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Satu malam 
 Allah memberi 
Abraham satu 

 arahan yang pelik. 



Ia adalah 
 satu ujian untuk 

 melihat sama ada 
Abraham mengasihi 
anaknya Ishak lebih  

 dari  
 
 

                 kasihnya  
       kepada Allah. 



“Ambil anak anda Ishak, 
dan persembahkannya 
sebagai korban 
bakaran,”  
perintah  
Allah. 



Mempersembahkan Ishak?  
Mengorbankan anaknya?    Ini adalah 
sukar bagi  
Abraham.  Dia  
amat mengasihi  
anaknya. 



Tetapi Abraham  
telah belajar untuk  
mempercayai Allah  
      walaupun dia tidak  
                             faham. 



Pada keesokan pagi dia pun bertolak 
ke gunung pengorbanan  
dengan Ishak dan  
          dua   hambanya. 



Sebelum bertolak, Abraham 
membelah kayu  
untuk membuat  
api untuk korban  
bakaran. 



Abraham mahu 
mentaati Allah. 



Tiga hari kemudian  
mereka menghampiri  

    gunung.  “Tinggal di 
  sini,” Abraham 
 
 
 

 berkata 
 kepada 

 hambanya. 



“Kami akan pergi 
 dan menyembah, dan 

 kami akan kembali  
 
 

 
kepada kamu 

 berdua.” 



Ishak membawa 
 kayu api; Abraham  

membawa bara 
api dan pisau. 



“Di mana domba 
untuk korban 
bakaran?”  Ishak 
bertanya. 



“Allah akan 
menyediakannya,” 
Abraham menjawab. 



Mereka sampai ke 
tempat yang dipilih 
oleh Allah. 



Di sana, Abraham membina 
suatu mazbah dan 

 menyusun kayu api 
 untuk membakar 

 korban kepada 
 Allah. 



Abraham telah membina banyak 
mazbah.  Sesungguhnya 

 yang satu ini adalah 
 yang paling sukar 

 untuk dibina. 



Abraham mengikat Ishak  
dan meletakkan anak  
kesayangannya di  
atas mazbah. 



Adakah Abraham akan benar-benar 
taat kepada Allah dan  
mengorbankan Ishak,  
anak tunggalnya? 



Sudah 
 pasti! 

  Pisaunya 
 berkilau 

 apabila Abraham 
mengangkatnya 

tinggi-tinggi. 



Hatinya 
 mungkin 

 terhancur, 
 tetapi Abraham 

tahu dia harus 
mentaati Allah. 



“BERHENTI!”  
Malaikat 
TUHAN 
berseru. 



“Sekarang  
saya tahu 

 bahawa 
anda takut 

 akan 
 Allah. 



Anda 
 tidak enggan 
menyerahkan 

 anak anda, 
anak  

tunggal  
anda,  

kepad- 
aKu.” 



Melihat seekor 
domba jantan 

di semak, ... 



... Abraham membuka 
ikatan Ishak dan 

mengorbankan 
 domba tersebut. 



Mungkin Ishak fikir, 
“Tuhan memang menye-  
      diakan, seperti apa  
       yang dikatakan  
                  oleh bapa  
                           saya.” 



Semasa bapa dan anak menyembah, 
Malaikat TUHAN bercakap kepada  
                     Abraham. 



“Dalam keturunanmu, semua bangsa 
akan diberkati kerana anda 
 telah menaati firman Ku.” 



Suatu hari nanti, Yesus 
 akan dilahirkan melalui 

 keturunan Abraham. 



Abraham dan Ishak kembali ke 
rumah.  Beberapa waktu kemudian,  
                kesedihan datang. 



Sarah meninggal dunia.  Abraham 
telah kehilangan isterinya, dan 
Ishak telah kehilangan ibunya. 



Selepas 
pengebumian, ... 



... Abraham  
menghantar  
ketua hambanya  
untuk mencari seorang isteri  
                                bagi Ishak. 



Hamba ini kembali  
ke tempat kelahiran  
mereka untuk mencari  
isteri di kalangan saudara-mara  
                                       Abraham. 



Hamba itu meminta satu tanda  
dari Allah.  “Biarlah gadis yang 
menawarkan air untuk unta saya 
menjadi isteri Ishak.” 



Segera datanglah Ribka memberi 
mereka air.  Dia adalah salah 
seorang saudara Abraham.  Hamba 
tahu Allah telah menjawab  
                        doanya. 



Ribka meninggalkan keluarganya 
untuk berkahwin Ishak. 



Dia menghiburkan Ishak selepas 
kematian ibunya.  Ishak begitu  

              mencintainya.  



Allah menguji kasih Abraham  
 

 satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab, 
 

 terdapat dalam  
 

Kejadian 22-24 

“Bila tersingkap, firman-firman-Mu 
memberi terang, memberi pengertian 

kepada orang-orang bodoh.”   
Mazmur 119:130  



TAMAT  



Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang 
hebat yang membentuk kita dan ingin kita 

mengenali Dia. 
 

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara 
buruk yang dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa 
adalah maut tetapi Allah sangat mengasihi kita.  

Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa 
kita.  Kemudian Yesus bangkit dan hidup kembali; 
dan pulang ke syurga!  Jika anda percaya kepada 
Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa 
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang 
dan tinggal di dalammu sekarang, dan anda akan 

hidup bersamaNya untuk selama-lamanya. 



Jika anda percaya ini adalah benar,  
katakan ini kepada Allah: 

Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah 
Allah, dan menjadi seorang manusia yang mati 

untuk dosa saya, dan kini Anda hidup sekali lagi.  
Sila datang ke dalam hidup saya dan 

mengampuni dosa saya, supaya saya dapat 
memiliki satu hidup baru, dan satu hari nanti 

akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  
Bantu saya untuk mentaati Anda dan hidup 

sebagai anakMu.  Amin. 
 

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah  
setiap hari!  Yohanes 3:16 
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