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En natt gav Gud
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Abraham älskade
sin son Isak mer än
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”Ta din son Isak och offra
honom som ett brännoffer”,
befallde Gud. Offra Isak?
Offra sin son? Det
var svårt för
Abraham. Han
älskade sin son
väldigt mycket.

Men Abraham hade lärt sig
att lita på Gud även när han
inte förstod. På morgonen
gick han mot berget med
Isak och två tjänare.
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Tre dagar därefter
närmade de sig berget.
”Stanna här”, sa Abraham till sina
tjänare. ”Vi kommer att
tillbedja Herren, och sen
kommer vi

Innan han gick iväg,
bröt Abraham små
vedbitar för att
kunna göra upp en eld
där han skulle offra.
Abraham planerade
att lyda Gud.

tillbaka till er”.
Isak bar på veden,
Abraham bar på
elden – och
en kniv.
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De båda kom till den exakta plats som Gud
hade utvalt. Där byggde Abraham ett
altare och la veden så den skulle
brinna bra för brännoffret
inför Gud. Abraham hade
byggt många altare. Detta
var säkerligen det svåraste
någonsin att bygga.

”Var är lammet som vi ska
offra?” Frågade Isak.
”Gud förser oss med ett
lamm”, Svarade Abraham.
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Abraham band fast Isak och
placerade sin älskade son på
altaret. Skulle Abraham verkligen
lyda Gud och offra sin älskade son
Isak, hans ende son?

Ja! Knivbladet glänste
när Abraham lyfte det
högt. Hans hjärta var
kanske på väg att gå
itu, men Abraham
visste att han var
tvungen att lyda Gud.
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”STOPP!”
Skrek
HERRENS
Ängel. ”Nu
vet jag att
du fruktar
Gud. Du har
inte besparat
din son, din
ende son
från mig.”

I buskarna fick han syn
på en bagge, Abraham
släppte loss Isak och
offrade baggen istället.
Isak kanske tänkte ”Gud
försåg oss, precis som
min far sa”.
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Medan far och son tillbad Gud, talade HERRENS
Ängel till Abraham. ”Ur dina barn, skall alla länder
bli välsignade eftersom du löd.” En
dag kommer Jesus att födas genom
Abrahams efterkommande.
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Abraham och Isak återvände hem. En tid därefter
kom sorgen. Sara dog. Abraham hade förlorat sin
fru och Isak hade förlorat sin mor.
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Efter begravningen
skickade Abraham sin
närmaste tjänare för att
finna en fru till Isak. Tjänaren reste
till deras gamla hemland för att finna en
fru bland Abrahams
släktingar.

Tjänaren bad Gud om ett tecken. ”Låt flickan som
erbjuder vatten till mina kameler vara den rätta för
Isak”. Rebecka erbjöd genast vatten till dem. Hon
var en av Abrahams släktingar. Tjänaren visste att
Gud hade svarat på hans bön.
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Rebecka lämnade sin familj för att gifta sig med
Isak. Hon tröstade honom efter att hans mor dog.
Vad Isak älskade henne!
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Gud prövar Abrahams kärlek
En berättelse från Guds ord, Bibeln,
finns i
1:a Moseboken 22-24
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”När dina ord öppnar sig ger de ljus.”
Psalm 119:130
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Den här bibelberättelsen handlar om vår underbare
Gud som har skapat oss och som vill att du lär känna honom.
Gud vet att vi har gjort dåliga saker, som han kallar för
synd. Syndens lön är döden, men Gud älskar dig så mycket att
han sände sin ende son, Jesus, för att dö på ett kors och för att
ta straffet för dina synder. Jesus blev levande igen och åkte hem
till himmelen. Om du tror på Jesus och ber honom att förlåta
dina synder, så gör han det! Han kommer att leva i dig nu,
och du kommer att leva med honom för alltid.

Slut

Om du tror att detta är sant, säg då såhär till Gud:
Käre Jesus, jag tror att du är Gud, att du blev människa för
att dö för mina synder, och nu lever igen. Snälla, kom in i mitt
liv och förlåt mig mina synder, så att jag får ett nytt liv nu och
en dag får komma och vara med dig för alltid. Hjälp mig att
lyda dig och att leva för dig, som ditt barn. Amen
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Läs Bibeln och prata med Gud varje dag! Joh 3:16
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