban gjithashtu përsëritjen e
premtimit për Isakun (v. 1-5, krahasuar me 12, 1-7, dhe përsëri me v. 23-
24), dhe përfundon me një njoftim të shkurtër mbi Esavi-n martesa (v. 34-
35) Prandaj shohim që ajo përbëhet nga disa tregime të vogla të cilat janë
grupuar së bashku: premtimi për Isakun (v. 1-6), qëndrimi në Gerar (v. 7-
11), çështja e puseve (v. 12-22), aleanca me Abimelekun (v. 13-33),
martesa e Esavit (v. 34-35)

Nëse tashmë kemi lexuar tregime të ngjashme, duhet të vërejmë se
ngjashmëria nuk është totale, në të gjitha detajet. Ka shumë nuanca të
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përfshira dhe krahasimi i saktë me secilën histori paralele do të ishte
interesant. Ne japim një përmbledhje të shkurtër në atë që vijon. Por para
së gjithash, ia vlen të pyesësh se cili ka qenë qëllimi i këtij rrëfimi në të
gjitha historitë patriarkale.

Le të theksojmë së pari se ky kapitull mund të shkëputet lehtësisht nga
konteksti i tij. Ndërsa sapo ka qenë çështja e lindjes së Esavit dhe Jakobit
(kap. 25) dhe se këta dy vëllezër do të jenë në plan të parë të kap. 27,
ato nuk përmenden në kap. 26, Përkundrazi – përveç njoftimit për Esavi
të shtuar në fund – do të duket se Isaku dhe Rebeka janë akoma të rinj (v.
6-9) dhe pa fëmijë (le të mos harrojmë që Isaku ishte 60 vjeç në lindja e
dy binjakëve, 25, 26). Për më tepër, përsëritja e premtimit (v. 1-5) do të
kuptohej më mirë në fillim të ekzistencës së tij, menjëherë pas martesës së
tij, sesa në kohën e supozuar nga konteksti. Prandaj mund ta
konsiderojmë këtë kapitull si një grup tregimesh që lidhen me Isakun dhe
Rebekën, pasardhës të Abrahamit dhe Sarës, pavarësisht nga traditat për
Jakobin dhe Esavi. Për më tepër, ky është kapitulli i vetëm që flet për
historinë e Isakut; të gjithë të tjerët tregojnë historinë e Jakobit dhe të
bijve të tij. Prandaj jeta e Isakut është pak e njohur për ne, dhe përveç
kapitullit tonë, tregimet patriarkale flasin për Abrahamin dhe Jakobin në
një mënyrë të zgjeruar, pa u ndalur për një kohë të gjatë te brezi i
ndërmjetëm.

Sidoqoftë, kapitulli ynë flet për të, dhe ajo që thotë për të është pa
dyshim e mjaftueshme, sepse kuptimin e tij mund ta gjejmë në dy pikat
vijuese. Së pari, përsëritja e premtimit, e cila kujtohet dy herë (vv. 1-5 dhe
23-24). Ky është elementi thelbësor në pjesën tjetër të kapitujve: Zoti
është besnik dhe premtimi i bërë Abrahamit ruan të gjithë vlerën e tij për
djalin i cili është trashëgimtar. Ai përfiton prej tij dhe është bartës i tij. Fija
e Zanafillës është e pandërprerë, nga babai tek djali. Pastaj, vetë jeta e
Isakut është si një përsëritje e asaj të Abrahamit. Ne e dimë shqetësimin
për përsëritjen dhe paralelizmin në mendim dhe veçanërisht në poezinë
hebraike: një ide nuk mund të shprehet një herë, ajo duhet të përsëritet
paralelisht edhe pse terma të ndryshëm, dhe të shënojë këmbënguljen dhe
forcën e asaj që të thuhet. Psalmet janë të mbushura me fjali paralele,
pothuajse në çdo varg. A nuk mund të themi që historia e Isakut është si
një paralele, shkurtimisht e asaj të Abrahamit? Rëndësia e tregimeve të
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Abrahamit ishte e tillë, në traditë, saqë ishte e nevojshme të shiheshin të
përsëritura për të kuptuar domethënien e tyre të plotë. Kështu Abrahami
dhe Isaku morën të njëjtin premtim; Sara dhe Rebeka ishin të dy shterpë
dhe lindja e fëmijëve ishte një hir i Zotit; nga dy djemtë, Jishmaeli dhe
Isaku, ose Esavi dhe Jakobi, njëri refuzohet, tjetri është trashëgimtari i
bekimit; gjatë një qëndrimi jashtë vendit, gratë e dy patriarkëve pothuajse
patën një fat të pafat që do të kishin kompromentuar shpresën në
premtimin e Zotit; Abrahami dhe Isaku e dinin luftën për zotërimin e disa
pikave të ujit, kaq të çmuara për kufijtë e shkretëtirës; të dy bënë një
aleancë me mbretin fqinj për të jetuar në paqe me të. Me pak fjalë, jeta e
Isakut është si jehona e asaj të Abrahamit, një jehonë e dobësuar në
amplituda dhe thellësi, por një jehonë besnike e cila tregon vazhdimësinë e
së njëjtës fjalë të Zotit. Është në këtë frymë që ne duhet të kuptojmë, na
duket, përsëritjet e këtyre rrëfimeve të cilat, edhe vijnë nga tradita të
ndryshme letrare, megjithatë janë mbledhur dhe ruajtur në skicën e
përgjithshme të Zanafillës, sepse ato përfaqësonin një realitet thellësisht të
vërtetë për besimin e Izraelit.

v. 1-5. Krahasoni me 12, 1-9, Përsëritja e premtimit të bërë Abrahamit
motivohet nga besnikëria e treguar nga Abrahami duke iu bindur në
mënyrë të përsosur urdhërimeve të Zotit. Këtu, premtimi për Isakun ruan
karakterin e tij të përgjithshëm, sepse nëse dikush dëshiron ta zbatojë atë
në detajet e kontekstit, toka e premtuar do të ishte toka e Filistejve (v. I)
dhe jo e Palestinës. Lidhur me Filistejtë, cf. vërejtje më 21, 32

v. 6-11. Episodet e ngjashme (12, 10-20 dhe 20) tregojnë disa
variacione (shih komentet në këto dy fragmente). Tradita që kemi këtu
është shumë e shkurtër dhe e vjetër. Ka një karakter profan, Zoti nuk
ndërhyn si në kap. 20, dhe asgjë nuk i ndodh gruas së patriarkut. Është
një rrezik që ajo vrapoi vetëm.

Vini re se në v. 8, termi i përdorur për të thënë: Isaku po bënte shaka
me gruan e tij (të tjerët përkthejnë: përkëdhelje, duke marrë privatësi),
formon një lojë me fjalët me vetë emrin e Isakut që do të thotë: ai qeshi
(krh. 17, 17; 18,12-15 ; 21, 6)

v. 12-22. Shih 21, 22-34, Këtu variantet janë më të shumta.
Abimeleku është xheloz për pasuritë e Isakut (v. 12-14). Puset e
gërmuara në kohën e Abrahamit u mbyllën nga Filistejtë. Isaku i bëri ata të
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gërmonin përsëri, së bashku me të tjerët që filluan mosmarrëveshjet me
barinjtë e vendit. Kjo shpjegon emrat e ‘këtyre puseve: Eseq do të thotë:
mosmarrëveshje; Sitna do të thotë: grindje, fatkeqësi (e njëjta rrënjë si
Satanai); Rehoboth ose: gjerësia, domethënë qetësia, paqja. Çështja e
puseve ishte jetike në këto vende gjysmë të shkreta, për nomadët dhe
tufat e tyre.

v. 23-33. Aleanca me Abimélek (shih 21, 22-34 gjithashtu). Picol është
e njëjtë si në tregimin me Abrahamin. Shënimi fetar është më i shënuar
këtu: Abimélek pranon që Zoti është me patriarkun. Ai u ofron atyre një
festë në të cilën bëhen betime për marrëdhëniet e tyre të ndërsjella. Emri i
pusit që është gërmuar në të njëjtin vend do të jetë: Pusi i Betimit
(Beersheba), cf. 21, 31,

v. 34-35. Vini re në frymën e traditave priftërore, me tregimin e moshës
së Esavi, dhe mosmiratimin e martesës së tij me gra të huaja. Dy gratë e
Esavit kanë emra izraelitë, por janë me origjinë hitite. Paraqitja e këtij
shënimi të shkurtër duhet të justifikojë, në një farë mënyre, refuzimin e
Esavit, i cili nuk do të jetë i denjë të ketë bekimin atëëror dhe të përfitojë
nga premtimi që Jakobi do t’i vjedhë.

Jakobi vjedh bekimin e Isakut nga Esavi
(Kap. 27)
Jakobi nuk është ai i njohur veçanërisht nga kjo histori mashtrimi në

lidhje me babanë e tij dhe vëllain e tij, me nxitjen e nënës së tij? Dinakëria
e djalit të vogël për të marrë bekimin atëëror të rezervuar për më të
madhin na shfaqet në një dritë urrejtjeje dhe ndërsa i bënte nder
shkrimtarit që dinte të tregonte në një mënyrë piktoreske dhe dramatike
këtë episod të historisë patriarkale, ne jemi skandalizuar për të parë me
anë të cilit proces babai i popullit të ardhshëm të Izraelit do të ketë sukses
të përfitojë nga trashëgimia e vjedhur nga vëllai i tij. Më shumë se çdo
tregim tjetër, ky kapitull i Zanafillës duhet të kuptohet sipas qëllimit të tij të
vërtetë, dhe jo sipas konceptimeve tona moderne.

Dikush mund të tundohet ta konsiderojë këtë histori si dëshmi të një
kohe kur ndërgjegjja morale nuk kishte evoluar ende, siç do të ndodhë më
vonë. Do të ishte një faqe e historisë antike, kurioze dhe udhëzuese, por
përmbajtja e së cilës nuk do t’i ofronte asgjë besimit tonë dhe jetës sonë
morale. Ose përsëri, dikush mund të dëshirojë të shpjegojë peripecitë e
këtij episodi duke u përpjekur t’i “moralizojë” ata për të kuptuar vlerën e
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tyre të përhershme: Jakobi me siguri do të kishte vepruar keq, por Esavi
ishte edhe më fajtor dhe i merituar mirë, nga indiferenca e tij ndaj
trashëgimia atërore, ky mësim i vështirë në emër të vëllait të tij të vogël.
Duke e nxirë Esavi, ne përfundojmë duke e bërë Jakobin pak të bardhë,
ose në çdo rast, duke e parë atë më pak të zi. Se ekziston e vërteta në
këtë shpjegim, Letra drejtuar Hebrenjve na e dëshmon atë (kap. 11, 15-
17), pasi ajo ia hedh pjesërisht përgjegjësinë Esavit, të pa modest dhe të
ndrojtur. Por faji i njërit nuk justifikon në asnjë mënyrë mashtrimin,
dinakërinë dhe gënjeshtrat e tjetrit. Të gjithë njerëzit janë mëkatarë, do të
thuhet, dhe mëkatari më i vogël përfiton, megjithë dobësitë e tij, nga
mirësia e Zotit ndaj tij.

Këto argumente kontribuojnë, në fakt, për të ruajtur një interpretim të
rremë të historisë patriarkale që do t’i bënte asaj një seri tabelash që
mund të shërbenin si modele për t’u imituar. I tillë nuk është pa dyshim
mendimi i shkrimtarëve antikë, dhe as dëshmia që ata na sjellin. Esavi dhe
Jakobi janë burra si të gjithë të tjerët, me mjerimet e tyre, të metat e tyre
dhe të pavërtetat e tyre; por nuk është historia e tyre që ka rëndësi për ne:
është historia e asaj që Zoti bëri me ta, pavarësisht tyre, dhe të planit që ai
ndoqi për të përmbushur vullnetin e tij, pavarësisht nga dobësitë njerëzore
në mes të të cilave ai nuk kishte turp të veproj.

Kështu kapitulli ynë është shembulli më i pasur se cili është hiri sovran
dhe i lirë i Zotit që punon në njerëzimin e korruptuar. Zbulesa e Zotit nuk
ndodhi në një botë joreale, por në botën e njerëzve që ne jemi me të
vërtetë, si në atë të Jakobit dhe Esavi, siç ishin në të vërtetë. Populli i Zotit
nuk do të jetë një popull ideal dhe joreal, por një popull si të tjerët, me
zakonet e tij, varfërinë dhe pabesitë e tij të përditshme. Por Zoti nuk pret
derisa të meritojmë bekimin e tij për të na e dhënë; nuk do ta merrnim
kurrë! Me premtimin e tij Abrahamit, të ripërtërirë tek Isaku, Zoti duhet të
japë bekimin e tij për pasardhësit që ai ka zgjedhur për veten e tij dhe për
të treguar qartë se nuk janë aspak njerëzit që do ta meritojnë atë, Zoti
vepron në mënyrë sovrane duke zgjedhur Jakobin dhe jo Esavi Me anë të
mjeteve që na habitin, me procedura që lidhen me metodat njerëzore ku
mbizotërojnë rivalitetet dhe mashtrimet, Zoti megjithatë e përmbush planin
e tij siç dëshiron dhe Jakobi do ta kuptojë atë më vonë. Për momentin, ai
po lufton për të marrë bekimin atëëror, sepse nuk ka asnjë trashëgimi
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përveç saj, dhe pasi të jepet, ajo është e parevokueshme. Nuk ka asgjë
për të qeshur, duke lexuar detajet që na mësojnë se si Jakobi u maskua
për të kaluar veten si vëllai i tij, përpara babait të tij të vjetër dhe të
verbër. Përkundrazi, është një temë tragjike që na paraqitet, nga e cila
varet e gjithë e ardhmja e familjes. Le të vëmë re se nëse Zoti heq dorë të
veprojë me mjete njerëzore të cilat nuk janë shumë të ndershme sipas
moralit tonë, ai nuk bën më pak të bartë pasojat nga vetë burrat. Nëse
Jakobi trashëgoi bekimin atëëror, ai është i detyruar të ikë shpejt në
mënyrë që të mos shkaktojë urrejtjen e vëllait të tij të irrituar: çfarë është
kjo trashëgimi që ai merr dhe që ka të bëjë me vendin ku do të bekohet?
(V. 28-29) ) nëse detyrohet të ikë dhe të braktisë tokën? Do të duhen
shumë vite që ai të kthehet dhe përvoja të dhimbshme para se të kuptojë
se çfarë do të thotë bekimi hyjnor për të.

E gjithë historia është Shet paqartë, megjithëse disa detaje këtu dhe
atje mund të shpjegohen me përdorimin e dy traditave paralele të
kombinuara. Megjithatë, leximi i kapitullit vazhdon normalisht dhe tregon
cilësi të pakontestueshme letrare. Rradhazi personazhet – gjithmonë dy
nga dy – janë të pranishëm dhe skenat që ndjekin njëra-tjetrën ngjallin një
emocion në rritje deri në momentin e lutjes së Esavi ndaj babait të tij “A
ke vetëm këtë bekim, babai im? Beko edhe mua, babai im! (v. 38), dhe
lotët e Isakut, i cili vetëm mund ta refuzojë këtë kërkesë, për të
përfunduar në urrejtjen e Esavit që kërkon të vrasë Jakobin (v. 41).

v. 1-5. Jakobi dhe Esavi. Bekimi atëëror zakonisht i jepej djalit të
madh pak para vdekjes së babait. Prandaj, Isaku, i verbër dhe në rënie,
dëshiron t’ia japë Esavi. Për këtë, ai kërkon një vakt. Është e
përshtatshme që bekimi që përfshin një fuqi jetësore duhet të jepet nga
dikush që ende e zotëron atë fuqi. Vakti është pra një mjet për të pasur
forcat që do t’i komunikohen trashëgimtarit nga bekimi (v. 4: ... shpirti im
ju bekoftë para se të vdes). Esavi ishte një gjahtar i aftë (25, 27). Është në
kthimin nga gjueti që ai shiti të drejtën e tij të parëlindjes (25,29-34) dhe
është kur kthehet nga gjueti që ai do të humbasë bekimin e babait të tij (v.
30 ff). v. 6-17, Rebeka dhe Jakobi Përgjegjësia e Rebekës duket edhe
më e rëndë se ajo e Jakobit, të cilin ajo preferon më shumë se Esavi. Ajo
imagjinoi një skenë të vërtetë për të mashtruar Isakun: vaktin e përgatitur
me kujdes, rrobat e Esavit të veshura nga Jakobi, lëkurën e dhisë në duart
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dhe qafën e Jakobit për të imituar Esavi që ishte me flokë. Tregimi
sugjeron disa skrupuj nga ana e Jakobit (v. 11-12) dhe një frikë se
dredhia do të dështojë, gjë që do t’i sillte mallkimin dhe jo bekimin. Por
Rebecca shpejt i largoi këto skrupuj duke marrë mbi vete mallkimin e
mundshëm (v. T3). Mund të vërehet se bekimi ishte një veprim fetar para
Zotit (v. 7), i cili i dha asaj karakterin e tij të parevokueshëm. Disa
komentatorë gjithashtu vërejnë faktin se nëse Rebeka ka akoma rrobat e
Esavit (v. 15), kjo është për shkak se ky i fundit ishte ende në familjen e tij
dhe nuk ishte i martuar, në kundërshtim me atë që vv. 34-35 të kapitullit të
mëparshëm, të cilat ndoshta janë vetëm një njoftim i thjeshtë, vendi
kronologjik i të cilit nuk është i sigurt. v. 18-19, Isaku dhe Jakobi. Dialogu
mes babait dhe djalit është si i marrë nga jeta. Pyetjet e Isakut dhe Jakobi
përgjigjet pa rënë në qepallë me gënjeshtra. Përshkruhet ceremonia e
bekimit: plaku që ishte shtrirë ngrihet, pastaj ulet (v. 19). Ai prek djalin e
tij dhe pyet emrin e tij. Pastaj ai ha dhe pi verë, një lloj vakti të shenjtë.
Pastaj djali afrohet, ndoshta gjunjëzohet para babait të tij (fjala hebraike
për bekim, është nga e njëjta rrënjë me fjalën gju) dhe e puth atë. Pas së
cilës, me fjalë ritmike si një orakull hyjnor, Isaku shqipton formulën e
bekimit solemn. Ky nuk është një përsëritje e premtimit të Zotit për
Abrahamin dhe – Isakun, por një premtim i prosperitetit, pasurisë,
madhështisë dhe epërsisë ndaj vëllezërve të tij. Sipas përmbajtjes së tij (v.
A7-29), ky bekim ka të bëjë më shumë me tokën që do të jetë pronë e
Jakobit dhe do t’i japë të korrat e tij me bollëk (por Jakobi do të ikë!)
Dhe sundimi i Jakobit mbi vëllezërit e tij (c. ‘kjo do të thotë për Izraelin
mbi fqinjët e tij, që vijnë nga e njëjta familje si Edomitët, Moabitët,
Amonitët) dhe në veçanti nga Esavi (por Jakobi do të kërcënohet me
vdekje nga Esavi dhe do të ikë për shkak të këtij kërcënimi!). Fjalia e
fundit është formula e zakonshme e bekimit që është hasur tashmë (12,3).
v. 30-40 Isaku dhe Esavi. Emocion i babait të mashtruar dhe lot para të
birit të cilin nuk mund ta bekojë më; hidhërim, thirrje, lutje e djalit të
mashtruar nga vëllai i tij, i cili megjithatë përpiqet të marrë një bekim. Ky
fragment dramatik tregon vlerën e një bekimi që nuk mund të anulohet,
dhe që vepron, si të thuash, jashtë vullnetit të dhuruesit dhe të marrësit.
Është si një dhuratë materiale, një thesar i dhënë përfituesit dhe mbi të cilin
ish-pronari nuk ka më asnjë të drejtë. Kryhen të njëjtat veprime (v. 31),
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por bekimi është i pamundur, pavarësisht insistimit të Esavit (v. 34, 36,
38). Ky mund të ngjallë vetëm mashtrimin e Jakobit, për herë të dytë (v.
36, krh. 25, 29-34) dhe të kujton kuptimin e fjalës Jakob: ai që zë (krh.
25, 26 dhe koment). Babai mund të qajë dhe t’i japë djalit të tij një bekim
që mund të quhet një mallkim (v. 39-40): ai i njofton djalit të tij se ai nuk
do të përjetojë prosperitet dhe se për të jetuar nuk do të duhet të
llogarisë, si një nomad, vetëm mbi shpatën e tij (plaçkitje). Fundi i v. 40
është e vështirë për tu përkthyer; ne mund të kuptojmë kur të keni endur
andej-këtej, ju do të thyejnë zgjedhën e tij nga qafa juaj, ose: kur të doni,
ju do të thyejnë ..., ose përsëri: kur e tund atë (ose: ju do të liroheni nga
ajo) , ju thyeni ... Kuptimi është megjithatë i qartë se robëria e Esavit ndaj
vëllait të tij nuk do të zgjasë përgjithmonë. Do të vijë një ditë kur ajo do të
pushojë. A ka, me këtë fjalë, një aludim të fakteve historike (skllavërimi i
Edomit nga Izraeli nën Davidin, dhe revolta e Edomit kundër Izraelit nën
Joramin, mbretin e Judës, 2 R. 8, 20)? Shtë e vështirë të thuhet, sepse
marrëdhëniet pasuese midis Izraelit dhe Edomit ishin shpesh të trazuara
dhe nuk janë më të njohura për ne në detaje.

v. 41-46. Rebeka dhe Jakobi.
Këto vargje përgatisin pjesën tjetër të historisë: Arratisja e Jakobit, në

këshillën e nënës së tij, për të shmangur zemërimin e Esavit dhe arriti në
Laban, vëllai i Rebekës, në vendin e origjinës së familjes. Prandaj shohim
që babai nuk ka vdekur ende dhe që Esavi nuk dëshiron të kryejë krimin
e tij gjatë jetës së babait të tij. Ne gjithashtu shohim që hakmarrja e vëllait
duhet të ishte ndëshkuar me vdekjen e tij, gjë që shpjegon fjalët e
Rebekës në fund të v. 45: Pse do të privohesha nga ju të dy në të njëjtën
ditë?

V. 46. adreson një pyetje tjetër, atë të martesës së Esavit me gratë
pagane dhe lidhet me kapitullin 28, 1-9,

Historia pra përfundon me një falimentim të përgjithshëm të familjes së
patriarkut: Isaku do të vdesë në trishtimin e mashtrimit, Esavi është
mbushur me urrejtje për vëllain e tij dhe braktis traditën familjare për t’u
martuar me paganë, Jakobi ikën, i vetëm dhe i pafuqishëm, i siguruar me i
vetmi bekim atëëror që duket i parëndësishëm në një tokë të huaj dhe
Rebeka, nga frika se mos i sheh dy djemtë e saj të vdisnin, nuk ka më
shije për jetën, duke menduar për tradhtinë e Esavit në lidhje me besimin
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familjar (v. 46). Edhe një herë, premtimi i Zotit duket seriozisht i
kompromentuar për shkak të mëkatit të njerëzve. Por Zoti nuk mund ta
mohojë vetveten, dhe megjithatë premtimi i tij do të përmbushet.

Arratisja e Jakobit
(Kap. 28)
Dy pjesë janë qartë të dukshme në këtë kapitull.
E para (v. 1-9) është një vazhdim i drejtpërdrejtë i 27,46 i cili lidhet me

martesën e Esavit me gratë kananite. Ajo duket se e injoron plotësisht
tregimin e mësipërm: Isaku e bekon përsëri Jakobin pa e qortuar se e ka
mashtruar (v. 1); largimi i Jakobit, i cili nuk ikën për t’i shpëtuar zemërimit
të Esavit, motivohet nga shqetësimi për martesën e tij (v. 2); toka ku ai
shkon është ajo e familjes së tij amtare në mënyrë që ai të mund të marrë
një grua atje dhe që bekimi i Abrahamit të qëndrojë mbi të dhe
pasardhësit e tij (v. 3-4). Është vetë Isaku ai që dërgon Jakobin larg (v.
5). Nga ana tjetër, Esavi duket se harron urrejtjen që ai kishte treguar ndaj
vëllait të tij dhe sheh që Jakobi është një bir i bindur ndaj prindërve të tij
(v. 7); kështu që ai arrin në përfundimin se gratë kananite nuk i pëlqejnë
Isakut dhe Rebekës dhe ai vendos të martohet me një grua ismaelite, një e
afërme e ngushtë e familjes, pasi që ismaelitët janë pasardhës të Abrahamit
(kap. 25, 12-18).

Kjo traditë, sigurisht më e re se ajo e mëparshme, ka origjinë
meshtarake (p.sh. emri i Zotit të Plotfuqishëm, si në 17, 1); e lë mënjanë
rrëfimin për dinakërinë e Jakobit për të marrë bekimin atëëror dhe
këmbëngul vetëm në çështjen e martesave të Esavit dhe Jakobit. Martesat
me gra pagane u gjykuan, në Izrael dhe në Judaizmin antik, me ashpërsi në
rritje, sepse ishte një rast për pabesi fetare. Kështu izraelitët u tunduan të
adhuronin hyjnitë që adhuronin këto gra të huaja (shih se çfarë thuhet për
Solomonin, 1 Kor. 11, 1-8 dhe atë që bëri Ezdra, kap. 10, dhe Nehemia,
kap. 13 23-28 , për të luftuar kundër këtyre martesave të përziera).
Prandaj, ne e kuptojmë që, në historinë e patriarkëve, martesa e atij që
ishte trashëgimtari i premtimit të Abrahamit ka një rëndësi të veçantë, siç
pamë për martesën e Isakut (kap. 24). Është kjo pikëpamje e cila
paraqitet këtu në vv. 1-9,
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Pjesa e dytë (v. 10-22) rrjedh, përkundrazi, drejtpërdrejt nga historia e
kap. 27, 1-45: Jakobi iku nga shtëpia pas ngjarjeve që e bënë atë
marrësin e bekimit atëëror. Gjatë fluturimit të tij, ai ka një ëndërr që është
një zbulim i pranisë së Zotit në krah të tij. Nga këndvështrimi i historisë,
kjo histori na shpjegon origjinën e vendit të adhurimit të Betelit, për të cilin
ne e dimë rëndësinë që do të ketë më pas. Kuptimi i emrit na është dhënë
gjithashtu (v. 19), si dhe tregimi i riteve të veçanta që mund të ekzistojnë
në këtë shenjtërore antike (vajosja me vaj në gurin në këmbë, v. 18; oferta
e së dhjetës, v. 22 ) Beteli nuk ishte gjithmonë një vend i shenjtë ku
adhurimi i Zotit festohej me besnikëri. Jeroboami kishte ngritur një viç të
artë atje pas përçarjes (1 R. 12,29) dhe ky “mëkat” i Jeroboamit shpesh
denoncohej nga profetët (Amos 4, 4; 9, 5; 7, 10 ff). Kjo është ajo që
motivoi shkatërrimin e altarit në kohën e reformës së Josiahut (2 R.
23,15).

Nga një këndvështrim teologjik, ne gjejmë këtu strukturën e të gjithë
historisë patriarkale: premtimi i Zotit Abrahamit, i përsëritur Isakut dhe tani
Jakobit (v. 13-15). Sigurisht nuk është qëndrimi i Jakobit, mashtrues dhe i
arratisur, që justifikon këtë premtim, por besnikëria e vetme e Zotit ndaj
fjalës së tij për përmbushjen e planit të tij. Vetëm për këtë arsye, Zoti do
të mbetet i pranishëm me njeriun që largohet nga vendi i tij, por që merr
sigurinë e kthimit atje dhe trashëgimin e kësaj toke për vete dhe
pasardhësit e tij. Përveç kësaj, ky fragment na mëson se një zbulim i
vërtetë i bëhet Jakobit: ajo e Zotit që është në marrëdhënie të ngushtë me
njerëzit (vizioni i shkallës tregon këtë marrëdhënie midis qiellit dhe tokës),
atë të Zotit që është i pranishëm kudo dhe jo vetëm, siç besuam, në
vendin ose lokalitetin e të cilit ai ishte Zoti, ai i Zotit që është i mëshirshëm
dhe i mirë, ndërsa njeriu ka frikë të zbulojë praninë e tij atje ku nuk është.
nuk e priste atë (v. 16- 17) Tani e tutje Zoti që i flet Jakobit është i njëjtë
me Zotin e etërve të tij Abraham dhe Isak dhe ky Zot nuk është i kufizuar
në ushtrimin e fuqisë së tij në një lokalitet, por ai vepron kudo, në vendet
fqinje si dhe në Palestinë. Këto nocione që janë të zakonshme për ne ishin
të reja në kohën kur shkrimtarët vendosën këto ngjarje.

v. 1. Isaku e bekon Jakobin pa bërë asnjë aludim në bekimin që i dha
(kap. 27, 1-45).
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v. 2. Në Paddan-Aram, cf. 25,20, Po kështu, në lidhje me Betuelin
dhe Labanin, shih 22, 20-24 dhe 24, 15.

v. 3. Emri i “Zotit të Plotfuqishëm” është i veçantë për gjuhën e traditës
priftërore (17, I) e cila vërehet në të gjithë këtë fragment të vv. I-9 Po
kështu fjala që përkthehet nga “turma e popujve”, ose “grup popujsh”,
ose “asamble e popujve”; është një fjalë e cila përkthehet rregullisht në
Greqisht nga ecclesia që i dha kishës, ose nga “synagoguè” që dha
sinagogë.

v. 4-5. Janë specifikuar arsyet e largimit të Jakobit dhe qëllimi i
udhëtimit të tij deklaroi qartë: ai shkon te familja e nënës së tij për të
kërkuar një grua.

v. 6-9. Esavi, i cili nuk flet më për urrejtjen e tij kundër Jakobit, e
kupton që gratë pagane nuk i pëlqejnë prindërit e tij dhe vendos të
martohet me një Ismaelite, motër të Nebajothit që gjenealogjia e vogël e
Jishmaelit (25, 13-16) tashmë na ka bërë të ditur .

v. 10-22. Këtu gjejmë vazhdimin e kap. 27, 1-45 ku Jakobi iku për t’i
shpëtuar zemërimit të vëllait të tij. Beersheba është e njohur mirë (krh. 21,
31) si dhe Haran (11, 31).

v. 12-13. Është e mundur që ky fragment të përmbajë elemente të dy
historive paralele të ngushta: në një Jakobi sheh një shkallë që lidh qiellin
me tokën, me engjëj që ngjiten dhe zbresin (v. 12). – Në tjetrën, vetë Zoti
zbriti në tokë dhe po qëndron me Jakobin (v. 13). Në të vërtetë, përkthimi
në fillim të v. 13 korrespondon me: Zoti qëndroi pranë saj, në vend se Zoti
qëndroi mbi të (shkallët), siç lexojmë në disa Bibla. Në çdo rast, ëndrra
dëshmon, për Jakobin, si karakterin e shenjtë të vendit ku ai është, ashtu
edhe realitetin e pranisë së Zotit.

v. 14-15. Rinovimi i premtimit të Zotit të etërve, i cili paraqitet vetë:
Unë jam i Përjetshmi. Të tre elementët e premtimit gjenden, pasi i takuam
gjatë fjalës së parë të Zotit drejtuar Abrahamit (Zan. 12, 1- 3 dhe 13, 14-
17): premtimi i Tokës së Shenjtë dhënë pasardhësve, i morisë së këtyre
pasardhësve dhe i bekimit i cili, përmes tij, do të reflektojë mbi të gjitha
kombet.

Kësaj, Zoti i shton premtimin e pranisë së tij dhe ndihmën e tij Jakobit,
kudo që të gjendet. Arsyeja nuk është në meritat e patriarkut, por në
planin e Zotit për të përmbushur atë që ai ka vendosur.
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v. 16-17. Reagimi i parë i Jakobit është befasia dhe frika: ai zbulon
realitetin e pranisë së Zotit, ndërsa ishte duke e injoruar atë. Shtë një
zbulim i frikshëm, sepse të qenit në një vend të shenjtë pa e ditur se
paraqet një rrezik vdekjeje.

Fjala që ai flet shpjegon emrin që do t’i japë vendit në të vërtetë Beteli
do të thotë: shtëpia e Zotit. Por fjala vijuese supozon një nocion pak më
ndryshe: vendi nuk është më vendbanimi, shtëpia e Zotit; është vetëm dera
në qiell, domethënë ku vendoset kontakti midis qiellit dhe tokës. Padyshim
që është ende gjurma e dy traditave paralele të cilat paraqesin disa
variacione.

v. 18-22. Këtu kemi ndoshta kujtimin e disa riteve të kultit që ndodhën
në shenjtëroren e Betelit: vajosja me vaj në gurin e shenjtë (v. 18),
formulimi i vau, ndoshta gjatë udhëtimeve (v. 20-21), një ofertë të së
dhjetës së gjithçkaje që Zoti ka dhënë (v. 22).

Rreth v. 21, dy përkthime janë të mundshme: ose vargu përmban
tashmë vendimin e Jakobit, duke ndjekur kushtet e tij: “nëse Zoti është me
mua ... nëse kthehem i qetë në shtëpinë e babait tim, atëherë Zoti do të
jetë Zoti im” – ose v. 11 ende përmban vetëm kushtet dhe vendimi nuk
paraqitet deri në v. 12: “Nëse unë kthehem në paqe në shtëpinë e babait
tim dhe nëse Zoti është Perëndia im, atëherë ky gur ... do të jetë shtëpia e
Zotit”.

Lokaliteti i Betelit është i njohur mirë: ndodhet më pak se 20 km në
veri të Jeruzalemit. Emri i vjetër i Luzit gjendet diku tjetër (Zan. 48,3; Jg.
1,13), por fillimisht të dy emrat nuk i referoheshin saktësisht të njëjtit vend,
nëse do të besonim Jos. 16,2, Mund të jetë që Beteli ishte shenjtërorja
afër qytetit të Luzit dhe që, më pas, emri Betel u shtri në lokalitet. Disa
komentues madje besojnë se në të kaluarën fjala Betel ishte emri i
perëndisë së këtij lokaliteti, siç sugjerojnë disa tekste: Zan. 31, 13 (teksti
thotë: Unë jam Beteli i Zotit), Amosi 5: 4-5 (më kërkoni ... mos kërkoni
Betelin), Jer. 48, 13, Shenjtëroret e lashta Kanaanite shpesh kishin gurë
ose stela në këmbë mbi të cilat bënin libacione me vaj ose verë dhe që
konsideroheshin rezidencat e perëndive apo edhe përfaqësimi i këtyre
perëndive.

Zakon i së dhjetës (përmendur tashmë në lidhje me Abrahamin dhe
Melkizedekun, Zan. 14, 20) ishte mbase i veçantë për faltore të caktuara
si Beteli (shih Amosi 4,4).
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Jakobi te Labani
(Kap. 29-30)
Qëndrimi i Jakobit me Labanin, i cili zgjati rreth njëzet vjet (31,41)

lidhet me ne përgjatë këtyre dy kapitujve. Ne dimë shumë pak për detajet
e jetës së tij, por ajo që na thuhet është e një rëndësie kryesore në
shpalosjen e historisë patriarkale, sepse Jakobi tashmë do të dijë,
pjesërisht, për përmbushjen e premtimit. Nga Zoti te Abrahami. Në fakt,
bekimi i premtuar patriarkëve i jepet në formën e një numri të madh
pasardhësish nga të cilët do të lindë populli i Zotit dhe i prosperitetit
material që do ta bëjë atë një njeri shumë të pasur.

Prandaj, rreth këtyre dy pyetjeve janë shkruar kapitujt tanë, sipas
traditave ndonjëherë paralele dhe të kombinuara, të cilat tregojnë një
epokë antike dhe zakone shoqërore dhe familjare të marra nga jeta.

Seksionet e ndryshme të këtij pasazhi na tregojnë për mbërritjen e
Jakobit në Laban dhe martesën e tij me dy vajzat që ishin kushërinjtë e tij
(29, r-30), atëherë për lindjen e djemve të Jakobit, në mes të incidenteve
dhe një familjeje të vogël drama, siç ndodhte shpesh kur kishte disa gra
(29, 31 – 30, 24), dhe së fundmi, rritja e pasurisë së Jakobit, falë aftësive
dhe dinakërisë që ‘ai tregoi në përmbushjen e punës së tij si bari (30 . 25-
43).

Një lexim i shpejtë i kësaj rrëfimi mund të na japë përshtypjen e një
historie laike dhe të pashkolluar, me vendosjen e mashtrimeve reciproke
për të mashtruar fqinjin (Labani mashtron Jakobin kur i jep vajzën e tij në
martesë; Jakobi mashtron Labanin duke rritur kopenë e tij në në dëm të
asaj të zotërisë së tij), dhe nga atmosfera e xhelozisë dhe rivalitetit që
mbretëron në familjen ku dy gratë dhe dy çupat e tyre lindin në mënyrë të
njëpasnjëshme djemtë e Jakobit. Megjithatë, ky karakter shumë njerëzor i
historisë duhet të mbajë kuptimin e tij të vërtetë: Zoti i përmbush
premtimet e tij, jo domosdoshmërisht nga mrekulli të mbinatyrshme dhe
me anë të njerëzve superiorë dhe të ndryshëm nga masa e zakonshme e
njerëzve, por pikërisht në realitetin poshtë tokës., Shpesh i palavdishëm ,
dhe i njollosur me vogëlsi, vogëlsi, mashtrim që është realiteti njerëzor në
formën e tij të zakonshme. Ajo që është e admirueshme është që Zoti ka
pranuar të veprojë dhe të ndërhyjë në këtë realitet! Në mes të këtyre
aventurave të krahasueshme me ato që mund të ndodhin në një harem
oriental, Zoti ndjek planin e tij dhe krijon një popull.
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Kjo është dëshmia e shkrimtarëve antikë: pasi kanë rrëfyer ardhjen e
Jakobit në Laban dhe martesën e tij, ashtu si ata do të tregojnë se si
patriarku u pasurua, pa përfshirë Perëndinë në këto tregime (Zoti nuk
përmendet vetëm një herë në 29, 1-30 dhe në 31, 29-43), ata tregojnë,
në fragmentin që lidhet me lindjen e djemve (29, 31 – 30, 24), se si Zoti
drejtoi absolutisht gjithçka (c ‘është ai që jep sterilitet dhe frytshmëri) dhe
sa më shumë nga emrat e bijve të Jakobit shpjegohen nga ky veprim i
Zotit. Në stilin arkaik, me lojëra fjalësh të sofistikuara dhe etimologji të
përafërt, të papërkthyeshme në frëngjisht, ata u japin këtyre episodeve një
lehtësim dhe një interes i cili duhet të ketë zgjuar vëmendjen e dëgjuesve
të Izraelit të lashtë duke dëgjuar me kënaqësi historinë e origjinës së tyre
për të gdhendur në ka parasysh lidhjen që Zoti kishte treguar, që nga
fillimi, me paraardhësit e popullit të tyre. Kjo histori vërtet njerëzore është,
në të njëjtën kohë, thellësisht hyjnore.

29, 1-14. Ardhja e Jakobit në Laban’s.
Detajet e udhëtimit të Jakobit nuk tregohen. Vetëm episodi i pusit lidhet

me disa detaje.
v. 1. Bijtë e Lindjes përcaktojnë, në një mënyrë të paqartë, popujt e

vendosur në lindje të Palestinës: Aramët, Arabët, etj.
v. 2-3. Skenat në buzë të një pusi janë të shpeshta në Bibël (Zan. 24,

11-27; Da. 2, 16-22; Gjn. 4,4-26, etj.). Pusi është vendi ku takohen
barinjtë dhe njerëzit që vijnë për të tërhequr ujë në mbrëmje. Shpesh një
gur i madh mbyll hapjen e ngushtë të pusit, për ta mbajtur ujin të freskët.
Kur është koha për të tërhequr ujë, guri hiqet dhe uji derdhet në gypat e
pijeve të destinuara për tufat.

v. 4-5. Në Haran, Laban dhe Nachor, shih 11,31 dhe 24, 10
v. 6. Rakelë do të thotë: dele.
v. 7-10. Barinjtë ndjekin këtë zakon dhe presin që të mblidhen të gjithë

para se të rrokullisin gurin. Jakobi do të jetë bujar dhe gallatë, duke
rrokullisur gurin (që supozon një forcë të caktuar fizike) për kopenë e
Rakelës.

v. 11-14. Jakobi gjen familjen e tij që e mirëpresin me emocione.
Shprehja: kocka dhe mishi im zbatohen për farefisninë më të afërt
(krahasoni Zan. 2, 23).
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v. 15-30 Dasma e Jakobit.
v. 18. Zakonisht kërkonte që dhëndri të paguante një pajë për t’u

martuar me një vajzë të re. Këtu, Jakobi do të punojë shtatë vjet për të
marrë Rakelën. Labani e pranon këtë ofertë, sepse martesa midis
kushërinjve ishte e shpeshtë. Shkrimtari tregon me shumë finesë dhe poezi
të madhe se sa e madhe ishte dashuria e Jakobit për Rakelën. Shtatë vitet
kaluan për të si disa ditë.

v. 22-23. Në kohën e festimit të martesës, Labani mashtron Jakobin
dhe i jep Lea në vend të Rakelës, gjë që ishte e mundur sepse gratë ishin
të mbuluara me mbulesë. Për më tepër, festa e ditës së parë të dasmës (v.
22) ndoshta kishte kontribuar në ngatërrimin e ideve të akobit! Fjala Léa
duket se do të thotë: lopë e egër.

v. 26. Pas përgjigjes së Labanit që vajza e madhe duhet të martohet së
pari, mund të ketë një aludim të fshehur në historinë e Jakobit që i kishte
grabitur Esavit të drejtën e parëlindjes së tij. Rradha e tij për t’u zhgënjyer
tani.

v. 27. Dasma zgjati një javë. Pas kësaj, Jakobi merr Rakelën si gruan e
tij të dytë. Më vonë, ligji i Izraelit do të ndalojë martesën e një burri me dy
motra (Lev. 18-18). v. 30, Jakobit i duhet të punojë edhe shtatë vjet të
tjera për çmimin e martesës së tij me Rakelën, të cilën ai e donte më
shumë se Lea.

29,31-30,24, Lindja e bijve të Jakobit.
v. 31. Që nga fillimi, është Zoti që vepron ashtu siç dëshiron: gruaja që

dashurohet është sterile, ajo që është më pak është frytdhënëse. Bijtë e
Jakobit përbëjnë pasardhësit sipas vullnetit të Zotit dhe jo të njerëzve.
Katër bijtë e parë të Leas marrin emra që teksti i shpjegon në një mënyrë
të përafërt, por jo gjithmonë sipas një etimologjie të saktë.

v. 32. Ruben (në hebraisht: Reuben) do të thotë: shiko një djalë! por
shpjegimi i dhënë lidhet me fjalët: Zoti e ka parë poshtërimin tim (ra’ah
be’onyi).

v. 33. Simeon vjen nga folja për të dëgjuar (Zoti ka dëgjuar).
v. 34. Levi shpjegohet se vjen nga folja për t’iu bashkangjitur my (burri

im do të më bashkangjitet).
v. 35. Juda i afrohet foljes lavdërim (kësaj here, unë do të lavdëroj

Zotin), por nuk duket se ka etimologjinë e saj të vërtetë në këtë.
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30, 1-4. Steriliteti ishte një poshtërim i madh për një grua që e shikonte
atë si një mallkim nga Zoti. Zakon i dhënies së çupës burrit për të lindur në
vend të gruas është përmendur tashmë në historinë e Abrahamit (16, 1-6).
Lindja në prehrin e dikujt ishte ndoshta një rit i birësimit.

v. 6. Dan vjen nga folja për të gjykuar (Din) e gjetur te Daniel.
v. 8. Naftali është i lidhur me fjalën luftë, të cilën e gjejmë në fjalinë:

Unë luftova në betejat e Zotit ... (domethënë: luftëra të mbinatyrshme, ose
shumë e vështirë, sepse përdorimi i fjalës Zot mund të shënojë një lloj të
superlativës).

v: 9-13. Shërbëtorja e Leas tani i jep Jakobit dy djem. Gad është një
fjalë që do të thotë: lumturi, ose fat i mirë – dhe Acher rrjedh nga një folje:
të jesh i lumtur.

v. 14-21. Lea lindi dy djem dhe një vajzë tjetër, por pas një bisedimi të
diskutuar me motrën e saj rreth bimëve që konsiderohen të promovojnë
pjellorinë, mandraka (emri hebraik i së cilës lidhet me fjalën: i dashur).

Emri i Jisakarit do të thotë: njeri me pagë; shpjegohet në dy mënyra: në
v. 16, Lea i tha Jakobit: “Unë kam paguar pagë nga mandraka e djalit tim;
në v. 18, ajo thotë se Zoti i dha rrogën e saj sepse ajo ia kishte dhënë
çupën e saj burrit të saj. Ndoshta është indeksi i dy traditave që
ndryshonin në shpjegimin e emrit.

Emri i Zabulonit shpjegohet gjithashtu në dy mënyra nga folja për të
jetuar (zabal): burri im do të jetojë me mua – dhe me fjalën për të dhuruar
(zabad): Zoti më dha një dhuratë të bukur. Këtu përmendet vetëm një
vajzë: Dinah (nga e njëjta rrënjë si Dan), por Jakobi kishte të tjerë (37,35)

v. 22-24. Gruaja sterile më në fund do të ketë fëmijë: Rakela lind
Jozefin, etimologjia e të cilit është e dyfishtë: ose nga folja për të hequr
(qortimi im), ose nga folja për të shtuar (Zoti më shtoftë një bir tjetër!).

30, 25-43. Pasuritë e Jakobit.
Jakobi dëshiron të kthehet në vendin e tij dhe të marrë familjen e tij të

madhe atje. Ai e informon Labanin për qëllimin e tij, për të diskutuar
kushtet e këtij largimi dhe pagën që i takon për shërbimet e tij. Labani e
njeh që Zoti i Jakobit e bekoi dhe se pasuritë e tij u rritën.

Por kur ai pyet se çfarë po kërkon Jakobi, ky i fundit i ofron atij një
marrëveshje kurioze, fushën e së cilës pa dyshim që nuk e sheh fare.
Duhet të pranohet që teksti vështirësohet nga përdorimi i fjalorëve të
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ndryshëm dhe nga një përzierje fjalish që ndoshta vijnë nga dy traditat e
hasura më parë. V. 40 në veçanti duket se e prerë rrëfimin në një mënyrë
që e bën atë të errët dhe shumë komentues e shohin atë si një fjali të futur
atje nga një shkrimtar ose shkrues jo i aftë. Sidoqoftë, e tëra shpjegohet
mjaft mirë: Jakobi propozon të mbajë për vete delet dhe dhitë e njollosura
dhe të ngulitura, ndërsa bardhezinjtë mbeten pronë e Labanit (bëhet
krahasimi i fjalëve midis të bardhës që në hebraisht quhet laban dhe emri
Laban, v. 35). Ky propozim i pranuar, Jakobi përdor një stratagem në
mënyrë që bagëtitë të prodhojnë të rinj, të ngulitur dhe me pika, falë
degëve të qëruara të vendosura nën sytë e deleve në kohën e bashkimit.
Pamja e atyre degëve me shirita dhe të ngulitur jehonë nëpër të
porsalindurit. Jakobi është i kujdesshëm për të përdorur dinakërinë e tij
me bagëti të fuqishme, dhe jo me kafshë të dobëta. Në këtë mënyrë, ai
ndërtoi një tufë të konsiderueshme, ndërsa Labani u dobësua dhe u
zvogëlua.

Përfundimi i v. 43 tregon se patriarku ka sukses në pronësinë e
pasurive të mëdha të cilat, për një nomad, përbëhen kryesisht nga tufa,
kafshë barre (deve dhe gomarë) dhe shërbëtorë dhe çupa. Me protesta të
drejtësisë dhe ndershmërisë (v. 33), Jakobi tradhtoi besimin e Labanos
dhe i ktheu atë që kishte vuajtur në martesën e tij.

Largimi i Jakobit
(Kap. 31)
E gjithë historia e Jakobit, që nga fluturimi i tij për shkak të Esavit (kap.

28), është e orientuar drejt përmbushjes së premtimit të Zotit, domethënë
lindjes së pasardhësve të tij (kap. 29-30) dhe kthimit në toka e Kanaanit
(kap. 31). Me këtë kapitull të fundit mbaron ajo që ka të bëjë me Labanin
te Zanafilla; nuk do të flasim më për të.

Largimi i Jakobit, me të gjithë familjen e tij dhe të gjitha pasuritë e tij,
dhe diskutimi i tij me Labanin, që i paraprinë aleancës së vendosur
përfundimisht midis tyre të dyve, na janë treguar në një histori të gjatë të
zhytur në zakonet e lashta, ende primitive dhe të paskrupullta morale.
Shënimi mbizotërues shënohet nga foljet që zbatohen për vjedhje, për
rrëmbim, për marrjen në zotërim të asaj që i përket një tjetri (v. 1: Jakobi i
mori të gjitha ... – v. 9: Perëndia i mori babait tuaj kopenë e tij ... – v. 16:
e gjithë pasuria që Zoti i mori babait tonë ... – v. 19: Rakela vodhi
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terafimët dhe Jakobi vodhi zemrën e Labanit, domethënë të mashtruarit ...
terafimët ishin padyshim përdoret për parathënie – v. 26: pse më keni
vjedhur zemrën dhe më keni marrë bijat e mia si robër nga shpata? ... – v.
31. mbase do të më shqisnit për të qenë vajzat e mia ... – v. 39 : çfarë më
është vjedhur ditën dhe çfarë më është vjedhur natën ..., etj.).

Por nga ky tregim i vjetër, e përbërë ndoshta nga disa tradita paksa të
ndryshme (vini re arsyen e dyfishtë të dhënë për largimin e Jakobit, në v. 1
dhe 2, etimologjinë e dyfishtë të Galed dhe Mizpah, v. 47-49, etj.),
Shkrimtari paraqiti një tërësi shumë të shkruar dhe goditëse, në të cilën,
pas akteve njerëzore, ndërhyrja e Zotit shfaqet kudo: është Zoti që e
thërret Jakobin të kthehet në Kanaan (v. 3), është Zoti që e mbrojti
pafundësisht Jakobin (v. 5 dhe 7), është Zoti që e pasuroi atë (v. 8), është
Zoti që e pengon Labanin që ta dëmtojë atë (v. 24), është Zoti që gjykoi
(v. 42), është Zoti që do të dëshmojë besëlidhja e vendosur midis dy
burrave (v. 50). Kështu, edhe një herë, ne dallojmë dy planet e historisë:
atë të njerëzve, të mbushur me marifete dhe mashtrime, dhe atë të Zotit të
destinuar të përmbushë atë që ai ka vendosur të bëjë.

Fije kryesore e kësaj historie është e njëjtë si në tregimet e mëparshme
Unë jam Perëndia i Betelit ... kthehuni në vendin e lindjes tuaj (v. 13).
Nëse duam të ndjekim një model për studimin e kap. 31, ne mund të
marrim parasysh pjesët e mëposhtme

v. 1-16. përgatitjet për largimin e Jakobit;
v. 17-21. Fluturimi i Jakobit;
v. 22-42. diskutim midis Labanit dhe Jakobit; v. 43-54: aleanca mes dy

burrave. v. 1-! 6.
Përgatitjet për nisje.
v. 1-2. Janë dhënë dy arsye për planet e Jakobit për tu larguar: Djemtë

e Labanit janë xhelozë ndaj tij dhe vetë Labani ka ndryshuar qëndrim ndaj
tij. Por arsyeja e vërtetë jepet në v. 3: është Zoti ai që urdhëron Jakobin të
largohet.

v. 6-11. Jakobi justifikon sjelljen e tij, por në të vërtetë ishte Zoti ai që
drejtoi ngjarjet për t’i dhënë Patriarkut pasuri në formën e kopeve
(aludime në kapitullin e mëparshëm).

v. 13. Si në shumë raste, engjëlli i Zotit shfaqet, por fjalët janë ato të
vetë Zotit (unë jam Perëndia i Betelit “). Ky ajet e lidh tregimin
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drejtpërdrejt me atë të ëndrrës së Jakobit në kohën e fluturimit të tij dhe
tregon përmbushjen e premtimit të Zotit (kap. 28, 15).

v. 14-16. Marrëveshja e dy grave konfirmon të drejtën e Jakobit për
Labanin. Ky i fundit pranoi vitet e shërbimit të dhëndrit të tij si çmim të
vajzave të tij, sikur i kishte shitur ato dhe nuk u dha asgjë tjetër, në
kundërshtim me atë që bëhej shpesh kur vajza largohej nga familja e
babait të tij.

v. 17-21. Arratisja nga Jakobi.
v. 18. Në Paddan-Aram, shih 25, 20,
v. 19. Terafitë ndoshta ishin statuja hyjnish të mbajtura në shtëpi

private, si perëndi familjare. Ndonjëherë këto statuja mund të ishin Shet
mëdha, pasi njëra prej tyre mund të ishte përdorur për të simuluar formën
e një burri në një shtrat (1 Sam. 19:23). Këtu nuk është kështu, dhe
Rakela do të jetë në gjendje t’i fshehë ato nën shalën e devesë (v. 34).
Këta idhuj të shtëpisë së Labanit u birësuan ndonjëherë nga izraelitët, por
u kundërshtuan nga adhuruesit e vërtetë të Zotit (2 R. 23,24)

v. 20. Teksti thotë: Jakobi vodhi zemrën e Labanit, e cila mund të
përkthehet si: i mashtruar. Vini re shprehjen: Laban, Aramaik. Aleanca e
cila do të krijohet do të rregullojë marrëdhëniet midis izraelitëve dhe
aramaianëve.

v. 21. Mali i Galaadit është në rajonin lindor të Kanaanit, përtej
Jordanit.

v. 22-42. Diskutim midis Labanit dhe Jakobit.
v. 23. Largësia midis tokës së Labanit (Mesopotamisë) dhe malit të

Galaadit është e madhe dhe nuk ka gjasa që Jakobi dhe kopetë e tij të
kishin udhëtuar atë në më pak se dhjetë ditë. Vs. 45-54 ndoshta do të na
japë një shpjegim.

v. 24. As në të mirë as në të keqe: shprehje e përgjithshme që do të
thotë në asgjë (shih shpjegimin e fjalëve: njohja e së mirës dhe së keqes,
për Zanafilla 2, 17)

v. 26. Është Labani ai që fajëson Jakobin me dhunë, megjithatë ai e
njeh që Perëndia i Jakobit e pengoi atë të vepronte me dhunë ndaj të
arratisurit.
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v. 30. Qortimi kryesor është ai i vjedhjes së perëndive të familjes, të
cilat Jakobi nuk i dinte, të cilët morën përsipër të vrisnin hajdutin, pa e
ditur që ishte Rakela (v. 32).

v. 33-35. Shkrimtari, me finesë dhe ironi, përqesh idhujt paganë.
Terafitë e Labanit janë perëndi shumë të varfër, pasi një grua mund t’i
fshehë ato nën një shalë deveje të vendosur në çadër dhe do të përdorë
pretekstin e “asaj që gratë janë mësuar të kenë” për të qëndruar ulur mbi
to, pa u ngritur në prani të babai i tij! Pas kësaj mashtrimi të treguar me
një nuancë humori, autori tregon hiçin e perëndive që mund të kërkohet pa
gjetur.

v. 36. Tani është Jakobi ai që ngre tonin, pasi Labani nuk ka gjetur
asgjë për të justifikuar akuzat e tij. Situata është përmbysur dhe Jakobi
shpjegon arsyet e pakënaqësisë së tij, gjatë njëzet viteve të shërbimit
besnik në Laban.

v. 38-40. Përshkrimi i gjallë i punës së lodhshme dhe të vështirë të
bariut oriental.

v. 42. Përsëri, referim Zotit të Jakobit i cili ka drejtuar gjithçka deri më
sot. Ky Zot quhet: Zoti i Abrahamit dhe, fjalë për fjalë, “terrori i Isakut”,
një shprehje e cila nuk gjendet diku tjetër përveç në këtë kapitull (përsëri
në v. 53). Ndoshta ishte një lloj emri i duhur që i ishte dhënë Zotit të
Isakut, ndërsa ne gjejmë të tjerë si: i fuqishmi i Jakobit (Zan. 49, 24), i
shenjti i Izraelit (Isa. 1, 4; 5, 24 , etj.), shkëmbi i Izraelit (Isa. 30, 29).

v. 43-54. Aleanca midis Labanit dhe Jakobit.
Është e mundur që ky tregim fillimisht të përbënte një traditë të veçantë

e cila nuk ishte e lidhur ngushtë me historinë e fluturimit të Jakobit, por që
shpjegoi se si izraelitët dhe aramaianët kishin rënë dakord për të rregulluar
kufirin e tyre të përbashkët. Në kohën që pasoi pushtimin e Kanaanit,
Aramët me të vërtetë pushtuan veri-lindjen e Palestinës dhe vendi i
Galaadit ishte zona kufitare. Nga ana tjetër, gjatë periudhës patriarkale,
Aramët, domethënë njerëzit e vendit të Labanit, ishin në Mesopotaminë e
Veriut, shumë larg malit të Galaadit. Ky ndryshim, i paqartë në rrjedhën e
kapitullit, do të shpjegonte se aleanca midis Labanit dhe Jakobit u zhvillua
në Galaad, pavarësisht nga largësia e vështirë që duhej kaluar në shtatë
ditë (v. 23).
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E gjithë kjo histori e besëlidhjes luan me fjalët që synojnë të shpjegojnë
emrat e përveçëm: Galed (ose Galaad) i formuar nga gal: grumbull dhe ed:
dëshmitar (v. 48) dhe Mizpah afër tsafës: për të parë (v. 49: se l ‘
Vëzhgimet e përjetshme mbi ju ...) dhe mbase të Matséba: guri në këmbë,
ose monumenti (v. 45 dhe 51).

v. 46.   Jakobi vendos një gur për një monument. Logjikisht do të
prisnim që Labani dhe vëllezërit e tij të merrnin gurë për të bërë një pirg.
Tani teksti thotë se është Jakobi. Ndoshta ky është një gabim i kopjuesit?

v. 47. Të dy emrat kanë të njëjtin kuptim, në aramaisht dhe në
hebraisht.

v. 50. Monumenti shërben si dëshmitar, por është Zoti ai që do të jetë
dëshmitari i vërtetë midis dy burrave.

v. 52. Aleanca e paqes është vendosur, me angazhimin reciprok për të
mos kaluar kufirin me qëllime armiqësore.

v. 53. Teksti hebraik flet për dy perëndi me foljen në shumës: që Zoti i
Abrahamit dhe që Perëndia i Nachor të gjykojë midis nesh. Një skrib që
shtohet në fund të fjalisë: Zoti i etërve të tyre, fjalë që nuk gjenden në disa
dorëshkrime dhe në Greqisht, dhe që nuk përshtaten mirë në kontekst.
Synimi i tij ishte të identifikonte dy perënditë me atë të Abrahamit.

v. 54. Një besëlidhje u shoqërua me një vakt flijimi, të përmendur
tashmë në v. 46

Teksti hebraik përfundon këtu, dhe v. 55 nga përkthimet tona janë
pjesë e v. 1 i kap. 32. Ky është pasazhi i fundit ku Labani përmendet në
Bibël. Një kujtesë e thjeshtë bëhet në kap. 32, 4, Tani e tutje, historia e
Jakobit do të vazhdojë, por është figura e Esavit që do të shfaqet përsëri
pranë tij (kap. 32-36).

 Pajtimi i Jakobit dhe Esavit
(Kap. 32-33)
Skena qendrore e përshkruar nga këto dy kapituj është lufta e Jakobit

me engjëllin (32, 24-32), por ajo nuk mund të ndahet nga i gjithë
konteksti i saj pa rrezikuar ta bëjë atë të humbasë kuptimin e tij të vërtetë.
Edhe nëse ka disa gjurmë përsëritjesh dhe ndryshimesh të cilat mund të
sugjerojnë një ndërthurje të dy traditave antike (veçanërisht në 32, 1-23),
e gjithë historia na paraqitet në një mënyrë të vazhdueshme dhe
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homogjene, dhe merr rëndësinë e saj të plotë përmes episodet e ndryshme
që ai rrëfen. Jakobi do të kthehet në pikën e tij të fillimit aq sa fluturimi i tij
dhe zbulesa e Zotit në Betel (kap. 28) shënoi jetën e tij gjatë qëndrimit të
tij jashtë vendit, aq sa kthimi i tij në tokën e Kanaanit në rrethanat e
specifikuara këtu do të veprojë një ndryshim i thellë në fatin e tij dhe të
fëmijëve të tij, tani bartës të emrit të ri që ai merr: Izrael. Mund të thuash
se këtu fillon me të vërtetë historia e Izraelit, pasi që ky emër shfaqet për
herë të parë në Bibël.

Duke hyrë në vendin e premtimit ku do të jetojnë njerëzit e tij, Jakobi
hyn në një botë të re: asgjë nuk ndodh si diku tjetër. Ne pamë atje hirin e
Zotit dhe bekimin e tij, të marrë çdo herë sikur përmes një misteri dhe një
mrekullie. Vetë plani i kësaj historie na e tregon atë dhe mjafton ta ndjekim
për të depërtuar, me Jakobin, në një tokë të shenjtë që është ajo e Zotit.

Nga hyrja e hyrjes, ne jemi në shtëpinë e Zotit. Jakobi do të thotë:
është kampi i Zotit, sepse ka engjëj (32,1-2).

Jakobi ende nuk e ka kuptuar që gjërat kanë ndryshuar. Ai ka frikë nga
një takim i tmerrshëm, ai i vëllait të tij Esavi i cili përparon me 400 burra
dhe i cili ndoshta nuk ka hequr dorë nga planet e tij për hakmarrje ndaj
një vëllai të vogël, mashtrues dhe dinak. Me të gjitha burimet e
inteligjencës dhe aftësive të tij, Jakobi përgatitet për këtë sulm, jo   për të
luftuar në të njëjtën mënyrë, por për të blerë kohë, përpiqet të zbusë
rreziqet dhe të kursejë atë që mund të kursejë (32, 3-23). Sidoqoftë, ai
nuk harron t’i drejtohet lutjes së tij Zotit (v. G-12) dhe t’i kujtojë
premtimin e tij. Prandaj Jakobi është akoma njeri i aftë dhe i interesuar, i
cili do të bëjë pazar me armikun e tij për ta qetësuar dhe me Perëndinë
për ta kujtuar atë që i takon.

Papritmas, gjithçka ndryshon: natën, një takim misterioz, jo me Esavi
por me një qenie hyjnore, e detyron patriarkun në një luftë të frikshme nga
e cila del i plagosur, por fitimtar, pasi ai ka marrë bekimin e Zotit dhe një
të ri. emri përgjithmonë: Izrael (v. 24-32). Ende duke u dridhur nga kjo
luftë e natës, Jakobi gjen familjen e tij dhe takon Esavi dhe trupat e tij.
Asgjë nuk shkon siç ishte planifikuar: të dy vëllezërit përqafohen, pajtimi
është kryer, vendi është i hapur për Izraelin. Fillon një epokë e re për të
dhe fëmijët e tij, në tokën e premtuar dhe të gjetur (kap. 33). Jakobi ngre
një altar në nder të Zotit të tij, Zotit të Izraelit (v. 20).
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Kështu, bekimi i Zotit mbi Izraelin nuk është një thesar që mund të
vidhet me hile dhe të mbahet si një hajmali që do të përdoret nga privilegji.
Është fryt i një lufte të tmerrshme me Zotin, ku pezullohet errësira dhe
vdekja, dhe nga e cila del dikush i mavijosur përgjithmonë, por me një
siguri të pathyeshme dhe një mision laik. Izraeli do të jetë një kujtesë e
përhershme në botë për këtë vuajtje dhe këtë hir, për këtë mision dhe për
këtë bekim, për të cilin Jezu Krishti do të jetë arritja e përsosur për
shpëtimin e botës.

32, 1-2. Kampi i Zotit.
Ne ndjekim numërimin e vargjeve në përkthimet tona frënge,

hebraishtja ka një ndryshim prej një vargu, pasi që v. 55 i kap. ai
pararendës tregimet atje si v. 1 i kap. 32

Shpjegimi i emrit të vendit: Mahanaïm që do të thotë kamp i dyfishtë.
Është e mundur që ky emër të jetë i lidhur edhe me rrëfimin vijues ku
Jakobi ndau tufat e tij në dy kampe (v. 7) dhe madje, sipas disave, me
fjalën që përcakton në hebraisht, një ofertë (mincha) dhe përsëritet disa
herë (v. 13, 18, 20, 21; 33, 10)

Mahanaim është i njohur në historinë biblike (2 Sam. 2,8; 17, 24; 1
Kr.4,14). Ishte një qytet i Galaadit, në Transjordan.

v. 3-23. Përgatitjet për t’u takuar me Esavi.
Shpesh kemi dashur të gjejmë dy tregime paralele, megjithëse me

ndryshime të rëndësishme, në të dy pjesët e këtij pasazhi së pari ndarja në
dy kampe, për të zvogëluar rreziqet dhe për t’u përpjekur të shpëtojmë
disa nga tufat e Jakobit (v. 3-3) 8) , dhe pastaj ndarja në grupe të vogla si
dhurata të njëpasnjëshme për të qetësuar Esavi (v. 13-21). Nga ana tjetër,
përmendja e përsëritur e natës së kaluar nga Jakobi (v. 13 dhe 21) dhe e
natës gjatë së cilës ai luftoi me engjëllin (v. 22) mund të jetë gjithashtu një
tregues i rrëfimeve të ndryshme, të kombinuara më pas . Sidoqoftë, këto
indikacione janë shumë të brishta për të qenë në gjendje të nxjerrin një
përfundim të saktë.

v. 3. Esavi është nga Seiri, vendi i Edomit. Ne kemi parë që Esavi dhe
Edom janë dy emra me të njëjtin karakter (25,30).

v. 5. Jakobi kërkon të gjejë hir në sytë e vëllait të tij. Kjo shprehje do
të gjendet më vonë (33, io) si dhe të tjera që zakonisht shprehin qëndrimin
e njeriut ndaj Zotit.
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v. 9-12. Lutja e Jakobit e lidh historinë me atë që i paraprin dhe në
veçanti me premtimin e Zotit të Abrahamit dhe Isakut (28, 13-15). Jakobi
njeh me përulësi të gjitha hiret që Zoti i ka dhënë: ai kaloi Jordanin si një i
arratisur me shkopin e tij të vetëm, ai kthehet sot me tufa që formojnë dy
kampe.

Shprehja: me nënën dhe fëmijët do të thotë: tërësia e njerëzve.
v. 20-21. Është e pamundur të përkthehen fjalë për fjalë këto vargje ku

fjala fytyrë del pesë herë me kuptime të ndryshme: “sepse ai tha me vete
unë do ta mbuloj fytyrën e tij (= do ta qetësoj) me këtë dhuratë që më del
përpara fytyrës (= para meje) ), dhe atëherë unë do të shoh fytyrën e tij,
ndoshta ai do të ngrejë fytyrën time (= a do të jetë ai i hirshëm ndaj meje).
Dhe e tashmja i kaloi në fytyrë (= përpara tij) ... “Ka të ngjarë të ketë një
lidhje të fjalës me emrin që do të shpjegohet më vonë: Péniel, face de Dieu
(nga fjala: fytyrë, panim), siç e dimë. do të lexojë në v. 10 i kap. 33

v. 22. Jabbok është një nga degët e Jordanit në Transjordan, në bregun
e majtë të lumit; është një përrua i cili rrjedh midis brigjeve të pjerrëta.

v. 24-32. Takim me engjëllin e Zotit.
Është e mundshme që në këtë tregim, disa detaje të së cilës mbeten

misterioze, disa tradita të vjetra të njohura janë përdorur nga shkrimtari.
Krahasimet janë bërë shpesh me tbemat mitologjike ku ‘njeriu duhet të
luftojë demonin e lumit që dëshiron të kalojë, ose përndryshe duhet të
luftojë gjatë natës me një perëndi që dëshiron ta vrasë atë (shih një traditë
të ngjashme në Dalja 4, 24- 26) Për më tepër, janë ruajtur disa elemente,
kuptimi i të cilave na shpëton: ndalimi për izraelitët për të ngrënë tendinën
që është në folenë e kofshës është një shembull (v. 32). Por aspekti
folklorik ose mitik i këtyre elementeve – ndërsa lënë një përshtypje
misterioze – zhduken pothuajse tërësisht pas domethënies teologjike dhe
domethënies fetare që shkrimtari donte të nxirrte, në këtë moment të
historisë së Jakobit.

v. 24. Bëhet fjalë për një njeri, por Jakobi do ta dijë se e pa Perëndinë
ballë për ballë (v. 30), dhe gjetkë, ne do të flasim për një engjëll (Hos. 12,
4-5, teksti i vetëm që bën aludim në historinë tonë). Kjo pasaktësi është e
shpeshtë në tekstet antike (shih Zan. 18,3, 13; 19. 1, etj.).

v. 25. Jakobi mban një luftë në të cilën ai vendos gjithë forcën e tij:
kundërshtari nuk mund ta mposhtë atë dhe vetë duket se kërkon lutje për
mëshirë.
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v. 26. Arsyeja e dhënë është afërsia e agimit. Ju nuk mund ta shihni
Zotin ose qeniet qiellore në mes të ditës. Por ndoshta ekziston një gjurmë
e besimit antik se shpirtrat hyjnorë veprojnë vetëm natën?

Jakobi e di se po lufton me një kundërshtar hyjnor. Ai duhet të shkojë
deri në fund dhe të marrë bekimin nga Zoti për të cilin shpreson. Në këtë
kuptim, mund të themi se ai po pret përgjigjen e lutjes së tij drejtuar Zotit,
të bërë pak më parë (v. 9-12).

v. 27-28. Fillon një dialog patetik: dy kundërshtarët kundërshtarë
kërkojnë të dinë emrat e tyre. Jakobi jep të tijat. Por i dërguari i Zotit i
zbulon atij se ky emër do të ndryshojë: jo më Jakobi (mashtruesi, e zë, cf.
25,3; 27,36), por Izraeli. Etimologjia e këtij emri të fundit është e vështirë
dhe ka dhënë shumë shpjegime. Fjala përbëhet nga një emër dhe një folje.
Sipas gramatikës, fjala duhet të jetë temë: Zoti (el) luftoi (sara), ose
ndoshta, sipas disave: Zoti është i fortë, mbretëron, mbizotëron (sarar: për
të sunduar, për të mbretëruar). Shkrimtari biblik, si shpesh tek Zanafilla,
jep një shpjegim teologjik më shumë sesa një gramatikor: Izraeli është ai
që luftoi me Zotin (profeti Hosea merr këtë etimologji në të njëjtin kuptim:
12, 4). Ai gjithashtu shton: dhe me burrat, e cila nuk shprehet në fjalë.
Çfarë donte të thoshte me këtë? A është lufta e tij kundër Labanit, pastaj
kundër Esavi, për të cilën po përgatitet? A është kjo një shprehje e
përgjithshme për të thënë që Jakobi luftoi kundër të gjithëve, si Zotit ashtu
edhe njerëzve? Nuk mund të thuhet me siguri. I vetmi realitet që del nga
ky varg është se ai përmban një ide të luftës, dhe gjithashtu të fitores,
përmes dëmtimit. Duhet të theksohet se një tekst tjetër na tregon për
ndryshimin e emrit të Jakobit (kap. 35,10), por që në fund të Zanafillës,
patriarku do të vazhdojë të quhet Jakob më shpesh se Izraeli.

v. 29. Me kërkesën e Jakobit, kundërshtari misterioz refuzon të japë
emrin e tij. Emri i Zotit është i pashprehshëm. Të njohësh emrin e dikujt –
domethënë një pjesë të vetvetes, vetë personit të tyre – do të thotë të
sundosh mbi ta. Njeriu nuk mund ta njohë emrin e Zotit, sepse nuk mund
të jetë më superior se ai. Por nëse Zoti nuk pranon të thotë emrin e tij, ai
nuk refuzon të japë bekimin e tij: Jakobi dëgjohet tani.

v. 30. Shpjegimi i emrit të Péniel (ose: Pénuel, në vargun vijues) =
fytyra e Zotit. Shpirti im u shpëtua do të thotë: jeta ime u shpëtua. Besohej
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se kushdo që e shihte Zotin ballë për ballë duhej të vdiste. Por Jakobi nuk
ka vdekur.

v. 32. Jakobi mban një plagë nga takimi i tij me Zotin. Kjo është
arsyeja pse izraelitët respektuan një rregull, recetën e të cilit nuk e gjejmë
askund tjetër në ligjet biblike, dhe kuptimi i saktë i të cilit na shpëton.

33, 1-16, Takim me Esavi.
Jakobi transformohet. Qëndrimi i tij është bërë i përulur dhe i butë,

ndërsa mbetet i kujdesshëm. Ai ende nuk beson në një mrekulli, derisa të
sigurohet që Esavi e pret me mirësi.

v. 1. Nuk ka kalim nga kapitulli i mëparshëm. Sapo lufta e natës e
Jakobit mbaroi, ai u gjend me familjen e tij, në prani të Esavit dhe 400
burrave të tij.

v. 2. Paraqitet në një aranzhim që vendos prapa – në strehë – njerëzit
më të dashur: Rakela dhe djali i saj Jozefi, ndërsa në pjesën e përparme
janë çupat dhe bijtë e tyre.

v. 3-4. Të përkulesh shtatë herë ishte një gjest i përulësisë së madhe
dhe nënshtrimit para një mbreti ose perëndie. Esavi përgjigjet me një gjest
spontan: ai puth vëllanë e tij.

v. 8. Termat janë ato me nderim më të madh “për të gjetur hir në sytë e
Zotit të dikujt”.

v. 9-11. Një dialog shumë oriental në të cilin ne e refuzojmë dhuratën,
të cilën më në fund e pranojmë, me insistimin e dhuruesit. Aluzion (v. 10)
për emrin e Peniel (Jakobi pa fytyrën e Esavit ashtu si sheh fytyrën e Zotit;
krh. 32, 20-4,

v. 12-16. Kujdes Jacob, i cili me edukatë shmang ofertën e vëllait të tij
dhe preferon të shkojë vetëm me pasuritë e tij, në vend që të shoqërohet
nga njerëzit e Esavit. Më në fund, në vend që të shkojë në Ser, ku vëllai i
tij kthehet, ai do të qëndrojë në brendësi të Kanaanit ku do të vendoset.
Esavi (paraardhësi i Edomitëve) kthehet në rajonin e tij në jug të
Palestinës.

33, 17-20. Instalimi i Jakobit në Shekem.
v. 17. Shpjegohet emri i lokalitetit: Sukot, kasollet.
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v. 18. Mbërritja në Shechem, një lokalitet i njohur në Palestinën
qendrore, rrëzë maleve Ebal dhe Garizim. Abrami kishte qenë tashmë atje
(12, 6).

v. 19. Një personazh nga vendi dhe djali i tij, Shekem (i njëjti emër si
lokaliteti) do të luajë një rol që do të na tregojë kapitulli vijues. Jakobi
blen një fushë për t’u vendosur atje (krahaso me Zan. 23).

v. 20. Ashtu si paraardhësit e tij, Jakobi ndërton një altar dhe i thërret
Perëndisë. Nuk është më një adhurim lokal drejtuar perëndisë së vendit,
pasi midis paganëve, është adhurimi i Zotit të Izraelit, i Zotit që ndoqi
Jakobin, që e udhëhoqi, që e luftoi, që e bekoi, i cili i dha hir dhe i
përmbushi premtimet e tij. Zoti (El) është Zoti i Izraelit.

Dina
(Kap. 34)
Në historinë e Jakobit, ky kapitull përbën një pjesë relativisht të

pavarur ku figura e patriarkut është shumë e efektshme dhe ku roli i tij
është pothuajse zero. Djemtë dhe vajza e tij Dina janë heronjtë e saj, si
dhe banorët e lokalitetit të Shekemit.

Vetë historia pasqyron një epokë arkaike ku skenat e dhunës dhe
rrëmbimeve, hakmarrjes së përgjakshme dhe marifet janë të zakonshme.
Disa detaje e bëjnë të vështirë analizën letrare: është vetëm Shekemi apo
është Hamori, babai i tij, i cili hyn në bisedime me Jakobin dhe bijtë e tij
(v. 6 dhe v. 11)? A janë Simeon dhe Levi vetëm për të marrë hakun e
zemërimit të motrës së tyre, apo të gjithë djemve të Jakobit (v. 25 dhe
27)? Disa shprehje duket se vijnë nga koha e pushtimit të Kanaanit kur të
dymbëdhjetë fiset ishin të detyruar të merrnin hak për “fajet e kryera në
Izrael” (v. 7, krahasoni me Jos. 7, 15 dhe Jg. 20, 6) . Emri Izrael përdoret
këtu sikur njerëzit të ekzistonin tashmë, ndërsa sapo i është dhënë si emër
i ri Jakobit (32:28).

Por këto detaje nuk e ndalojnë narrativën të paraqesë një pamje
realiste dhe të fuqishme të një episodi që tradita ka dashur të ruajë, edhe
nëse, siç besojnë shumë, përbëhet nga dy narrativa të ngjashme që ofrojnë
variacione dytësore.

Cila është domethënia e kësaj historie? Është e mundshme që ajo ka
ruajtur kujtesën e një ngjarje historike të epokës patriarkale e cila
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shpjegon zhdukjen, më vonë, të dy fiseve të Simeon dhe Levi. Ne e dimë
që Simeoni u zhyt më në fund nga Juda dhe se Levi kurrë nuk kishte
ndonjë territor të vetin. Cilido qoftë shpjegimi që jepet më vonë, është
Shet mundshme që, në qendër të vendit, të fillojë një konflikt midis
Shekemitëve dhe disa prej pasardhësve të Jakobit, dhe që këta të fundit
të detyrohen të emigrojnë në jug (Simeon) ose të privohen nga territori
(Levi). Kjo konfirmohet nga bekimi i Jakobit mbi dymbëdhjetë djemtë e
tij dhe fati që ai u parashikoi Simeonit dhe Levit për shkak të dhunës së
tyre (Zan. 49, 5-7). Ne nuk mund ta veçojmë këtë tekst të fundit nga
historia jonë, e cila është ndriçuar prej tij.

Sidoqoftë, interesi i kap. 34 qëndron më shumë veçanërisht në atë që
na mëson në lidhje me jetën patriarkale në mes të popujve të tjerë. Jakobi
dhe bijtë e tij zotërojnë tokën e premtuar nga Perëndia. Por kjo tokë nuk
është një shkretëtirë; ka banorë të tjerë që banojnë atje. Cilat janë
marrëdhëniet reciproke? Mund të lindë një tundim i madh: ai i një
kompromisi të lehtë midis familjes së Jakobit dhe familjeve të vendit. Pas
rrëmbimit dhe përdhunimit të Shekemit ndaj Dinës, bisedat fillojnë dhe një
marrëveshje duket e mundur. Do të vendoset një bashkëjetesë paqësore:
do të martohemi me njëri-tjetrin, do të bëjmë tregti, do të jemi një popull
(v. 21-23). I vetmi kusht që kërkohet nga bijtë e Jakobit është që të tjerët
të miratojnë rrethprerjen. Marrëveshja është bërë dhe marrëveshja
zgjidhet (v. 24). Por ishte vetëm një mashtrim: kur burrat e rrethprerë
rishtazi po vuanin dhe nuk ishin në gjendje të mbronin veten, Simeon dhe
Levi, të ndjekur nga vëllezërit e tjerë, kryen një masakër të përgjithshme,
morën përsëri motrën e tyre të çnderuar dhe u trajtuan si prostitutë (v. 31
), dhe hakmerren për nderin e familjes së Jakobit-Izraelit. A është ky fillimi
i një lufte në të cilën Jakobi do të mundet? Patriarku i vjetër i frikësohet
atij (v. 30). Por djemtë e tij vendosin nderin e familjes para këtij rreziku,
dhe Jakobi nuk i miraton zyrtarisht ata. Familja që është premtuar të jetë
populli i Zotit nuk mund të pranojë kompromise të tilla me paganët e
parrethprerë. Ne nuk do të hyjmë në këtë popull, qoftë edhe me
rrethprerje, për t’u dorëzuar tekave të njeriut të atij që dëshiron të
martohet me Dinah. Sidoqoftë, një mosmiratim do të rëndojë mbi Simeon
dhe Levi që përdorën dinakëri dhe dhunë për të shpëtuar nderin e
familjes. As populli i Zotit nuk mund të veprojë me këto metoda barbare,
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dhe nëse dëshiron ta mbajë veten të pastër nga ndotja e botës, duhet të
veprojë me forcën e Zotit të tij dhe jo me shpatë.

Në këtë drejtim, historia jonë ilustron qartë se çfarë janë akoma
njerëzit e Zotit të Biblës: një popull që është në botë midis paganëve, por
një popull që nuk është i kësaj bote, dmth. Që nuk mund të pranojë
kompromise – me paganizëm dhe të cilët, në të njëjtën kohë, nuk mund të
përdorin armët e kësaj bote për të ruajtur pastërtinë e saj, me anë të
dinakërisë dhe forcës. Rrethprerja, një shenjë e aleancës me Abrahamin
(Zan. 17), nuk është një kërkesë e negociatave për të marrë atë që
dëshiron, as një instrument i dinakërisë dhe mashtrimit edhe për motivin e
duhur.

v. 1-5. Dina, vajza e Leas, përmendet në 30, 21 dhe 46, 15 dhe
askund tjetër. Rrëfimi ynë nuk përshtatet mirë me kronologjinë e tregimeve
të Jakobit, sipas të cilit djali i madh i Jakobit nuk ishte më shumë se 13
vjeç dhe Dina 6 ose 7 (shih 31, 41). Kjo sugjeron që kjo traditë në lidhje
me Dinën dhe Shekemin bën jehonë një episod të mëvonshëm ku djemtë
e Jakobit janë tashmë burra.

Shekem është emri i një personazhi, si në kap. 33, 19, ndërsa kudo
tjetër është emri i lokalitetit të njohur dhe shumë të lashtë, në qendër të
Palestinës.

Hamori, babai i tij, përshkruhet si princ i vendit dhe Hivvien, emri i një
populli të përmendur disa herë, por për të cilin ne dimë pothuajse gjithçka
(krh. Zan. 10, 17)

v. 6-12. Hamori dhe Shekemi, të vetëdijshëm për fajin e kryer,
kërkojnë që çështja të zgjidhet dhe që Dina të bëhet gruaja e Shekem. Ky
propozim nënkupton një marrëveshje më të përgjithshme të bashkëjetesës
midis familjeve, nga një lloj aleance martesash reciproke (kjo është ajo që
quhet bashkësi) dhe e tregtisë (v. 9-2o). Zemërimi i bijve të Jakobit është i
madh për shkak të kësaj turpi, e cila nuk duhet të bëhet “në Izrael” (v. 7).
Përçmimi i kryer nuk është vetëm një faj moral, por edhe një shkelje e
zakonit që kishte forcën e ligjit, dhe një sulm ndaj pasurisë dhe integritetit
të klanit të Jakobit.

Për një martesë, një pajë i ishte paguar babait të nuses dhe dhuratat iu
ofruan vetë nuses (v. 12) (krh. Dal. 22, 16; Zanafilla 24, 22 dhe 53)
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v. 13-19. Me dinakëri, bijtë e Jakobit vendosin si kusht rrethprerjen e
të gjithë njerëzve. Fillimisht, rrethprerja ishte një rit martese që ekzistonte
midis shumë popujve Lindorë dhe që ekziston edhe sot. Në Izrael, kjo
shenjë u bë ajo e besëlidhjes midis Zotit dhe popullit të tij (Zan. 17), dhe
termi i parrethprerë i përcaktuar, me një hije përçmimi, i paganëve
(veçanërisht i Filistejve). Riti sigurisht që ekzistonte midis popujve
kananas, por ndoshta jo në të gjitha klanet, siç është rasti këtu për
Shekemitët. Pranimi i rrethprerjes ishte një kusht fetar dhe kult që bëri të
mundur që paganët të bëheshin anëtarë të popullit të besëlidhjes (“ne do të
jemi një popull”, v. 16).

Vini re shprehjen: vajza jonë, në v. 17, ndërsa ne do të prisnim
njohuritë tona, nga bijtë e Jakobit (gjurmë e një historie pak më ndryshe,
ku do të ishte Jakobi bashkëbiseduesi). Shekem përmbush menjëherë
kushtin e kontratës.

v. 20-24. Njerëzit e qytetit i lejojnë vetes të binden dhe të shohin
interesin e tyre për të (v. 23). Ishte në portat e qyteteve që njerëzit
zakonisht mblidheshin për të diskutuar dhe për të marrë vendime të
përbashkëta.

v. 25-29. Simeon dhe Levi ishin djemtë e 2-të dhe të 3-të të Leas,
vëllezërit më të mëdhenj të Dinahut. Janë ata që janë hakmarrës të
zemërimit të pësuar nga motra e tyre dhe përfitojnë nga indiferenca e disa
ditëve pas rrethprerjes për të masakruar burrat e qytetit, duke filluar me
Hamorin dhe Shekemin. Të tjerët fillojnë të plaçkitin qytetin dhe mbledhin
plaçkë të bollshme. Zakonet e nomadëve kanë qenë gjithmonë të
ngjashme, dhe bastisjet ishin burimi i zakonshëm i pasurimit të tyre.

v. 30-31. Sidoqoftë, Jakobi është i vetëdijshëm për peshën e kësaj
hakmarrjeje brutale dhe të tepruar. Ajo që u thotë dy djemve të tij është
më e zhurmshme sesa ajo që shpreh përkthimi i zakonshëm: Ju më sillni fat
të keq duke më bërë të ndyrë (me erë të keqe) ndaj banorëve të vendit.
Ai ka frikë se do të luftohet dhe mundet nga popullatat e koalicionit,
shumë më të shumtë dhe më të fortë se familja e tij. Sidoqoftë, ai nuk
ushtron asnjë sanksion ndaj bijve të tij, krenaria e të cilëve shprehet me
fjalën e fundit (v. 31); por më vonë, para se të vdesë, ai do t’i dënojë me
shpërndarjen dhe zhdukjen (Zan. 49, 5-7)
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Tregimi shpjegon se çfarë do të pasojë: Jakobi dhe familja e tij do të
largohen nga ky vend i rrezikshëm dhe do të shkojnë në jug (kap. 35).
Zoti do t’i mbrojë ata nga zemërimi i vendasve (35, 5).

Jakobi në Betel dhe Hebron
(Kap. 35)
Ky kapitull përbëhet nga disa fragmente të vogla dhe të larmishme

origjina dhe karakteri i të cilave dukshëm janë të ndryshme, megjithëse
përqendrohen te personi i Jakobit. Disa nga këto tradita tregojnë
përdorime arkaike (eliminimi i perëndive të huaja dhe objekteve të
idhujtarisë, v. 2-7 – lindja dhe etimologjia e Beniaminit, v. 16-20). Të
tjerët shprehin interesin e shkrimtarëve më të fundit për statistikat dhe
shpjegimet teologjike (v. 9-12 dhe 22-26, ndoshta në frymën priftërore).
Por nëse, në shikim të parë, e tëra duket të jetë e shkëputur dhe e
fragmentuar, është e lehtë të kuptohet pse këto tregime të ndryshme janë
grupuar së bashku. Leximi i kapitullit jep përshtypjen e përfundimit dhe
rikapitulimit të të gjitha më lart. Një notë melankolike mbizotëron Jakobin
e përfundon udhëtimin e tij të gjatë dhe e gjen veten në Betel, vendin e
nisjes dhe të kthimit. Një e kaluar e tërë po merr fund: Infermierja e vjetër
e Rebekës vdes, Rakela, gruaja e dashur vdes, Isaku plaku plot vite vdes.
Djali i fundit Benjamin lindi në vuajtjet që i shkaktuan vdekjen nënës së tij.
Djali i parë, më i madhi nga të gjithë, Ruben, bën një famë të keqe që do
t’i vlejë humbja e së drejtës së tij të lindjes. Rekord i trishtuar në të
vërtetë, përmbledhje e një jete të përshkuar nga aventura, ankthi, lufta,
turpi, lotët. E megjithatë, i njëjti kapitull përmbledh gjithashtu bekimet e
Zotit të cilat Jakobi nuk ka të drejtë t’i harrojë dhe të cilat tradita biblike
pëlqen t’i përsërisë përsëri dhe përsëri: mbrojtja e Zotit (v. 5) – zbulesa e
tij (v. 9) – emri i ri që i jep Jakobit: Izrael (v. 10) – premtimi i bërë
Abrahamit dhe Isakut dhe i ripërtërirë Jakobit (v. 11-12) – dymbëdhjetë
djemtë që përbëjnë shtëpinë e patriarkut dhe fillimin e shumë njerëz të
premtuar nga Zoti (v. 22-26). Nëse për secilin njeri përfundon historia,
për Zotin kjo histori vazhdon, vazhdon sipas planit që ai ka parashikuar
dhe realizimin e të cilit ai ka premtuar. Jakobi dhe familja e tij kalojnë,
Izraeli dhe fati i tij fillojnë.



185

v. 1-7. Udhëtim nga Shekemi në Betel.
Largimi i Shekemit shpjegohet me një urdhër nga Zoti. Jakobi duhet të

kthehet në vendin ku Zoti iu shfaq për herë të parë (28, 10-22). Për këtë,
ne duhet të pastrojmë dhe shenjtërojmë veten: t’i zhdukim ato. instrumente
idhujtarie që depërtojnë kaq lehtë në adhurimin familjar (mendoni për
therafimat e Rakelës, 31:19)

Disa historianë besojnë se pas kësaj tradite ekziston një rit pelegrinazhi
nga Shekemi në Betel që mund të ketë ekzistuar në Izraelin e lashtë, kur
shenjtërorja e njerëzve të parë në Shekem (Joz. 24) u zhvendos në Betel.
(Gjy. 20, 26-28 ) Shprehja: ngjitja në Betel (v. 1 dhe 3), riti i pastrimit dhe
ndërrimi i rrobave (v. 2), kremtimi i një adhurimi me dhjamë dhe vajosja e
vajit (v. 14) do të shënonte fazat e ky pelegrinazh që do të gjurmohej tek
Patriarku Jakob. Nuk është e pamundur. Në çdo rast, lokaliteti i Betelit ka
një vend qendror këtu, si vendi ku Zoti iu shfaq Jakobit, ku ai u zbulua për
t’i bërë të njohur premtimin e tij, dhe gjithashtu si një vend që tani quhet
Betel (shtëpia e Zotit), ky e cila kujtohet në v. 6, 7 dhe 15,

Mbrojtja e Zotit shfaqet në “terrorin e Zotit” i cili derdhet mbi qytetet e
vendit (v. 5). A është ky një manifestim i fuqisë së Zotit që godet njerëzit?
A është thjesht një kthesë që shpreh superlativën në shkallën më të lartë?
– Për Luzin dhe Betelin (v. 6-7), shih 28, 19 dhe komentin.

v. 8. Vdekja e Debora, infermierja e Rebekës. Ky njoftim i shkurtër se
asgjë nuk lejon të parashikohet në kontekst (Deborah nuk përmendet pasi
historia e martesës së Isakut dhe Rebekës, 24,59) ndoshta është futur
këtu sepse tradita dinte për një varr të Deborah në Betel. Disa e kanë
identifikuar lisin në fjalë me pëllëmbën e Deborah (Jr. 4,5) midis Ramës
dhe Betelit, nën të cilën u ul profetesha Deborah (?).

v. 9-15. Shfaqja e Zotit në Betel.
Shkruar në stilin dhe fjalorin e Gjen. 17 (aleancë me Abrahamin), kjo

pjesë e frymëzimit priftëror kujton dy premtimet e Zotit: Jakobi do të
quhet tani Izrael dhe pasardhësit e tij të shumtë do të trashëgojnë tokën.
Vini re emrat e Paddan-Aram (Mesopotamia: 25, 20; 28, 2, etj.), Izraelit
pa shpjegim etimologjik (32, 28) dhe Zotit të Plotfuqishëm (El-Shaddai, si
në Zanafilla 17, 1, 1; Ish . 6,3, etj.).
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Pas përsëritjes së premtimit, Zoti e lë Jakobin (“ai ngrihet mbi të”, v.
13) dhe patriarku ngre një monument (ndoshta një stelë guri të thjeshtë).
Përsëri, raportohet se vendi u quajt Betel (v. 15), megjithëse ka qenë i
njohur për një kohë të gjatë (28, 19).

v. 16-20. Lindja e Beniaminit dhe vdekja e Rakelës.
Rakela kishte vetëm një djalë: Jozefin, dhe dëshira e saj kishte qenë të

kishte një tjetër (30:24). Ajo është dëgjuar, por ajo vdes. Në vuajtjet e
saj, ajo dëshiron të thërrasë të porsalindurin Ben-Oni, bir i dhimbjes time.
Por emri shënon personin për tërë jetën e tij dhe fëmija do të mbante këtë
emër të fatkeqësisë. Babai i tij e ndryshon atë në Benjamin: bir i të
djathtës. E drejta është vendi i përparësisë që i jepet asaj që nderon.
Kështu Jakobi shpreh lidhjen që ka për këtë djalë të lindur nga Rakela.
Fjala drejt në hebraisht përcakton gjithashtu jugun (ne u kthyem drejt
lindjes për t’u orientuar). Fisi i Beniaminit do të jetë pjesa më e jugut e
fiseve të Mbretërisë së Izraelit, duke zbritur në pjesën më të madhe nga
Rakela.

Vendndodhja e Efratës nuk është e sigurt, pavarësisht nga shënimi i v.
19 që e barazon atë me Betlehemin. Fshati duhet të ketë qenë mjaft në
veri të Jeruzalemit, sipas 1 Sam. 10, 2, që do të thotë, jo shumë larg
Betelit. Disa fshatra mund të kenë pasur të njëjtin emër, gjë që lehtësoi
konfuzionin.

v. 21-22. Sjellja e gabuar e Rubenit
Migdal-Eder: turne tufash. Disa e identifikojnë atë me kodrën e Sionit,

sipas Mi. 4, 8, Por emri mund të ketë shërbyer si një imazh simbolik sesa
një emër i duhur.

Shumica e komentuesve besojnë se v. 22 është i paplotë. Ne nuk e
dimë, në të vërtetë, cili ishte reagimi i Jakob-Izraelit kur mësoi se Rubeni,
djali i tij i madh, kishte marrë konkubinën e tij Bilhah, shërbëtorin e
Rakelës dhe nënën e dy djemve të saj. Bibla Greke shton: dhe ishte e
gabuar në sytë e tij. Por ajo që dimë është se djali i madh u privua nga
babai i tij për të drejtën e parëlindjes, për shkak të këtij akti (49, 3-4) –
Prandaj ishte e nevojshme që në një moment të shpjegohej ky sanksion.
Si rezultat, tre djemtë e mëdhenj të Jakobit ndëshkohen: Rubeni, siç sapo
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pamë; Simeon dhe Levi (kap. 34). Prandaj është i katërti, Juda, i cili do të
jetë trashëgimtari i bekimit atëëror, si dhe bijtë e Rakelës: Jozefi dhe
Beniamin (shih bekimi i Jakobit, kap. 49).

v. 22b-26. Lista e dymbëdhjetë bijve të Jakobit.
Rishikimi i situatës familjare të Jakobit, sipas tregimit në kap. 29-30 Të

dymbëdhjetë fiset e Izraelit do të vijnë nga këta dymbëdhjetë bij.
Sidoqoftë, në listat e ndryshme që përmbahen në Bibël, ekzistojnë
variante (zhdukja e Levit, zëvendësimi i Jozefit nga dy djemtë e tij: Efraimi
dhe Manasi, etj.).

Kjo statistikë duket se pranon që të gjithë bijtë kanë lindur në
Mesopotami (v. 26). – Tani sapo kemi parë që ky nuk ishte rasti me
Benjamin.

v. 27-29. Vdekja e Isakut.
Për emrat e lokalitetit, shih 13-18 dhe 23, 2,
Ashtu si Abrahami (25, 8), Isaku vdes shumë i moshuar dhe është

“mbledhur te populli i tij”. Esavi dhe Jakobi e varrosën. Të dy vëllezërit
janë pajtuar. Në kap. 27, 1, vdekja e Isakut dukej shumë afër dhe Esavi
kishte vendosur të priste që kjo vdekje të hakmerrej ndaj vëllait të tij
(27:41). Por, sipas kronologjisë së rrëfimeve tona, Isaku do të kishte
jetuar më shumë se njëzet vjet, pasi qëndrimi i Jakobit me Labanin zgjati
njëzet vjet (31:41). Atje si kudo tjetër, të dhënat kronologjike të këtyre
traditave antike që paraqesin variante nuk kanë ashpërsinë që ne do të
dëshironim të gjenim.

Pasardhësit e Esavit
(Kap. 36)
Pas vdekjes së Abrahamit, Zanafilla na paraqiti listën e pasardhësve të

Jishmaelit (25, 12-18), pastaj historinë e Isakut dhe djemve të tij (25, 19
ff). Po kështu, pas vdekjes së Isakut, ne gjejmë listën e pasardhësve të
Esavit (kap. 36) dhe historinë e bijve të Jakobit (kap. 37 ff). Kjo është
hera e fundit që Esavi do të përmendet te Zanafilla.

Për të shqyrtuar këtë kapitull 36, dikush do të besonte të gjente të
mbledhur atje një bibliotekë të vogël me arkiva familjare, interesi i të cilave
mund të duket mesatar për ne. Por tabelave gjenealogjike të Biblës nuk u
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mungon vlera historike dhe madje teologjike, kur dikush kërkon të
kuptojë pse tradita i ka ruajtur dhe i ka vendosur aty ku janë.

Shënojmë së pari se gjithçka që ka të bëjë me brezat e Esavit, ose
Edomit, domethënë Edomitëve të vendosur në shkretëtirën e Palestinës
Jugore, është grupuar në këtë kapitull, megjithëse është formuar nga
elementë shumë të ndryshëm dhe nganjëherë divergjentë. Larg nga të qenit
pengesë për vlerën e tyre historike, këto ndryshime konfirmojnë
përkundrazi moshën e tyre. Një shkrimtar nuk do t’i kishte shpikur ato.
Për më tepër, lista e mbretërve të Edomit (v. 31-39), na informon për këtë
popull deri në kohën e mbretërimit në Izrael, domethënë shumë më vonë
se periudha patriarkale. (V. 31).

Pa i analizuar këto lista të ndryshme në detaje, ne mund të
identifikojmë interesin e përgjithshëm.

Ajo që del nga e tërë është lidhja farefisnore origjinale midis izraelitëve
dhe edomitëve. Këta dy popuj fqinjë dhe të lidhur do të jetojnë krah për
krah gjatë gjithë historisë biblike (Edomitët do të jenë Idumeanët e kohës
Romake), herë në marrëdhënie të mira, herë me armiqësi reciproke të
dhunshme. Ata do të jenë vëllezër, por shpesh vëllezër armiq, si Esavi dhe
Jakobi.

Nëse Jakobi trashëgoi premtimin e Zotit dhe bekimin e tij, Esavi nuk
është i mallkuar për këtë. Ai bëhet një popull i madh, edhe para formimit
të popullit të Izraelit. Ai u organizua si shtet dhe e njihte regjimin e
mbretërisë, ndërsa Izraeli ishte ende nomad dhe pa organizim politik. Në
nivelin njerëzor, Esavi duket se ka patur më mirë sukses se Jakobi,
pasardhësit e të cilit do të bëhen skllevër për një kohë të gjatë. Por çfarë
do të mbetet nga e gjithë kjo? Krenaria e Edomit ishte e njohur mirë
(Abd. 2-4).

Kur Zoti të zgjedhë, Edomi do të rrëzohet dhe do të rrëzohet dhe asgjë
nga këta pasardhës të shumtë nuk do të mbetet. Jakobi, nga ana e tij, i
përulur dhe i mjerë, do të njohë shpëtimin e Perëndisë të tij dhe
besëlidhjen e tij përgjithmonë; ai do të marrë misionin unik të popullit të
Zotit në shekuj dhe te të gjithë popujt. Zoti, me hirin e tij sovran dhe me
vendimin e tij të lirë, “e donte Jakobin dhe e urrente Esavin” (Mal. 1, 2-4;
Rom. 9, 12). Jo pa arsye që komentuesit gjejnë në kapitullin tonë 36 një
theks ironie, në fytyrën e popullit të Edomit dhe të gjithë krerëve dhe
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mbretërve të tyre, të cilët numërohen gjerësisht dhe nga të cilët asgjë nuk
do të mbetet në vijim.

v. 1-8. Gratë dhe bijtë e Esavit.
Emrat e grave të Esavit nuk përputhen saktësisht me ato që u thanë në

kap. 26, 34 dhe 28, 9. Vargjet. 6-8 shpjegojnë pse familja shkoi të
banonte në jug, në malin e Seirit: kopetë ishin shumë të shumta dhe
pasuritë shumë të bollshme që familjet e Esavit dhe të Jakobit të qëndronin
në të njëjtin vend.

v. 9-14. Pasardhësit e Esavit.
Vini re se ndonjëherë Esavi identifikohet me Edomin (v. 1, 8, 19) dhe

herë të tjera me babanë e Edomit (v. 9, 43). Fjala Edom përcakton një
person ose një popull, si Izraeli. Disa nga emrat gjenden në historinë e
mëvonshme (Elipaz, në librin e punës; njerku Reuel i Moisiut; Amalek dhe
Amalekitë, etj.).

v. 15-19. Lista e krerëve të familjeve që rrjedhin nga Esavi.
Fjala hebraike do të thotë: kryetari i një mijë. Lista shkon paralelisht

me atë të mëparshme me ndryshime.
v. 20-30. Lista e pasardhësve të Seir Horien.
Horienët (ose Horitët) formuan një fis i cili banonte në shkretëtirën e

Jugut para Edomitëve. Esavi martohet me gra të këtij fisi. Ne japim këtu
një pamje familjare të klaneve Horiane dhe udhëheqësve të tyre (v. 29-
30). Një njoftim kurioz jepet në v. 24 në lidhje me Anën: ishte ai që gjeti
ujërat e ngrohta në shkretëtirë. Fjala është e panjohur dhe mbetet e
pasigurt. Përkthimi: ujërat e ngrohta janë hipotetike dhe vjen nga versioni
latin.

v. 31-39. Lista e mbretërve të Edomit.
V. 31. mund të kuptohet. përpara se të ketë një mbret në Izrael, ose:

para se të jetë (mbi Edom) një mbret i Izraelit. Në rastin e parë, do të
ishte para Saulit, mbretit të parë të Izraelit. Në të dytën, përpara Davidit
që pushtoi territorin e Edomit dhe e nënshtroi atë.

Mbretërit e Edomit nuk formuan një dinasti. Secila prej tyre
shoqërohet me emrin e qytetit të saj. Mund të vërejmë se disa emra
përmbajnë një aluzion për hyjnitë e zakonshme në Baal Kanaan (Baal-
Hanan, v. 38), El (Mehétabe-el, v. 3q).

v. 40-43. Lista e udhëheqësve të klaneve.
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Lista e fundit. Disa emra janë më tepër emra të qyteteve ose rajoneve
sesa emra burrash (Ela, Pinon, Mibtsar, etj.). Është e mundur që v. 1 i
kap. 37 ose t’i bashkangjiten kap. 36, historia e pasardhësve të Jakobit
nuk fillon deri në v. a Kjo është fara (ose historia) e, Jakobit.

PJESA E TRETË

 Jozefi dhe vëllezërit e tij
(kap. 37-50)
Pjesa e fundit e librit të Zanafillës tregon historinë e Jozefit dhe

vëllezërve të tij dhe instalimin e tyre në Egjipt. Ne, nga leximi i parë,
vërejmë ndryshime të rëndësishme midis kësaj historie dhe tregimeve të
mëparshme të Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Në vend që të përbëhet nga
një sërë tregimesh të shkurtra që formojnë një tërësi në vetvete, si ato të
kapitujve paraardhës, historia e Jozefit shpaloset në një mënyrë të
pandërprerë, nga fillimi në fund dhe na paraqet skena të ndryshme që
lidhen me një një tjetër, pa qenë në gjendje t’i ndajë ato. Përveç kapitujve
38 dhe 49 që janë lehtësisht të ndara nga konteksti i tyre, tregimi i gjatë i
kapitujve 37, 39 deri 48 dhe 50 na tregon një dhe të njëjtën histori.

Nga stili dhe zhanri letrar, kjo histori është karakteristike; nuk i
bashkëngjitet shpjegimeve të emrave ose zakoneve, vendeve specifike ku
banojnë patriarkët, fakteve që tashmë hedhin dritë mbi fiset e ardhshme të
Izraelit në Kanaan, si ne gjejmë në çdo hap në traditat për Abrahamin ose
Jakobin. Përkundrazi, ai rrëfen ngjarje që kanë të bëjnë me njerëzit,
karakterin e të cilëve ai e përshkruan me psikologji shumë të hollë dhe
situatat ndonjëherë dramatike të të cilëve kalon. E gjithë historia është si
një dramë, veprimi i së cilës kap lexuesin deri në momentin patetik kur
zgjidhje vjen në një mënyrë të lumtur. Shifra e Jozefit është veçanërisht
simpatike, pavarësisht të metave të tij rinore. Nga historia e saj, del një
përshtypje e qetësisë, mirësisë, madhështisë e cila i jep historisë një vlerë
të lartë morale. Një lidhje shumë e mençur është propozuar nga
komentues të ndryshëm midis kapitujve tanë dhe literaturës së Urtësisë
Izraelite, e cila gjendet te Proverbat, Predikuesit dhe Jobi. Është e sigurt
që Jozefi përfaqëson llojin e njeriut të mençur, sipas Biblës; frika ndaj Zotit
i jep inteligjencën për të interpretuar ëndrrat, forcën për të mbrojtur veten
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nga gruaja e huaj dhe joshëse, përulësinë në ngritjen e tij në gradën e
kryeministrit, mirësinë për të falur vëllezërit e tij. Ai është krahasuar me
Danielin në oborrin e mbretit të Babilonisë (Dan. 1-6). Literatura
sapientiale (domethënë për Urtësinë) ishte e zakonshme në Egjipt dhe
Babiloni, dhe autori duket se i njeh shumë mirë zakonet dhe mënyrën e
jetës së vendit të madh të Faraonëve ku do të vendoset familja e Jakobit.

Është e mundur që historia e gjatë e Jozefit fillimisht të ketë ekzistuar në
forma të shumëfishta dhe që rrëfimi biblik të përdorë elemente nga origjina
të ndryshme, siç sugjerojnë disa detaje. Por homogjeniteti i historisë
mbetet shumë i madh dhe e bën atë një nga zhvillimet më të bukura
narrative të Dhiatës së Vjetër.

Do të ishte e gabuar t’i konsiderosh këto kapituj si një ilustrim të
thjeshtë të jetës morale të një izraeliti të mençur. Zemra e historisë është
vërtet vazhdimi i tregimeve patriarkale siç i kemi parë. Është gjithmonë i
njëjti plan i Zotit që përmbushet, besnik i premtimit të tij. Edhe nëse Zoti
nuk shfaqet dhe nuk ndërhyn kaq dukshëm, është ai që drejton gjithçka,
në funksion të njerëzve të tij të ardhshëm dhe misionit të tij. Përmes
aventurave të familjes së Jakobit në Egjipt, ne dallojmë qartë vullnetin e
Zotit që do të përbëjë popullin e tij, do t’i vërë në provë, t’i çlirojë dhe t’i
çojë në tokën e premtimit. Ajo është gjithmonë historia e shpëtimit të
njerëzve, për shpëtimin e të gjithë popujve, e cila vazhdon, edhe nëse, në
sytë e njerëzve, veprimi i Zotit ndonjëherë është i fshehur. Është e drejtë të
thuhet, me të gjithë komentuesit, se filli drejtues i historisë së Jozefit të çon
në pikën e thënë qartë në kapitullin e fundit: “Ju kishit planifikuar të më
dëmtonit mua; Zoti e ndryshoi atë për të mirë, për të përmbushur atë që
po ndodh sot, për të shpëtuar jetën e shumë njerëzve “(50,20). Historia e
shpëtimit, pra, fillon mirë me patriarkët dhe përfundon me ardhjen e
Shpëtimtarit.

Karakteri i historisë së Jozefit që sapo përmendëm shpjegon
mjaftueshëm pse, në faqet vijuese, ne nuk i kemi ndarë kapitujt nga njëri-
tjetri. Pjesët e ndryshme janë thjesht një mënyrë për ta bërë prezantimin
më të qartë, gjë që, për më tepër, kërkon shumë më pak komente sesa
kapitujt e mëparshëm, pasi historia shpjegohet dhe kuptohet nga vetë ajo.



192

Jozefi i shitur nga vëllezërit e tij
(Kap. 37)
Historia e Jozefit fillon me një histori të njohur që shërben si hyrje:

ëndrrat e të riut tërhoqën urrejtjen e vëllezërve të tij të cilët, pasi donin ta
vrisnin, e shitën atë si një skllav të një karvani në rrugën për në Egjipt.
Jozefi është djali i preferuar i Jakobit (v. 3), ai që kishte nga Rakela (30,
22-24). Ndoshta Jakobi e konsideron atë si trashëgimtarin e tij të vërtetë,
pasi ai është më i moshuari i gruas që kishte zgjedhur sepse e donte atë.
Djemtë e Leas dhe ato të çupave, megjithëse ishin më të rritur, nuk e
kishin këtë privilegj. Kjo është arsyeja pse dhimbja e Jakobit do të jetë aq
e thellë kur i thuhet se Jozefi është zhdukur, i përpirë nga një kafshë e egër
(v. 33-35).

Historia në vetvete nuk ofron asnjë vështirësi në interpretim. Në
shpalosjen e traditave patriarkale, edhe një herë, plani i Zotit duket se
kundërshton parashikimet njerëzore. Djali i preferuar përjashtohet nga
familja nga vëllezërit e tij. Por Zoti do të ndryshojë për mirë atë që këtu
duket se është një dramë përfundimtare.

v. 2-4. Jakobi dhe Jozefi.
Për v. 1, shih fundin e kapitullit të mëparshëm.
Fjala pasardhës ose prejardhje (v. 2) nënkupton, në një mënyrë më të

përgjithshme, historinë e kësaj prejardhjeje. Historia e Jozefit është me
pak fjalë vetëm historia e vetë Jakobit dhe e bijve të tij. Tunika që Jakobi i
jep Jozefit është sigurisht një shenjë e preferencës së tij. Përkthimi është i
pasigurt, sepse mund të shohim një tunikë me mëngë të gjata, ose një
tunikë me disa ngjyra; ishte një veshje me pamje mbretërore dhe fjala
gjendet përsëri për bijat e një mbreti (2 Sam. 13, 18). Është kjo
preferencë e babait që shkakton, sipas v. 4, xhelozia dhe urrejtja ndaj
vëllezërve.

v. 5-11. Dy ëndrra të Jozefit.
Ne e dimë rëndësinë e ëndrrave për burrat e antikitetit. Jo vetëm që u

pa si një parashikim i asaj që do të ndodhte, por ishte gjithashtu një zbulim
i drejtpërdrejtë nga perënditë. Për shkak të kësaj, vëllezërit e Jozefit e
urrenin edhe më shumë, sepse ata ndien se ëndrrat u zbuluan vërtet se
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çfarë do të ndodhte me sundimin e Jozefit. Vini re se në historinë e Jozefit
ëndrrat shkojnë gjithmonë në çifte. Këtu, të dy ëndrrat kanë të njëjtën
domethënie: Jozefi do të rritet mbi vëllezërit e tij dhe madje edhe prindërit
e tij. Jakobi e qorton të birin për këtë krenari rinore, por vëllezërit nuk e
falin këtë ambicioz.

Në v. 10, bëhet fjalë për nënën e Jozefit e cila duhet të jetë akoma
gjallë. Tani kemi parë që ajo kishte vdekur në lindjen e Beniaminit (35,
16-20). Ndërsa nga ana tjetër, ne flasim për Shekemin (v. 12), ndërsa
Jakobi dhe familja e tij, sipas kapitullit kap. 35, ishin larguar nga Shekemi
për të shkuar në Betel dhe Hebron, mund të nxjerrim përfundimin se
historia e Jozefit mund të ketë pasur një origjinë të pavarur nga tregimet e
mëparshme, ose nga ai kapitull. 37 vendosi tregimin përpara asaj të kap.
35

v. 12-28. Komploti i vëllezërve të Jozefit.
Disa të dhëna tregojnë ekzistencën e dy tregime paralele Jakobi quhet

ose Jakob ose Izrael (v. 1-2, 13, 33, etj.); Rubeni flet dy herë për të thënë
të njëjtën gjë (v. 21-22); ne flasim për një karvan Jishmaeli (v. 25, 27, 28)
ose Midianit (v. 28, 36). Por këto variacione nuk e ndryshojnë natyrën
tragjike të episodit, cinizmin e vëllezërve të Jozefit (ata e hedhin atë në pus
dhe ulen për të ngrënë vaktin e tyre, v. 24, 25), shpejtësinë e vendimit dhe
ekzekutimin e tij .

Është habitshme që, duke qëndruar në Hebron, vëllezërit e Jozefit
shkojnë të kullotin kopetë e tyre në Shekem dhe madje edhe më në veri,
në Dothan, e cila është një largësi e gjatë nëpër kodra të thepisura (të
paktën 120 km ndërsa fluturon sorra).

Cisternat e vendit shpesh ishin pa ujë në sezonin e thatë. Ata shërbyen
kështu si burg (krh. Jer. 38). Rubeni përpiqet të shpëtojë vëllain e tij (v.
21, 22, 29). Mos vallë sepse ai ishte më i moshuari në familje dhe kishte
një përgjegjësi më të madhe se të tjerët? Plani i tij është vetëm gjysmë i
suksesshëm: nëse ai i pengon të tjerët të vrasin Jozefin, ai nuk mund ta
parandalojë shitjen e tij në rimorkio. Ndoshta ai as nuk merr pjesë në këtë
skenë, sipas v. 29?

Sipas kronologjisë së Zanafillës, Jishmaeli ishte xhaxhai i Jakobit (25,
12). Prandaj nuk ka gjasa që në kohën e rrëfimit tonë Jishmaelitë të
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përbënin një popull me nomade të mëdha (v. 25). Tradita që flet për
Midianitët është ndoshta më e vlefshme. V. 28 nuk është shumë i qartë: A
janë vëllezërit ata që e shesin Jozefin te Ismaelitët, ose Madianitët që e
tërheqin Jozefin nga sterna dhe e shesin te Ismaelitët? Stili hebraik nuk ju
lejon të vendosni.

v. 29-36. Dhimbjen e Jakobit.
Rubeni nuk mori pjesë në shitjen e Jozefit dhe ai është i befasuar që

nuk e gjeti më në cisternë. Ai gris rrobat e tij në shenjë zie dhe trishtimi
dhe ndjen përgjegjësinë e plakut ndaj babait që e rëndon. Tunika dinake e
përgjakshme shërben si provë e vdekjes së Jozefit. Jakobi vë në thes (v.
34), një lloj manteli shumë i thjeshtë që shërbeu si një rrobe vaji. Ai beson
se djali i tij ka vdekur dhe se nuk do ta gjejë atë deri në Hades (hebraisht:
Sheol) ku të gjithë të vdekurit zbresin, në të njëjtën situatë si gjatë ditëve
të tyre të fundit në tokë (v. 35).)

Sidoqoftë, midianasit (dhe jo më Jishmaelitët?) Shisin Jozefin si një
skllav të një oficeri të faraonit të Egjiptit (fjalë për fjalë: eunuku i faraonit –
por kjo fjalë nganjëherë i referohej ndonjë shërbëtori ose oficeri të
mbretit).

Juda dhe Tamara
(Kap. 38)
Karakteri i çuditshëm i historisë së Judës dhe Tamarës, vendi i saj i

papritur në mes të historisë së Jozefit që ndërpret dhe zakonet që
pasqyron, ndonjëherë e bëjnë të vështirë për komentuesit. Mënyra
natyrale në të cilën tregohet një episod që trondit idetë tona morale, pa
ndonjë shprehje mosmiratimi, na befason. Me kënaqësi, teologët, dhe aq
më tepër moralistët, predikuesit dhe mësuesit, do ta linin këtë kapitull
mënjanë dhe do të dëshironin të mos e shihnin atë në traditat patriarkale.
Megjithatë, shkrimtarët biblikë dhe tradita izraelite e kanë ruajtur atë dhe
është e rëndësishme të pyesni pse. Se zakonet e lashta dhe të çuditshme
takohen atje, askush nuk do të çuditet. Se ekziston një lloj mungese
gjykimi moral, sipas ideve tona, edhe ne do ta pranojmë. Por sesi kjo
histori kurioze mund të përmbajë elemente që pasurojnë rrëfimet në lidhje
me familjen e Jakobit dhe që kanë një vend në planin e Zotit sipas Biblës,
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është ajo që nuk duket në shikim të parë. Sidoqoftë, një studim pak i
kujdesshëm do të zbulojë rëndësinë e vërtetë të historisë.

Sa i përket vendit të tij, është Sheti qartë se dikush mund ta imagjinojë
atë në ndonjë vend tjetër: para kap. 37, ose pas kap. 41, ose diku tjetër,
kjo do të thotë në një vend që nuk e prerë historinë e Jozefit të filluar në
kap. 37 dhe përsëritet në kap. 39, pa asnjë aludim për Judën dhe
Tamarën. Sidoqoftë, mund të ketë një arsye pse historia u tregua këtu,
dhe jo diku tjetër. Kjo është historia e prejardhjes së Jakobit. Sidoqoftë,
midis dymbëdhjetë djemve, dy kanë një rol të rëndësishëm dhe të
privilegjuar: Jozefi dhe Juda. I pari është djali i madh i gruas së dashur
Rakela, i dyti është ai i Leas që nuk bëri fyerjet e babait, ndërsa Rubeni,
Simeoni dhe Levi, në një farë mënyre, janë privuar nga e drejta e tyre e
parëlindjes (shih kap. 34,25- 31 dhe 35, 22). Këta dy djem do të marrin
premtimet më të pasura nga babai i tyre (kap. 49, 8-12 dhe 22-26).
Populli i ardhshëm i Izraelit do të formohet rreth këtyre dy shtëpive: Judës
dhe Jozefit. Prandaj ishte e rëndësishme të flisnim për këta dy djem. E
gjithë tradita e kap. 37 deri 50 flasin kryesisht për Jozefin. Vetëm kap. 38
flet për Judën dhe pasardhësit e tij. Pasi thashë në kap. 37 se si Jozefi i
pakënaqur dukej i humbur përgjithmonë, për hidhërimin e babait të tij,
ishte e nevojshme të flitej për fatin e Judës. Kjo është pikërisht ajo që bën
kapitulli ynë. Prandaj, vendi i tij na duket i ligjshëm.

Përmbajtja e tij na befason, por a nuk është në përputhje me traditat
biblike? Ndërsa Jozefi, djali i preferuar, është zhdukur, është në Judë që
shpresa e babait për pasardhësit e premtuar nga Zoti transferohet. Por ky
pasardhës, edhe një herë, duket i kompromentuar: dy bijtë e Judës, Er
dhe Onan, për shkak të sjelljes së tyre të keqe, goditen nga Zoti dhe nëna
e tyre gjithashtu vdes. Si do të sigurohet brezi i ardhshëm? Si rezultat i
aventurave skabrosëse, ku Juda pa e ditur, takon nusen e tij Tamar të cilën
ai e merr për prostitutë, pasardhësit e Judës sigurohen: dy binjakë i lindën
atij, Perets dhe Zerah (v. 29- 30) Plani i Zotit ka prishur të gjitha llogaritjet
dhe – mund të thuhet dikush – tërë zakonin. Historia nuk është më
tronditëse se ajo e Abrahamit dhe shërbyeses së tij, e Jakobit dhe dy
grave të tij me shërbëtoret e tyre dhe e lindjes së pothuajse secilit prej
fëmijëve të kësaj familje të madhe. Fëmijët që trashëgojnë premtimin e
Zotit janë gjithmonë fëmijë të dhënë nga Zoti, kundër natyrës (Abrahami
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dhe Sara ishin shumë të moshuar për të shpresuar për një djalë) ose
kundër zakonit (Jakobi kaloi para Esavit të madh). Zoti nuk vepron sipas
planeve njerëzore: plani i tij shpaloset sipas një vullneti që kalon të gjitha
konventat dhe që tregon përparësinë e hirit mbi të gjitha meritat dhe
përdorimet që njerëzit mund të përdorin. Tamar me pasardhësit e saj tani
e tutje do të figurojnë në një varg të madh brezash që përfitojnë nga
premtimi i Zotit dhe emri i saj do të shkruhet në gjenealogjinë e Jezusit,
birit të Davidit, birit të Abrahamit (Mat. 1,3)

v. 1-5. Familja e Judës.
Adullami ishte një qytet kananit në perëndim të Hebronit, drejt Gazës

dhe rajonit ku do të banonin Filistejtë. Gruaja e Judës është kananite, që
nënkupton një përzierje të popullsisë midis izraelitëve dhe jo-izraelitëve, në
këtë kohë dhe më vonë. Nga kjo martesë lindin tre djem.

v. 6-11. Tamara
Emri i kësaj gruaje do të thotë: palma. Pasazhi ynë kuptohet në dritën e

zakonit të quajtur levirate (Lp. 25, 5-10) i cili konsistonte, për një të ve të
pa fëmijë, të martohej me kunatin e saj (kvir = kunati, në latinisht) në me
qëllim që të sigurohen pasardhësit e të ndjerit. Djali i parë që do të lindte
do të mbante vërtet emrin e burrit të parë të gruas. Këtu, Er ndëshkohet
me vdekje nga Zoti (ne nuk themi se cila ishte sjellja e tij). – Onani, djali i
dytë i Judës, nuk pranon të ndjekë zakonin dhe të ketë pasardhës që do
të mbanin emrin e vëllait të tij dhe jo të tij. Zoti po e dënon për këtë vepër.
Gruaja atëherë duhet të ishte martuar me djalin e tretë: Schéla, por ai ishte
shumë i ri dhe babai i saj i kërkoi nuses së tij që të priste disa vjet. Teksti
gjithashtu shpreh idenë e frikës së Judës për të parë djalin e saj të tretë
duke vdekur, si dy të parat. Tamar i bindet besnikërisht njerkut të saj.

v. 12-23. Takimi i Judës dhe i Tamarës.
Gruaja e Judës vdes. Tani ai është vetëm, pa pasardhës, djali i tij i tretë

është ende një djalë i ri. Sjellja e Tamarit që maskohet dhe shkon në
shteg, si një prostitutë, nuk duhet gjykuar me idetë tona morale. Tamari
nuk ishte një shthurje. Duke parë që djali i 3-të i Judës nuk iu dha asaj,
dhe mbase nuk do të ishte kurrë, ajo nuk dëshiron të mbetet e turpëruar
nga një grua pa fëmijë. Nga ana tjetër, ajo nuk dëshiron të tradhtojë
familjen në të cilën hyri në martesë. Kjo është arsyeja pse ajo përpiqet të
takojë Judën pa e ditur ajo. Nuk ishte e pazakontë në ditët e vjetër që
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gratë të merreshin me prostitucion për një motiv të tillë, madje edhe për
arsye fetare. Kishte prostituta të shenjta në shenjtore të caktuara, dhe
sipas rrëfimit tonë, Tamar përmendet me fjalën e veçantë (“e shenjta”) e
cila u përdor në këtë rast, dhe jo nga fjala e zakonshme për të folur për
një prostitutë të zakonshme (v. 21- 22) Madje u konsiderua normale që
një grua të dorëzohej në këtë mënyrë ndaj të huajit të parë që kaloi, dhe
kjo e fundit bëri kështu një lloj riti fetar. Në Izrael, ky zakon u kundërshtua
nga profetët (Hos. 4:14).

Objektet e dhëna si peng nga Juda ishin ato që mbante çdo njeri: vulë
(pa dyshim një cilindër balte që mban emrin e pronarit dhe shpuar me një
vrimë përmes së cilës kordoni lejoi që ajo të varej nga qafa) dhe stafi (në
hebraisht, fjalë e cila do të përdoret për të caktuar fisin, domethënë grupi i
komanduar nga një shef që mban shkopin ose skeptrin). A nuk ka, në
histori, një akt të rëndësishëm simbolik? A nuk i dha Juda kësaj gruaje
emrin e saj (në vulë) dhe shkopin e saj (fisi i ardhshëm që do të mbajë
emrin e saj), sikur të dëshironim të tregonim paraprakisht se pasardhësit e
patriarkut do të kalonin nëpër këtë grua pagane?

Juda (v. 23) shpërfill faktin që gruaja është zhdukur dhe nuk është e
njohur për askënd. Ai nuk dyshon se veprimi i tij e angazhon atë më
shumë sesa mendonte.

v. 24-30 Pasardhësit e Judës.
Një grua fajtore për tradhti bashkëshortore u dënua me vdekje me

gurë ose me zjarr (Lp. 22, 22; Lev. 21, 9). Por Juda njihet si përgjegjës,
për shkak të objekteve të lëna prej tij si peng. Ai vetë akuzon veten dhe
fjalët e v. 26 i jep historisë një vlerë morale që nuk mund të mohohet. Faji
i Judës nuk është aq për marrëdhëniet me gruan sesa për prishjen e
zakonit për t’ i dhënë nuses së saj djalin e tretë për martesë. Historia nuk
thotë nëse ai e bëri këtë nga ajo pikë e tutje.

Lindja e dy binjakëve me episodin e fillit të kuq të ngjitur në krahun e
djalit të madh të kujton lindjen e Esavit dhe Jakobit. Pérets (thyerja),
megjithëse më i ri, do të marrë epërsinë ndaj Zérah-ut të tij të madh
(shkëlqim i kuq ose i kuq i ndezur, aluzion në fillin e kuqërremtë). Në fakt
është Perets ai që do të paraqitet në gjenealogjinë e Davidit (Mat. 1,3),
dhe jo vëllai i tij. Edhe një herë, zgjedhja e Zotit nuk është në përputhje
me përdorimet njerëzore që i dhanë plakut trashëgiminë e babait.
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Jozefi në Egjipt
(Kap. 39 deri 41)
Historia e Jozefit rinis pas ndërprerjes së kap. 38, Në një rrëfim të

saktë, të mbushur me detaje interesante dhe në përputhje me kornizën
gjeografike dhe kulturore të Egjiptit të lashtë, rrëfimi paraqet një sërë
ngjarjesh, të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën, ku Jozefi, i pari i favorizuar
nga mjeshtri i tij Egjiptian, burgu pas një shpifjeje dhe tregon inteligjencë
dhe aftësi të shkëlqyeshme, të cilat ia vlen të kalojë në një fazë goditjeje
zakonisht të rezervuara për favoritët e Faraonit dhe të bëhet kryeministër i
vendit. Një histori e tillë, megjithatë, nuk tregohet si një legjendë e bukur
ku heroi, pas aventurave dramatike, njeh lavdi dhe lumturi. Sigurisht, do të
ishte e mundur ta shohim në atë mënyrë, por do të ishte të harrojmë gjërat
thelbësore të historisë biblike. Në çdo hap, në fakt, lexuesi paralajmërohet
se asgjë që ndodh nuk është rezultat i mençurisë dhe virtytit njerëzor, por
se gjithçka vjen nga Zoti. Ne mund ta tregojmë historinë e Jozefit nën
titullin: Besnikëria e Zotit. Zoti nuk i braktis të vetat. Si momente historike
përgjatë një shtegu, ne lexojmë fjalë të tilla si: Zoti ishte me të (39, 2, 3,
21), Zoti e bëri atë të përparojë (39, 2, 3, 21, 23), Zoti e bekoi (39,5 ),
Zoti ia bëri të njohur atij ëndrrat (40, 8; 41-16, 25), etj.

Tri ide mbizotërojnë në histori: Zoti e jep bekimin e tij (është ai që e
bën atë të gjejë favorin e zotërisë së tij, pastaj të Faraonit, është ai që e
bën atë të ketë sukses, është ai që i jep djem);

Zoti i jep forcën morale për t’i rezistuar tundimit (kur gruaja e Potifarit
dëshiron ta tundojë Jozefin); Zoti shpërndan shkencë dhe njohuri për të
dalluar planin e tij dhe për të dhënë këshilla për të mëdhenjtë e kësaj bote
(dallimi i ëndrrave të bukëpjekësit, kupëmbajtësit dhe faraonit, këshilla
faraonit për vitet e bollëkut dhe urisë). Kështu njeriu i Zotit është një njeri i
mençur, i zgjuar, superior ndaj të tjerëve falë dhuratave që Zoti i jep.
Jozefi, i shitur si skllav, do të ngjitet në shkallët e hierarkisë shoqërore për
të arritur majën e pushtetit. Por ai nuk do të marrë lavdi prej saj dhe do të
shpjegojë më vonë se gjithçka u udhëhoq nga Zoti për shpëtimin e familjes
patriarkale dhe të njerëzve të ardhshëm që do të vijnë nga ajo.
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Jozefi hidhet në burg
(Kap. 39)
Në v. 1-6, Jozefi, i blerë nga Jishmaelasit (jo Midianasit si 37, 36) nga

Potifari, fiton favorizimet e zotërisë së tij i cili njeh tek ai një të ri të bekuar
nga Zoti i tij. Bekimi i Zotit reflektohet në shtëpinë e Egjiptianit (v. 5). Ky
fillim i kapitullit përcakton “tonin” fetar për gjithçka që pason.

V. 7-20 tregojnë episodin e njohur të gruas së Potifarit. Pasi e tundoi
Jozefin i cili refuzon ofertat e tij, ajo e akuzon atë me dhunë se kishte
dashur të abuzonte me të dhe arrin të dënohet dhe të hidhet në burg.
Veshjet e Jozefit për të cilat flitet në histori ka shumë të ngjarë të jenë një
tavë. Qëndrimi i Jozefit, i cili i reziston gruas së çoroditur ilustron shumë
nga fjalët e Proverbave (2, 10-22; 7, 6-27, etj.). Forca e tij morale nuk
qëndron vetëm në respektin dhe mirënjohjen që ai ka ndaj një mjeshtri që
i ka besuar gjithçka, por edhe në bindjen ndaj ligjit të Zotit (v. 8-9). Të
mëkatosh kundër një njeriu është gjithashtu të mëkatosh kundër Zotit.
Zotëria i Jozefit mund të kishte përdorur një dënim kapital kundër Jozefit –
vdekjen, por ai mund të mos i kishte besuar plotësisht akuzat e gruas së
tij, dhe përndryshe Zoti po e mbronte Jozefin (v. 21).

Vargjet e fundit e pohojnë përsëri (v. 21-23). Jozefi gjen hir ndaj njëri-
tjetrit, edhe në burg, sepse Zoti bën që gjithçka që bën të ketë sukses.

Jozefi shpjegon ëndrrat
(Kap. 40)
Dy persona të rëndësishëm janë në burg: shërbëtori dhe bukëpjekësi i

faraonit (v. R-8). Ata janë zyrtarë shumë të lartë përgjegjësia e të cilëve
ishte e madhe (përgatitja dhe prova e pijeve, pjekja e bukës së mbretit).
Ata kanë ëndrra, dhe siç është zakon, ata kërkojnë dikë që t’i shpjegojë
ato. Një rëndësi e madhe iu dha ëndrrave në të cilat ekzistonte një
parashikim i fatit. Ishte akoma e nevojshme që një njeri i mençur dhe i
pajisur me fuqinë për të interpretuar ëndrrat të bënte të njohur kuptimin e
tyre (krh. Historia e Danielit). Jozefi do të jetë ai njeri, por ai menjëherë
paralajmëron se është Zoti ai që jep shpjegimet e ëndrrave (v. 8).

Të dy ëndrrat (v. 9-19) janë të ngjashme, secila ka të bëjë me
funksionin e dy ministrave: hardhi dhe rrush për kasapin, shporta me bukë
për bukëpjekësin. Jozefi interpreton të parën në një kuptim të favorshëm



200

(shërbëtori do të rikthehet në funksionin e tij tre ditë më vonë) dhe i dyti
në një kuptim të pafavorshëm (furrtari do të varet). Por shprehjet
formojnë një lojë me fjalët: ngritja e kokës mund të merret në kuptimin e:
ngritjes së dikujt lart dhe dhënies së hirit, ose ngritjes së kokës mbi të
tjerët, duke varur (krh. V. 13, 19, 20, 21) .

E vërteta e shpjegimeve bëhet e qartë kur parashikimet bëhen të
vërteta (v. 20-23). Por tregimi e lë në pezull historinë e Jozefit, pasi që
mbajtësi i kupës i rivendosur në akuzën e tij shpejt harron të burgosurin e
ri (v. 23).

Thendrrat e faraonit dhe ngritja e Jozefit.
(Kap. 41)
Dy ëndrrat e Faraonit (shtatë lopët e majme dhe shtatë lopët e dobëta,

shtatë veshët e trashë dhe shtatë veshët e hollë) padyshim që kanë të
njëjtin kuptim, por mbreti nuk e kupton qëllimin e tyre (v. 1-8). Ai kërkon
kot një përkthyes të aftë.

Butler papritmas kujton Jozefin dhe dërgohet për ta marrë atë (v. 9-
16). Faraoni informohet për saktësinë e shpjegimeve të dhëna tashmë nga
ky hebre i ri, me rastin e ëndrrave të mëparshme, por tregimi, përmes
gojës së Jozefit, kujton se vetëm Zoti mban çelësin e ëndrrave (v. 16).

Faraoni përsërit dy ëndrrat e tij (v. 17-24), dhe Jozefi i shpjegon ato
(v. 25-36). Ai shpall shtatë vjet me bollëk të ndjekur nga shtatë vjet uri.
Por shpjegimi është i pamjaftueshëm: Jozefi shton një këshillë me mençuri
të madhe. Është e nevojshme të bëhen rezerva gjatë bollëkut në mënyrë
që të ekzistojnë gjatë urisë (v. 33-36).

Përshkrimi i nderimeve të dhëna Jozefit korrespondon mirë me zakonet
e lashta mbretërore: unaza në gisht, rrobat luksoze, gjerdani prej ari,
paraqitja para njerëzve në një karrocë (v. 37-44). Teksti mban një fjalë
me origjinë egjiptiane (v. 43) abrek, një britmë që u dëgjua përpara
karrocës së mbretit, dhe që mund të thotë: vëmendje. Por kjo fjalë i ngjan
foljes hebraike që do të thotë: të gjunjëzohesh. Kjo është arsyeja pse disa
e përkthejnë atë si: në gjunjë!

Fuqia e dhënë Jozefit është e konsiderueshme. Askush përveç Faraonit
nuk është mbi të.
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V. 45-57 përmbajnë një seri njoftimesh për familjen e Jozefit: gruaja e
tij është një egjiptase, bijë e një prifti pagan (v. 45) në qytetin On ose
Heliopolis; dy djemtë e tij do të mbajnë emrat e Manasseh (shpjeguar me
një lidhje fjalësh me foljen për të harruar, v. 51) dhe të Efraimit (shpjeguar
nga folja për të pjellë, për të qenë i frytshëm, v. 52). Ne gjithashtu japim
moshën e tij (30 vjet, v. 46). Më në fund, ne tregojmë se si ai e administroi
vendin duke vënë në praktikë rekomandimet që i kishte bërë Faraonit (v.
47-49 dhe 53-57) Kur vitet e urisë ranë mbi vendin dhe të gjitha vendet e
tjera fqinje, mençuria e Jozefit ndihmon për të shmangur shumë
shqetësime. Shpejt popujt fqinjë vijnë në Egjipt për të provuar të blejnë
grurë. Kështu filloi pjesa tjetër e tregimit dhe ardhja e vëllezërve të Jozefit
në Egjipt.

Vëllezërit e Jozefit
(Kap. 42-45)
Interesimi dramatik që gjejmë në historinë e Jozefit shfaqet në këto

kapituj ku, me art të shkëlqyeshëm letrar, shkrimtari rrëfen intervistat e
ndryshme midis Jozefit dhe vëllezërve të tij që nuk e njohin, deri në
momentin kur, i kapërcyer nga emocionet, vetë në krahët e Beniaminit dhe
fal pleqtë, duke u treguar atyre se Zoti ka drejtuar gjithçka për të çuar në
çlirim ata që do të formojnë popullin e tij. Mençuria dhe emocioni i Jozefit,
trazirat në rritje të vëllezërve, mosbesimi që do të pushtohet së shpejti nga
Jakobi plak në lajmin se djali i tij është ende gjallë – e gjithë kjo
përshkruhet me një finesë të jashtëzakonshme psikologjike dhe nuk i jep
lexuesit asnjë ide ngadalësia, pavarësisht nga gjatësia e historisë. Detajet
narrative nuk paraqesin ndonjë vështirësi interpretimi, dhe edhe nëse
ekzistojnë, këtu dhe atje, disa gjurmë të lehta përsëritjesh ose paralelizmi
që mund të bëjnë të mendosh për praninë e dy traditave primitive, duhet të
pranosh që shkrimi është shumë homogjen dhe të zhvilluara në mënyrë të
admirueshme.

Takimi i parë i Jozefit dhe vëllezërve të tij
(Kap. 42).
Arsyeja për udhëtimin në Egjipt është uria (v. 1-5). Në këto kohë të

vështira, toka e Nilit ishte gjithmonë e favorizuar ndaj rajoneve më të thata
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dhe popujt fqinjë mund të shpresonin të gjenin grurë atje. Ne gjithashtu e
dinim që faraoni kishte bërë rezerva të mëdha gjatë viteve të mëparshme.
Udhëtimi ishte gjithmonë pak i rrezikshëm, pasi egjiptianët nuk i pëlqyen
aziatikët nomadë që endeshin në kufirin e tyre në verilindje. Jakobi
preferon të mbajë me vete djalin e tij më të vogël Benjamin.

Jozefi menjëherë njohu vëllezërit e tij, por ai i vuri në provë (v. 6-17).
Ai mbetet një i huaj për ta (në v. 7 fjalët që ai i njohu dhe u shtir si i huaj
janë marrë nga e njëjta folje hebraike dhe formojnë një lojë me fjalët). Ai i
akuzon ata si spiunë (shpesh kishte spiunë në kufijtë egjiptianë) dhe për
gënjeshtra. Pastaj i pyet ata që të kthehen me Beniaminin, për të zbuluar
nëse e kanë thënë të vërtetën. Pastaj (v. 18-24), ai i dërgon ata me grurë,
por e mban Simeonin si peng (v. 24).

Në bisedën e tyre mes tyre, vëllezërit nuk e dinë që Jozefi e kupton
gjuhën e tyre dhe kujtojnë kujtimin poshtërues të vëllait të cilin donin ta
vrisnin dhe të cilin e shitën si skllav. Ata tani e shohin një dënim për veprën
e tyre në sprovën që iu nënshtruan në Egjipt.

Imagjinohet një provë tjetër: ajo e ndershmërisë së tyre. Paratë që u
përdorën për të paguar grurin e tyre u kthehen padashur në çantat e tyre
(v. 25-38). Kthimi, zbulimi i këtyre parave, trishtimi i Jakobit i cili nuk
shpreson ta shohë përsëri Simeonin dhe refuzon ta dërgojë Benjaminin të
përfundojë këtë akt të parë.

Takimi i dytë
(Kap. 43)
Uria është ende arsyeja për udhëtimin e dytë (v. 1-7) pa përmendur

dëshirën për të çliruar Simeon. Tani është vetë Jakobi që urdhëron të
kthehet për të blerë grurë. Juda flet për vëllezërit dhe shpjegon se ky
udhëtim është i pamundur pa Beniaminin. Ai pranon të rikthejë Benjaminin
dhe merr të gjithë përgjegjësinë mbi vete. Plaku më në fund u dorëzua dhe
u dha atyre dhurata për ministrin egjiptian, si dhe paratë nga udhëtimi i
parë që duhej të ktheheshin (v. 8-14).

Vëllezërit kalojnë nga habia në habi. Ne i mirëpresim ata duke i ftuar
në vaktin e Kryeministrit. Kur ata ofrojnë të kthejnë paratë, atyre u thuhet
se gjithçka është zgjidhur. Simeoni dorëzohet dhe kthehet midis tyre. Më
në fund, Jozefi me mirësi u kërkon atyre lajme për babanë e tyre të vjetër.
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Vakti zhvillohet sipas një riti mbretëror: Egjiptianët dhe Hebrenjtë janë në
tryeza të ndryshme, pa dyshim për arsye rituale, vakti ka një karakter të
shenjtë. Është një festë e vërtetë dhe Benjamin është veçanërisht i
përkëdhelur (v. 15-34).

Prova përfundimtare
(Kap. 44)
Ndërsa të gjitha duket se kanë mbaruar për fat të mirë, vëllezërit e

Jozefit do të përballen me një provë tjetër me urdhër të Jozefit (v. 1-17).
Filxhani i argjendtë, i cili u përdor për fall (v. 5 dhe 15) sipas një zakon të
lashtë të shpeshtë, vendoset në thesin e Benjaminit, i cili do të akuzohet
për vjedhje. Shtrëngimi është në kulmin e tij kur zbulojmë kupën. Me
frikë, vëllezërit kthehen te Jozefi dhe janë gati të dorëzohen si skllevër të
këtij mjeshtri të fuqishëm dhe enigmatik.

Fjalimi i gjatë i Judës (v. 18-34) shënon momentin më patetik. E gjithë
e kaluara jeton në mendjet e bijve të Jakobit, dhe gjithashtu në atë të
Jozefit. Aludimet për fatin tragjik të Jozefit të ri në të kaluarën shtojnë
emocionin e momentit (v. 27-28). Juda i lutet Jozefit që të lejojë
Beniaminin të shkojë dhe ta mbajë atë, Judën, si një skllav në vend të tij
(v. 33-34).

Pasojat
(Kap. 45).
Në pjesën e parë të kapitullit, Jozefi e bën veten të njohur dhe i fal

vëllezërit e tij (v. 1-15). Shpjegimet që ai jep e lidhin tërë këtë histori me
fillin e madh të përbashkët të traditave patriarkale: Zoti i drejtoi të gjitha
ngjarjet me synimin për shpëtimin e popullit të tij, domethënë për familjen
së cilës i dha premtimin. Ne do të vërejmë përsëritjen e fjalëve: për të
kursyer, për të dhënë (v. 5, 7, 11). Jozefi madje shkon aq larg sa të thotë
se vëllezërit e tij nuk kanë pse të pikëllohen pasi e kanë shitur atë në
skllavëri, sepse kështu u përmbush plani i Zotit (v. 5). Sigurisht, ai ende e
vendos veten në një terren të kufizuar të çlirimit të menjëhershëm në kohën
e urisë (v. 6-7), por përtej këtij çlirimi ekziston premtimi i pasardhësve të
Jakobit i cili duhet të ekzistojë dhe si pasojë e misionit të popullit të Zotit
në e ardhmja (v. io-13), edhe nëse Jozefi nuk e thotë kaq qartë.
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Shprehja: babai i faraonit (v. 8) është ose një imazh (babai, për shkak
të shqetësimit të Jozefit për mbretin e Egjiptit), ose një titull nderi, apo
edhe një term egjiptian i cili do të ishte keqkuptuar. Në hebraisht dhe
përkthyer si babai, për shkak të një ngjashmërie fonetike. Diversiteti i
fjalorit në lidhje me Jozefin tregon mirësinë e Zotit që e favorizoi dhe i dha
pushtet: ai quhet baba, mjeshtër (v. 8), zot (v. 9). Vendi i Goshen është një
luginë tërthore në deltën e Nilit, drejt rajonit lindor. Tokë e ujitur mirë,
ofronte kullota ku nomadët e kufirit mund të vendoseshin me tufat e tyre
(v. Io).

Pjesa e dytë e kapitullit tregon për kthimin e vëllezërve të Jozefit në
Kanaan dhe habinë e Jakobit i cili nuk donte të besonte atë që thanë (v.
16-28). Është vetë Faraoni që fton të gjithë familjen të vijë dhe të
vendoset në Egjipt (v. 16-2o). Bollëku i dhuratave të Jozefit është ajo që
do ta bindë Jakobin për realitetin e kësaj historie të jashtëzakonshme.
Shkrimtari nuk dështon të vendosë një shënim ironik në rekomandimin e
Jozefit: “Mos u grindni gjatë rrugës! (V. 24) (fjalë për fjalë: “Mos u
shqetëso gjatë rrugës”), përveç nëse kjo është këshilla që të mos
shqetësohesh më gjatë në mendimin e sprovave të reja që mund të lindin.

“Fryma e Jakobit erdhi në jetë” (v. 27). Me këto fjalë, teksti shpreh
ripërtëritjen e fuqisë që e gjallëron plakun, në mënyrë që ta shohë përsëri
djalin e tij para se të vdesë.

Jakobi dhe familja e tij në Egjipt
(Kap. 46-48)
Pas kthesave dhe kthimeve të historisë së Jozefit dhe vëllezërve të tij,

përqendrimi tani është përsëri te Jakobi. Patriarku shumë i vjetër do të
vendoset në Egjipt ku do t’i japë fund ekzistencës së tij të gjatë. Tema e
premtimit të Zotit zë një vend të rëndësishëm, ndërsa ajo kishte kaluar në
planin e dytë në tregimet e mëparshme. Jo vetëm që kujtohet premtimi atje
(46, 3; 48, 4), por perspektiva e të ardhmes së njerëzve që vijnë nga
Jakobi dhe e fiseve që do të mbajnë emrat e bijve të tij është vërtetuar
qartë. Kështu që lexuesi lëviz drejt fundit të librit të Zanafillës, i cili çon në
momentin kur familja e Jakobit, zbriti në tokën e faraonëve, rritet për të
formuar një popull të madh.
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Pjesët e ndryshme të kapitujve 46 deri 48 zbulojnë shqetësime nga
burime të ndryshme (p.sh. në tabelën gjenealogjike të 46, 8-27).
Sidoqoftë, filli i historisë vështirë se shqetësohet dhe leximi i tij vazhdon
lehtë, në shtrirjen natyrore të tregimeve që lidhen me Jozefin.

  Jakobi arrin në Egjipt
(Kap. 46)
Vs. 1-7 kanë të bëjnë me largimin e Jakob-Izraelit. Alternimi i këtyre

dy emrave ndonjëherë i jep një aspekt kurioz tekstit, si në v. 5: bijtë e
Izraelit vendosën Jakobin, babanë e tyre ...

Deri në Beersheba, patriarku është akoma në tokën e premtuar nga
Zoti (v. 1). Por për të shkuar më tej, ai mund të ketë hezituar, pasi Zoti i
kishte premtuar atij këtë vend. A duhet ta lërë atë? A nuk ishte kjo
mosbindje ndaj Zotit? Jo, sepse vetë Zoti vjen për ta siguruar Jakobin se
ai mund të shkojë dhe se ai gjithmonë mund të llogarisë në praninë e Zotit,
madje edhe në këtë vend të huaj (v. 3-4). Ai më tej i njofton atij se do të
kthehet prej saj, pa dyshim jo vetë, por pasardhësit e tij (v. 4). Në v. 7,
bëhet fjalë për bijat e Jakobit, ndërsa në gjenealogji (v. 15) ne flasim
vetëm për një vajzë: Dinah.

Tabela gjenealogjike (v. 8-27) është interesante, por ngre disa pyetje.
Totali i shifrave të dhëna në v. 15, 18, 22, 25 (33 + 16 + 14 + 7) çon në
70, ndërsa në v. 26, po flasim vetëm për 66 persona. Tek Veprat 7,14
flasim për 75 persona që shkuan në Egjipt me Jakobin, ndërsa teksti
Masoretik thotë 70 persona, por një nga numrat shtoi 7 nipërit dhe zbriti
Jakobin dhe gruan e tij.

Ardhja e Jakobit në Egjipt rrëfehet në vv. 28-34, pas ndërprerjes së
listës gjenealogjike. Juda, roli i të cilit tashmë ishte i rëndësishëm gjatë
takimeve me Jozefin, shkon përpara për të informuar vëllanë e tij i cili gjen
babanë e tij të vjetër me shumë emocione. Për të kuptuar plotësisht v. 32-
34, duhet të theksohet se ka dy fjalë të ndryshme për të folur për
okupimin e familjes së Jakobit. Në fakt, ata janë barinj (v. 32) – por jo si
rrogëtar – dhe pronarë të kopeve (v. 34). Meqenëse egjiptianët nuk i
pëlqyen barinjtë nomade që erdhën të qëndronin në kufirin e vendit, Jozefi
i këshillon prindërit e tij të mos flasin për barinj, por vetëm për pronarë të
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kopeve. Kështu, faraoni do të jetë në gjendje t’i lejojë ata të vendosen në
rajonin e Goshen, të favorshëm për tufat.

Fillimi i qëndrimit në Egjipt
(Kap. 47)
Jozefi prezanton babanë e tij te faraoni, i cili e mirëpret atë me mirësi

dhe e autorizon atë të vendoset në tokën e Goshen (v. 1-12). V. Ai flet për
vendin e Ramses për të caktuar këtë rajon. Ky tregues mund të jetë më
vonë, që nga koha e Ramses, dhe themelimi i qytetit të Ramses, datojnë
nga më vonë (Dal. 1,11).

Në v. 3, vëllezërit e Jozefit thonë se ata janë çobanë, në kundërshtim
me tregimin në 46, 34, Takimi midis Faraonit dhe Jakobit krijon një dialog
në të cilin patriarku kujton jetën e tij të gjatë, e cila megjithatë ishte më e
shkurtër se ajo e baballarëve të tij (v . 7-10). Shprehja që ai përdor për të
folur për jetën e tij është karakteristikë e pelegrinazhit të tij, ose më mirë
akoma, endjes së tij, jetës së tij të përhumbur (v. 9). Ky është termi që
vlen për nomadin që nuk ka vend dhe që gjithmonë pret, me shpresë, një
vend për tu vendosur. Ai është “një i huaj dhe një udhëtar në tokë” (Heb.
11:13).

V. 13-26 përshkruajnë jetën në Egjipt gjatë epokës së urisë dhe hapat
që Jozefi ndërmori për ta korrigjuar atë. Ne mund të habitemi nga këto
masa që na duken një shfrytëzim skandaloz i njerëzve të uritur: pasi ka
shitur grurin për para (v. 13-14), ai e shet atë kundër kopeve (v. 15-17),
pastaj kundër vetë tokat dhe njerëzit (v. 18-21; në v. 21 duhet të lexohet
pa dyshim: ai i uli njerëzit në skllavëri, në vend të: ai kaloi – sepse të dy
fjalët janë shumë të ngjashme në hebraisht, dhe versionet e vjetra
dëshmojnë për këtë lexim më të mirë). Përfundimisht gjithçka bëhet pronë
e faraonit, me përjashtim të tokave që u përkasin priftërinjve (v. 22).
Jozefi u jep farë të gjithë këtyre njerëzve që janë skllevër të Faraonit dhe e
pesta e të korrave të tyre duhet t’i jepet mbretit të Egjiptit si taksë vjetore
(v. 24, 26). Duhet të kemi kujdes që të mos i gjykojmë këto zakone me
idetë tona morale dhe shoqërore të ditëve të sotme. Në një kohë kur
sundimtarët ushtronin dominim absolut, vendosja e një takse prej njëzet
përqind ishte një masë shumë e butë dhe bujare, dhe Jozefit i jepet merita
për të. Për më tepër, në kohën e urisë, marrëveshjet e bëra nga Jozefi u
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përshëndetën nga njerëzit si një çlirim të mrekullueshëm, pavarësisht nga
kostoja. Ju na bëni të jetojmë, thanë ata (v. 25), domethënë: ju na
shpëtoni jetën. Historia, e cila pasqyron një situatë shoqërore të antikitetit,
e cila është shumë interesante nga pikëpamja historike, tregon edhe një
herë mençurinë e madhe të Jozefit dhe mundësinë që njerëzit të ekzistojnë
pavarësisht nga plagët natyrore, të cilat gjithashtu përfitojnë nga familja. i
Jakobit, refugjat në tokën e Goshen.

Në fund të kapitullit (v. 27-31), Jakobi, 147 vjeç, e bën të birin të
betohet se do ta varrosë në varrin e familjes në Kanaan, dhe jo në Egjipt.
Jozefi solemnisht e premton atë (për gjestin e v. 29, shih 24, 2). Në vargun
e fundit, përkthimet e lashta ndoshta ngatërruan fjalën e ndezur me fjalën
shkop, e cila duket si ajo në hebraisht. Kjo është arsyeja pse citati nga
Hebrenjve 11:21 flet për fundin e shkopit të tij dhe jo për kokën e shtratit
të tij.

Bekimi i Manasheut dhe i Efraimit
(Kap. 48).
Ky kapitull lidhet drejtpërdrejt me historinë e fiseve. Ndërsa fisi i

Jozefit vështirë se ekzistonte kurrë, ishin dy fiset e Efraimit dhe Manasheut
që e zëvendësuan atë (krh. Nr. 1, 10 dhe 32-35, etj.) Kur njerëzit
pushtuan vendin e Kanaanit. Ky fakt shpjegohet me bekimin që Jakobi që
po vdiste u dha dy bijve të Jozefit, të cilët krahasohen me bijtë e Jakobit
(v. 5). Por fakti që Efraimi kishte në historinë e Izraelit një lloj përparësie
ndaj Manasheut, megjithëse ky i fundit ishte më i moshuari, shpjegohet me
gjestin e Jakobit i cili vullnetarisht bekoi me dorën e djathtë (ajo që dha
bekimin më të mirë) të rinjtë Efraimi u vendos në të majtë të tij, ndërsa
Manasi, me gjestin e duarve të kryqëzuara, merr vetëm bekimin me dorën
e majtë. V. 19 shpjegon domethënien e veprimit të Jakobit shumë mirë,
pavarësisht nga habia e Jozefit. Më i riu vjen përpara më të vjetrit (v. 20)
sipas planit të Zotit, i cili nuk i respekton gjithmonë zakonet njerëzore; e
kemi parë shpesh në historinë e patriarkëve. Zoti e përcjell premtimin dhe
bekimin e tij këdo që do, pavarësisht nga tregimet e njerëzve.

Teksti i kësaj historie paraqet disa detaje që vetëm gjuha hebraike
mund t’i kuptojë. Në v. 12, fëmijët janë në gjunjë të Jakobit, ndoshta në
përputhje me një rit të birësimit të një fëmije që u mor në gjunjë, por fjala



208

gju është nga e njëjta rrënjë me foljen për të bekuar. Në v. 21, Jakobi i
njofton Jozefit se ai do t’i japë një pjesë më shumë se vëllezërit e tij (fjalë
për fjalë: një shpatull, e cila ishte pjesa më e mirë në një vakt ku dikush
hante mish); por fjala supe është e njëjtë me emrin e qytetit Shekem,
kështu që në këtë varg ka një aludim për rajonin e Shekemit që do t’i
përkasë shtëpisë së Jozefit dhe ku do të varroset vetë Jozefi (Jos. 24-32)
)

Bekimi i Jakobit
(Kap. 49)
Para se të vdesë, Jakobi shqipton një seri profecish për dymbëdhjetë

djemtë e tij dhe për fiset që do të mbajnë emrat e tyre. Analiza e këtij
kapitulli poetik, shumë e ndryshme nga të tjerat, tregon se strofat janë
shumë të ndryshme: disa reduktohen në një fjali të vetme, të tjera
përfshijnë disa vargje; disa përmbajnë një parashikim për fiset, të tjerët një
vëzhgim të thjeshtë të situatës së tyre. Stili poetik është i vështirë dhe
përkthimi krijon shumë hipoteza midis të cilave zgjedhja është e vështirë.
Së fundmi, aludimet për fakte historike janë shpesh të errëta për ne, sepse
ato u referohen ngjarjeve që janë të panjohura për ne.

Sidoqoftë, këto strofa, të cilat tradita gojore duhet të ketë ruajtur
shumë kohë para se të shkruheshin, dhe që mbase ishin fillimisht të
pavarura nga njëra-tjetra, janë me interes të madh historik dhe teologjik
për ne. Ata shpallin ose përshkruajnë situatën e fiseve të Izraelit në
Kanaan në një mënyrë që plotëson informacionin e dhënë nga tekstet
historike dhe ato tregojnë rëndësinë e fiseve të Judës dhe Jozefit (Efraimit
dhe Manasheut) në ngjarjet vijuese. Këto do të jenë dy qendrat përreth të
cilave do të konstituohet populli i Zotit gjatë kohës së mbretërimit të
Davidit, si dhe dy mbretëritë e Izraelit dhe të Judës në kohën e skizmës.
Kjo shpjegon shtrirjen e strofave në këto dy fise, krahasuar me të tjerët
(v. 8-12 dhe 22-26). Për më tepër, fisi i Judës do të jetë djepi i
mbretërimit Davidik, imazhi i mbretërisë mesianike që do të shfaqet në
fund të kohës. Njoftimi i “atij që do të vijë”, sado i vështirë të jetë
interpretimi i v. 10, është një nga më të shquarit në Zanafilla. Është si
lavdia kurorëzuese e historisë patriarkale.

Teksti poetik përfshin v. 2 deri në 28,
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v. 1. Hyrje në prozë: Jakobi mbledh bijtë e tij së bashku për t’u treguar
atyre se çfarë do t’u ndodhë atyre në ditët në vijim. Kjo shprehje, ashtu si
në librat profetikë, ka një shtrirje eskatologjike, domethënë vlen jo vetëm
për të ardhmen, por edhe për ditët e fundit para ardhjes së mbretërisë së
Zotit.

v. 3-4. Ruben Ai ishte i parëlinduri, por faji i tij e privon atë nga
përparësia ndaj vëllezërve të tij (35, 22). Kemi shumë pak detaje mbi
këtë episod, dhe fisi i Rubenit, i vendosur në Transjordan, është shumë
pak i njohur për ne. Asnjë fakt i spikatur, asnjë personalitet i shquar, nuk
përmenden në historinë e këtij fisi.

v. 5-7. Simeon dhe Levi. Aluzion për hakmarrjen mizore që këta dy
burra iu nënshtruan burrave të Shekemit (34, 24-30) dhe trishtimit që
Jakobi kishte ndjerë. Dënimi i tyre do të jetë shpërndarja brenda Izraelit.
Në fakt, kjo ndodhi: Simeoni, i vendosur në jug të Kanaanit, ishte zhytur
praktikisht në fisin e Judës; ndërsa Levi, ai nuk kishte territor. Fisi i tij do
të bëhet një fis i priftërinjve pa trashëgimi tokësore (Jos. 13, 14, 33).
Sidoqoftë është e jashtëzakonshme që ky fis priftëror ka si paraardhës një
njeri që fajësohet për dhunën dhe zemërimin e tij.

v. 8-12. Judë. Kjo është pjesa qendrore e kapitullit. Tema është e
qartë: Juda do të ketë epërsinë mbi vëllezërit e tij, ai do të ketë skeptrin e
mbretërisë ndërsa pret epokën mesianike të lumturisë dhe prosperitetit.

Në v. 8. lojë fjalësh e papërkthyeshme midis Judës dhe fjalëve: prano
lavdërimin dhe dorën tënde (Jehuda, Joduka, Jadka).

Imazhi i v. 9 është bërë klasik: luani i Judës. V. 10 ngre një problem të
vështirë; teksti thotë: derisa të vijë Shilo. Janë propozuar shumë
shpjegime: mund të jetë emri i qytetit të Shilo (një aludim për mbretin
David i cili, duke mbretëruar në Hebron, u thirr të mbretëronte mbi tërë
Izraelin, shenjtërorja e lashtë e të cilit ishte Shilo?), Ose përndryshe, një
formë e rrallë e një fjale që mund të nënkuptojë: ai që mban (skeptrin, pra
mbreti), ai të cilit i përket (skeptri), ai që është dërguar, apo edhe:
mbizotëruesi (me një korrigjim të lehtë të fjalës) . Disa versione, me më
shumë kujdes, thjesht transkriptojnë: Shilo, i cili kërkon një shpjegim. Sido
që të jetë përkthimi, është e qartë se ky është dikush që duhet të vijë,
ndoshta një mbret. Tani, ndërsa popujt do t’i detyrohen bindjes ndaj tij
dhe përshkrimit të v. 11-12 supozon një epokë të prosperitetit dhe
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lumturisë së madhe, mund të bëhet fjalë vetëm për mbretin mesianik të
njoftuar dhe të pritur nga populli i Zotit, përmes një numri të madh të
teksteve profetike. Prandaj, Juda do të jetë, në mënyrë të shkëlqyeshme,
trashëgimtari i premtimeve hyjnore dhe do të shohë tek pasardhësit e tij jo
vetëm Davidin e lindur, por edhe atë për të cilin Davidi është shpallësi,
Mesinë që do të mbretërojë në kohën e fundit. Gjenealogjia e Jezusit
shënon përmbushjen e kësaj profecie (Mat. 1, veçanërisht v. 2, 3, 6).

V. 11-12. flasin për bollëkun e produkteve natyrore (hardhi, ushqim,
qumësht) dhe jetën e qetë që do të kemi në atë kohë (zakonisht nuk e
lidhim gomarin tonë me hardhinë e cila do të përkeqësohej shpejt nga
‘kafsha!) . Gomari, pjellë e një gomari, mund të jetë një aludim në malin
mbretëror dhe mesianik (Zek. 9, 9; Mat. 21, 1-9).

v. 13. Zabuloni do të banojë në veri, afër Fenikisë (Sidon). Ai mund të
renditet si marinar në anijet e huaja.

v. 14-15. Jisakar. Ky fis do të jetojë gjithashtu në veri, në një rajon
shumë pjellor të Galilesë. Ajo do ta gjejë jetën të lehtë dhe nuk do të ketë
frikë të lërë veten të skllavëruar si një mercenare midis të huajve. Emri
Jisakar do të thotë: njeri me pagë (krh. 30, 17-18).

v. 16-17. Dan. Theshtë më i vogli nga fiset; pavarësisht kësaj, ajo do të
ketë autonominë e saj si të tjerët: ajo do të gjykojë njerëzit e saj (lojë
fjalësh midis Danit dhe gjykatësit, që shqiptohet din). Në betejat e saj
kundër armiqve, ajo nuk do të jetë në gjendje të llogarisë në forcën e saj,
por në dinakërinë e saj si ajo e një gjarpri në shteg.

v. 18. Një frazë e vogël liturgjike që përshkon poezinë, si një lloj pauze
në mes të një psalmi.

v. 19-21. Gad, Asher dhe Naftali. Këto tre vargje janë shumë të
shkurtra dhe nuk flasin shumë për fiset në fjalë. Gadi do të jetë në
Transjordan dhe shpesh do të duhet të luftojë kundër armiqve nga jashtë
(lojë fjalësh midis Gadit dhe plaçkitjes, bastisje; dënimi ka një konsonancë
mahnitëse në hebraisht: gad gedud jegudénou, mehou jagud agéb).
Aseri është në një rajon të pasur, në veri të Kanaanit, ashtu si është edhe
Naftali në kodra (fundi i vargut 21 është i pasigurt: ai flet fjalë të bukura,
ose: prodhon fanaqe të bukura?).

v. 22-26. Jozefi. Kjo është pjesa më e vështirë e tekstit për t’u
përkthyer dhe që krijon divergjencat më të mëdha midis përkthyesve dhe
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komentuesve. Idetë kryesore janë gjithsesi Shet qarta: Jozefi është një
shtëpi që fruton si një pemë, degët e së cilës tejkalojnë murin (v. 22). Ai u
rezistoi atyre që e sulmuan atë (v. 23), falë fuqisë së Zotit të Jakobit,
bariut, shkëmbit të Izraelit (v. 24). Bekimet më të pasura do t’i dhurohen
atij: nga qielli, nga gropa pa fund, nga fara (v. 25). Ata do t’i jepen atij si
një njeriu, shenjtërimi i të cilit është më i madh se ai i vëllezërve të tij (v.
26).

v. 27. Benjamin. Veçanërisht e njohur për dhunën e saj kur evokojmë
kujtimin e episodit të treguar në Jg. 19 deri në 21,

v. 28. Përfundim në prozë, duke përfunduar poezinë e bekimeve të
Jakobit.

Fundi i kapitullit (v. 29-33) tregon për vdekjen e Jakobit dhe dëshirën
e tij për t’u varrosur në varrin e Macpéla, të blerë nga Abrahami (kap.
23). Këtu u varrosën Abrahami, Sara, Isaku, Rebeka dhe Lea. Sidoqoftë,
kapitujt e mëparshëm kurrë nuk përmendën varrosjen e Rebekës dhe
Leas në këtë varr. Insistimi i tekstit për të treguar se kjo varr është e
etërve dhe se është blerë, është në përputhje me premtimin e tokës dhënë
nga Zoti patriarkëve. Varri i tyre është si garancia e pronës – e vetmja –
përkundrejt popujve të tjerë të vendit. Jakobi nuk mund të varroset diku
tjetër, dhe Jozefi do ta realizojë me besnikëri këtë dëshirë atërore.

Fundi i historisë së Jozefit
(Kap. 50)
Kapitulli i fundit i Zanafillës lidhet me vdekjen dhe varrosjen e Jakobit

që familja e tij transportoi në Kanaan (v. 1-14), pastaj pajtimi dhe falja e
Jozefit te vëllezërit e tij (v. 15-21), më në fund vdekja dhe varrosja e
Jozefi në Egjipt (v. 22-26). Kështu, cikli i traditave patriarkale mbaron.
Në mes të historisë, detajet e të cilave pasqyrojnë zakonet e lashta në
Egjipt në lidhje me vdekjen dhe balsamimin, tema kryesore e Zanafillës
gjendet herën e fundit: premtimi për tokën e Kanaanit. Është për shkak të
kësaj që Jakobi kërkon që trupi i tij të varroset në Kanaan, siç do të
kërkojë edhe Jozefi (v. 25). Ky premtim i tokës së Kanaanit ka kuptim
vetëm nëse familja e Jakobit kthehet atje për ta trashëguar atë (v. 24).

Por është mbi të gjitha shpëtimi i Zotit që del nga ky kapitull të gjitha
ngjarjet ishin parashikuar dhe drejtuar nga Zoti, madje edhe përmes
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veprimeve të liga të njerëzve, për të shpëtuar familjen e zgjedhur të Zotit
në Abraham, Isak dhe Jakob (v. 20) . Sidoqoftë, ky shpëtim është vetëm
imazhi i shpëtimit të madh që do të vijë më vonë. Familja e Jakobit u
shpëtua nga uria, falë Jozefit që Perëndia dërgoi në Egjipt për këtë; ajo do
të shpëtohet nga skllavëria në Egjipt, ku do të bëhet një popull i shumë
njerëzve, kur Zoti do të ushtrojë dhembshurinë dhe fuqinë e tij për ta
çliruar, për ta nxjerrë nga Egjipti, për të bërë një besëlidhje me të dhe për
ta çuar në Kanaan (libri i Daljes). Shpëtimi i Zotit nuk është një nocion
teorik: është një akt i cili, në një rrethanë të saktë (uria, skllavëria), sjell
çlirim material në të njëjtën kohë si shpirtëror për ata që janë objekt i
dashurisë së Zotit shpëtimtar.

v. 1-14. Jakobi është balsamuar sipas zakonit egjiptian, një operacion i
cili kërkonte shumë kohë (v. 2). Vajtimi zgjat 70 ditë, gjë që mund të
duket Shet gjatë dhe vështirë se zbatohet për mbretërit.

Ne mund të supozojmë se Jozefi, megjithë gradën e tij shumë të lartë,
nuk do ta gjejë faraonin vetë, për shkak të zisë së babait të tij. Në këto
rrethana, kontakti me paganët u shmang.

Procesioni që shkon në Kanaan është imponues (v. 7-11). Është e
vështirë të dihet se cilën rrugë ai ndoqi, por teksti duket se flet për dy
vende të ndryshme për varrimin e Jakobit, një në Transjordan (zona e
Atadit, emri i të cilit gjen një etimologji këtu: Abel-Micraim do të thotë:
vajtim për egjiptianët, v. 11); tjetri në Hebron, në shpellën e Makpelës,
blerë nga Abrahami (v. 13). Këtu mund të jenë përdorur dy tradita paksa
të ndryshme.

v. 15-21. Vëllezërit e Jozefit kanë frikë se pas vdekjes së babait të tyre
situata e tyre do të bëhet kritike dhe se Jozefi do të hakmerret kundër tyre
për të kujtuar atë që i kishin bërë dikur. Ata kërkojnë faljen e tij. Ishte
atëherë që Jozefi tha fjalët që përmbledhin, në një mënyrë kaq të lartë, të
gjithë historinë e së kaluarës (v. 19-21). Në vetvete, vëllezërit e tij
përkulen para tij, por Jozefi u shpjegon atyre se ai nuk është në vendin e
Zotit (v. T8-19) është qëndrimi i profetizuar gjatë ëndrrave të Jozefit të ri
që e pa veten objekt adhurimi e tij (37, 5-11), por në të dy anët ndjenjat
kanë ndryshuar. Falja është totale, pajtimi pa motiv të fshehtë; e gjithë
frika duhet të dëbohet. Vini re tekstin e v. 20, shpesh e dhënë keq në
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përkthime, sepse e njëjta folje përsëritet: “Ju menduat keq kundër meje,
por Zoti e mendoi mirë”. “

v. 22-26. Jozefi vdiq në moshën 110 vjeç, pasi kishte parë bijtë dhe
nipërit e tij deri në brezin e tretë. Makir është i njohur dhe emri i tij është
përdorur ndonjëherë për të caktuar fisin e Manasheut, babait të tij (Nr.
32, 39-40; Jg. 5,14). Riti i birësimit, i hasur tashmë në kap. 48,12,
konsistonte në vendosjen e fëmijës së porsalindur në gjunjë të personit që
e birësoi atë si djalin e tij (v. 13).

Jozefi i bën vëllezërit e tij të betohen se do ta sjellin trupin e tij përsëri
në Kanaan. Ai i kujton ata se Zoti nuk do t’i braktisë në Egjipt, por do t’i
vizitojë (v. 24-25) dhe t’i sjellë nga ky vend. Kështu do të përmbushet
premtimi i bërë Abrahamit që nga fillimi (15, 13-16). Trupi i Jozefit me të
vërtetë do të kthehet dhe do të varroset në Shekem (Dal. 13, 19; Jos. 24,
32).

Historia e patriarkëve mbaron, historia e njerëzve do të fillojë.
Paraardhësit e mëdhenj e morën premtimin por nuk e panë atë të realizuar:
në sytë e njeriut, është një dështim; pasuria e vetme që ata kanë në
Kanaan është një varr! Por premtimi një ditë do të përmbushet dhe
shpresa e etërve nuk do të ketë qenë e kotë. Fati i secilit prej tyre nuk
llogaritet, pasi është fati i njerëzve që është në dorën e Zotit: “Është me
besim që të gjithë vdiqën, pa marrë gjërat e premtuara, por ata i panë dhe
i përshëndetën nga larg, duke pranuar që ata ishin të huaj dhe udhëtarë në
tokë “(Hebr. 11:13). Puna e Zotit, që nga krijimi i botës (Zan. 1-11), është
në progres dhe nuk do të ndalet deri në përfundimin e përsosur të
shpëtimit të tij nga Ai që është bir i Davidit, birit të Abrahamit (Mat. 1,1).

Libri i parë i Biblës është me të vërtetë një Zanafillë, një farë e mbjellë
që do të mbin dhe do të rritet. Ne nuk mund të ndalemi këtu. E gjithë
pjesa tjetër e historisë biblike është atje në mikrobe. Do të bëhet pema
madhështore e cila do të zgjasë degët e saj deri në skajet e botës për të
sjellë shpresë dhe jetë për të gjithë popujt e tokës.
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TABELA  KRONOLOGJIKE E LIBRIT

5000 (?) Krijimi
4000 (?) Përmbytja
Banorët e fushës Mesopotamiane arrijnë nga veriu
Kulla e Babelit – konfuzion i gjuhëve pas përpjekjes për revoltë.

Nimrod – themeluesi i qyteteve të mëdha (paraardhësit e perandorive të
mëdha asiro-babilonase në Mesopotaminë qendrore dhe jugore),
Babilonia, Uruk, Akkad, Nineve. Fillimet e adhurimit të parë pagan të
organizuar.

3500-2000 periudhë sumeriane. Kushtetuta e shteteve të qyteteve të
Sumer, Kish, Uruk, Akad, Lagash, Ur, Umma.
Princi Lougal-Zaggisi, sundimtari i Umma, unifikon qytetet Sumeriane.
2360-2305 Sargon d’Akkad e rrëzon atë dhe fiton. Dinastia e tij zgjat

     deri në
2180-2150 Pushtimi i tokës së Sumer nga banorët e maleve Guti
(kurdët e tanishëm)
2166 Lindja e Abrahamit (v. Zan. 21,5)
2070-1960 Pasi gouti të jetë dëbuar, Mbreti Ur-Nammu themelon të
3-tin. Dinastia jonë,
2091 Vdekja e Terahut në Harân. Abrahami largohet nga Harani
2090 Vizita e Abrahamit në Egjipt
2066 Lindja e Isakut (v. Zan. 25-26)
2006 Lindja e Jakobit (Izrael) c. Gjen. 47,9
3000-2778 Në Egjipt: Periudha e hollë dhe bashkimi i provincave
veriore dhe jugore nga Menès. 1 dhe 2 dinastive.
2778-2100 Mbretëria e Vjetër (kap. Memfis): 3-10, dinastive.
Ndërtimi i piramidave në Sakkara dhe Giza. Nga viti 2600, rënia,
luftërat civile etj.
2500 Qytetërimi antik minoan në Kretë.
2000 Një shtet i fuqishëm elamit në Gjirin Persik. Ky popull semitik

arriti të dominonte Akkad dhe Sumer. Në vitin 1960 ai mori Tonë. Më në
veri, pushtimi i Amorejve – dominimi i tyre zgjati deri në shekullin e 16-të
para Krishtit. J-C Dinastitë rivale për: Mari, Larsa, Assur. Rreth kësaj
kohe, poezitë Akkade të Krijimit (Enuma Elish) dhe të Përmbytjes
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(Gilgamesh). Kodi i ligjeve Sumeriane të Mbretërve Lipit-Ishtar të Isin
(1875) dhe Bilalama të Eshnunna (1940).

Fillimet e Perandorisë së vjetër Hitite në Anadollin Qendror. Qytet-
shtete të rëndësishme

1728-1676 Në Babiloni, e 69-ta. mbreti i dinastisë Amorite,
Hammurabi dëbon Elamitët dhe bashkon vendin; civilizim i shkëlqyer
(Kodi i Hamurabit). Tablets de Mari – korrespondencë midis Hammurabi
dhe Zimri-Lim, mbreti i fundit i Mari. Në 1625 Elamitët + Hitejtë
përmbysin dinastinë e Hamurabit.

1748-1716 Shamshi-Adad ler, themeluesi i perandorisë së parë
asiriane (Mesopotamia e Epërme)

1500-1180 Perandoria Babilonase i nënshtrohet pushtimit të Kassites.
Dominimi i kasiteve

1500 Perandoria Mitanni është në kulmin e fuqisë së saj (e formuar në
1800,) Hurrians, nën udhëheqjen e Mitanni (të dy popuj me origjinë Indo-
Ariane), pasi ishin infiltruar nga rajoni i Detit Kaspik (nga ku pushtuan
Indinë, pllaja iraniane, Anatolia dhe Mesopotamia), u rigrupua nga viti
1800 për të formuar një shtet tampon midis Hitejve dhe Egjiptianëve. Ata
pushtuan Sirinë, Anadollin e Jugut dhe Mesopotaminë, para se të
nënshtroheshin nga Asirianët rreth vitit 1150, Pllakat e Nouzi – kodi i
ligjeve në ndikimin e fortë Akadian Hurrian).

2000-1150 Qytetërimi Grek: Anadoll (Troja) dhe Kreta (Minoan i
mesëm dhe i fundit).

1600-1100 Zhvillimi në Greqinë kontinentale të civilizimit mikenas
(Akeas)

1450 Shkatërrimi i civilizimit Minoan (Atlantis) bazuar në Kretë.
Fillimet e valëve të popujve të detit (ndër të tjerët, Filistejve).

1290 Rënia e Trojës (marrë nga Akeasit – Grekët e hershëm)
1150 Bota Mikena zhduket nën valët pushtuese të Dorianëve. Të

arratisurit akeas vendosen në Arcadia, Attica ose Ionia (Azia Min.).
Dorianët përparuan në Greqinë kontinentale dhe Peloponezin, duke
vendosur regjimin e qytetit (polis) në vend të klanit (genos) dhe duke
zhvilluar një mitologji (perëndi, heronj, etj.). Pak nga pak, shfaqen dy
qytete Greke: Sparta (tip ushtarak) dhe Athina (tip tregtar detar)
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1991-1962 Në Egjipt, 12-të. dinastia e themeluar nga Amenemhat ler.
Zgjerimi i fuqishëm. Kontakte të rëndësishme midis Egjiptit dhe
Mesopotamisë. Dinastia e tij zhvillohet brenda kornizës së Mbretërisë së
Mesme (kap. Thebes), 2100-1700 (11-14, Dinastitë)

1900 Jozefi (një nga djemtë e Jakobit) u shit në skllevër në Egjipt.
1894-1878 Sesostris II. Jozefi interpreton ëndrrat e tij. Promovimi i

Jozefit, i cili bëhet kryeministër ose vezir i vendit.
1878-1843 Sesostris III – politikë ekspansioniste që e sjell atë në

Chehem (Shekem) në Palestinë.
1876   Mbërritja e Jakobit në Egjipt. Fillimi i 430 viteve të izraelitëve

në Egjipt (Dal. 12:40)
Amenehmet III vjen në pushtet.
1806 Jozefi vdes

[Afati kohor i mësipërm është i ashtuquajturi një kohë e gjatë) I
ashtuquajturi afat kohor i shkurtër për periudhën e sundimit egjiptian është
si më poshtë:

Rreth 1800-1700 Patriarkët.
Rreth vitit 1250 Dalja . Moisiu
Rreth vitit 1200 Pushtimi i Kanaanit. Gjykatësit.
Samuel. Sauli.]


