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Üks öö Jumal andis 
Aabrahamile ühe 
imeliku käsu.  See oli et 
vaadata kas Aabraham 
armastas oma poja   
  rohkem kui armastas  
      Jumalat. 

1 2



Need kaks tulidki täpse kohale mis Jumal 
oli valinud.  Seal, Aabraham ehitas altari  
              ja pani peale puid et põletada  
               ohvrit Jumalale.  Aabraham on  
                   mittu altarit ehitanud.   
                      Kindlasti see oli kõige  
                         raskem üldse. 

                Kolm päeva hiljem nad     
              asusid mää lähedale.  “Jäe  
           siia,” Aabraham käskis oma   
   sulastele.  “Meie lähme ja  
austame Jumalat, ja siis  
   tuleme siia  
 
 
 
                                  tagasi.”  Isaak  
                                      kandis puid;  
                                  Aabrahamil oli     
                                      tuli – ja üks  
                                           nuga. 

Aga Aabraham oli oskanud  
Issandat usaldada isegi  
kui tema ei saanud aru.   
Hommikul tema võttis Isaaki  
ja kaks sulaseid ja koos läksid  
                           mäele kus ohvrid  
                                        oli tehtud. 

“Kus on lambas põlend 
ohvriks?”  Isaak küsis.  
“Jumal ise annab lamba,” 
Aabraham vastas. 

Enemb kui läksid, 
Aabraham lõhestas 
puid et teha tule 
põlend ohvriks.  
Aabraham plaanis 
kuulata Jumala sõnat. 

“Võtta oma poja Isaaki, ja 
pakku teda nagu põlend 
pakkumus,” Jumal  
käskis.  Pakku Isaaki?   
Ohverda oma poja?   
See oli raske  
Aabrahamile.  Tema  
kangesti armastas  
        oma poja. 
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Peale matust,  
Aabraham saatis oma  
pea sulase et leida ühe  
abikaasa Isaakile.  Sulane läks  
nende endise kodusse et leida abikaasa  
                                Aabrahami sugulastest. 

Siis kui isa ja poeg austasit Jumalat, Jumala ingel 
rääkis Aabrahamiga.  “Sinu lastest, kõik rigid saavad  
                       olla õnnelikud sest sina kuulsid Minu  
                           sõna.”  Üks päev, Jeesus oligi  
                           sündinud Aabrahami järglastest. 

          “HOIJA              
        KINNI!”   

      Jumala ingel 
hüüdis.  “Nüüd tean  
  et austad Jumalat.  

Sina ei hoidnud    
    tagasi oma poja,   

       oma ainus  
         sündind poja,   

     minult.” 

Aabraham ja Isaak jõudsid tagasi koju.  Mõni aeg 
hiljem, kurbus tuli.  Saara suri.  Aabraham kautas 
oma abikaasa, ja Isaak kautas oma ema. 

Siis nägi Aabraham ühe oinsa 
võsas, Aabraham lasi Isaaki lahti  
          ja võttis oina Isaaki  
          asemel.  Võibolla Isaak  
          arvas, “Jumal tõesti andis,  
                 täpselt nagu minu isa  
                                       ütles.” 

                                     Aabraham  
                                  sidus Isaaki  
                                   ja pani oma  
                          armsa poja altari  
                   peale.  Kas Aabraham  
        tõesti kuulab Jumala sõna et  
   ohvrida oma armsa Isaaki, tema   
       ainus sündid poeg?  Jah!  Noa  
              tera välkis kui Aabraham  
               tõstis ta kõrgele.  Tema  
            süda kindlasti valutas, aga  
             Aabraham teadis et tema  
                    pidi kuulama Jumala  
                                 sõnat. 
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Lõpp 

Rebeka läks ära oma perest et abielluda Isaakiga.  
Tema lohutas Isaakit peale kui Isaaki ema ära suri.   
                  Kui kangesti Isaak armastas teda! 

See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16

Jumal Proovib Aabrahami Armastust 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Moosese Esimine Raamat 22-24 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 

Sulane palus Jumala käest kinnitust.  “Las see 
tüdruk kes pakkub vett minu kaamelitele ongi see 
õige tüdruk Isaakile,” Kohe Rebeka pakkus nendele 
vett.  Tema oli üks Aabrahami sugulane.  Sulane 
teadis et Jumal vastas tema palve. 
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