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Vào một đêm, Chúa 
cho Ap-ra-ham một 
mệnh lệnh lạ lùng. 
Việc đó là để thử 
xem liệu Ap-ra-ham 
yêu con trai mình 
Y-sac hơn hay yêu 
kính Chúa hơn. 



Chúa bảo: “Hãy dắt Y-Sac con 
trai ngươi và dâng nó làm tế 
lễ thiêu”. Là tế lễ thiêu  
Y-Sac ư? Hi sinh con  
trai ông ấy ư? Điều  
đó thật quá khó đối  
với Ap-ra-ham vì  
Ông ấy rất yêu  
con trai mình.  



Nhưng Ap-ra-ham làm theo lời Chúa  
kể cả khi ông ấy chẳng hiểu  
gì cả. Vào một buổi sáng,  
Ap-ra-ham đã sắp đặt chuyến  
đi núi để làm tế lễ cùng  
với Y-Sac và hai người hầu. 



Trước khi lên đường, 
Ap-ra-ham chặt củi 
để làm tế lễ thiêu. 
Ap-ra-ham đã lên  
kế hoạch tuân  
theo lời Chúa. 



          Ba ngày sau, họ đã đến  
         gần đỉnh núi. Ap-ra-ham   
      nói với người hầu của mình  
   “Hãy ở lại đây”. “Chúng  
tôi sẽ lên đó thờ phượng  
Chúa rồi sẽ trở lại”.  
 
 
 
 
 

  Y-Sac vác bó 
 củi còn Ab-ra-ham 
 cầm theo mồi lửa 

 và con dao.  



Y-Sac hỏi Cha: “Con chiên 
ở đâu để dâng tế lễ?”. 
Ap-ra-ham đáp: “Đức Chúa 
Trời sẽ cung ứng con 
chiên làm tế lễ thiêu”. 



Cả hai đã đến nơi Đức 
Chúa Trời đã chỉ định. 
Ap-ra-ham dựng bàn thờ  
và chuẩn bị củi để thiêu 
con trai mình trước Chúa.  
Ap-ra-ham đã dựng nhiều 
bàn thờ và đây là cái bàn 
thờ khó nhất đối với  
   Ap-ra-ham. 



Ap-ra-ham 
 đã trói 

 Y-Sac và đặt 
 con trai yêu 

 quý của mình lên 
 bàn thờ tế lễ. Liệu 
 Ap-ra-ham sẽ thực sự 
 tin theo Chúa và hi 
 sinh con trai yêu 
 quý của mình, đứa 

 con duy nhất? 



Đúng thế! Khi 
Ap-ra-ham đưa 
dao lên cao để 
giết con mình, 
tim ông quặn 
thắt nhưng  
Ap-ra-ham biết 
rằng Ông phải 
tuân theo lời 
Chúa. 



Thiên Sứ 
 của Đức Chúa 
Trời la lớn: 

“Hãy dừng lại!” 
“Bây giờ ta 
biết ngươi 

 kính sợ Đức 
Chúa Trời và 
không tiếc 
 con ngươi 
 với Ta dù 
 đó là con 
 một của 
ngươi”. 



Nhìn thấy một con chiên trong 
bụi rậm, Ap-ra-ham cởi trói 

cho Y-Sac và bắt nó đem tế lễ 
thiêu thay cho con mình. 

 Có lẽ Y-Sac đã nghĩ: 
 “Chúa đã cung ứng như 
 lời cha mình đã nói”. 



Trong khi hai cha con đang thờ phượng Chúa, 
Thiên Sứ của Đức Chúa trời lại nói với  
Ap-ra-ham: “Vì con không tiếc sinh mạng của 

 đứa con mình, tất cả những dân tộc 
 trên thế giới này sẽ nhờ dòng dõi 
 con mà được ban phước vì con đã  

                vâng lời Chúa”. Một ngày nọ,  
                         Chúa Giê-xu  
                             sẽ được  
                              sinh  
                              ra từ  
                              dòng  
                            dõi đời    
                            sau của                                       
                            Ap-ra- 
                            ham. 



Ap-ra-ham và Y-Sac trở về nhà. Không lâu sau 
đó, tin buồn đã đến. Sa-ra qua đời. Ap-ra-ham 
góa vợ và Y-Sac mồ côi mẹ.  



Sau đám tang,  
Ap-ra-ham bảo người  
cai quản trong nhà  
mình tìm kiếm vợ  
cho Y-Sac. 



Người cai quản  
đã về quê hương Ông  
để tìm cho Y-Sac một  
người vợ trong dòng  
họ của Ap-ra-ham. 



Người cai quản đã xin Chúa ra hiệu. “Hãy tìm  
cô gái dâng nước cho những con lạc đà của Ta, 
đó đúng là người mà ta đã chọn cho Y-Sac”. Ngay 
lập tức Rê-bê-ca dâng nước cho họ. Cô ấy là một 
trong những người bà con của Ap-ra-ham. Người 
cai quản biết rằng Chúa đã đáp lại lời  
                 cầu nguyện của  
                      ông ta. 



Rê-bê-ca rời gia đình mình để kết hôn cùng  
Y-Sac. Nàng ấy an ủi Y-Sac sau khi mẹ anh qua  
       đời. Y-Sac đã yêu vợ mình như thế nào! 



Chúa thử nghiệm  
tình yêu của Ap-ra-ham 

 
 Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh  

 
Sáng thế ký, chương 22-24  

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 
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Kết thúc 



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 

là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 
 

Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,  
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men. 
 

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!    
Giăng 3:16 
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