
“Abraham: Test of Faith” (Genesis 22:1-24) 

True faith will always be tested. All through the Bible we see faith of the saints                
being tested. Noah was tested over the Flood, Joseph was tested on multiple             
levels through the ups and downs of his life, Daniel was tested as a boy, in middle                 
age and over 80 years of age by the Den of Lions.  
 
Đức tin đích thực luôn được thử thách. Chúng ta thấy được điều đó qua từng                
trang kinh thánh. Qua trận lũ, đức tin của Noah được thử thách. Cuộc đời               
đầy lên và xuống là thử thách cho đức tin của Joseph. Những thử thách đến                
với cậu bé Daniel từ khi cậu 8 tuổi cho đến khi cậu trở thành một ông lão 80                   
trong miệng sư tử. 
 
The test of our faith does not reveal our character to God as He already knows                
our character – it simply reveals to ourselves and others our true character.  
 
Thử thách về đức tin không nhằm bộc lộ tính cách của chúng ta cho Chúa                
thấy, dẫu bởi Chúa đã biết tính cách của chúng ta như thế nào. Một cách đơn                 
giản, những thử thách đó cho chúng ta và những người quanh ta thấy bản chất                
thực sự của chúng ta. 
 
God’s tests may come at any time and in surprising ways. Someone once said that               
if you can explain everything about a situation in your life then you know its not                
God! 
 
Những thử thách của Chúa có thể đến từ bất kì lúc nào và đôi khi theo những                  
cách khiến ta phải bất ngờ. Có một câu nói rằng nếu bạn có thể lý giải mọi                  
thứ về một tình huống thì bạn biết đó không phải là Chúa. 
 
Abraham has had many tests in his life to this point. His record, like ours, is far                 
from perfect but it does show a reality to his faith.  
 
Abraham đã rất nhiều lần bị thử thách trong cuộc đời ông cho tới thời điểm                
này. Trong những thử thách đó, giống như chúng ta, Abraham tuy không hoàn              
hảo nhưng vẫn cho thấy đươc cái thật trong đức tin của ông. 
 
In his pilgrimage of faith with Jehovah, Abraham had discovered that nothing            
was impossible to God. He saw time and again that God could make a way when                
there was no way. Abraham now had a quality of faith that trusted and obeyed               
God even when he did not understand His directions and commands.  
 



  

Trong cuộc hành trình của mình với Jehovah (tên của Chúa đối với người Do               
Thái), Abraham đã hiểu được rằng không gì là không thể với Chúa. Lần này               
qua lần khác, ông thấy được cách Chúa biến không thể thành có thể. Qua               
những lần đó, bây giờ Abraham đã có được một đức tin mà nó giúp ông tin và                  
vâng theo lời Chúa dù cho ông có không hiểu cách Người đang chỉ dẫn cho                
ông. 
 
All the tests of faith, which occurred early in his life, now are climaxed in this                
ultimate test of faith in Abraham’s spiritual maturity. The incident in Genesis 22             
with Isaac reveals more clearly than any other the maturity of Abraham’s faith.  
 
Tuy vậy bài thử thách tối hậu nhất chỉ đến với Abraham tại thời điểm mà ông                 
phải thể hiện sự chín chắn trong đức tin của ông với cách mà ông đỗi xử với                  
Issac. 
 
So the timing of the test is not without significance, “And it came to pass after these                 
things” (v1). God sovereignly brings this trial at a point in Abraham’s life where he               
has learned through victories and failures to walk by faith alone in obedience to              
God’s perfect word.  
 
Thời điểm được lựa chọn để thử thách Abraham có lý do của nó (câu 1). Chúa                 
theo cách riêng của Người mang tới thử thách này cho Abraham trong thời              
điểm mà ông đã học được nhiều bài học về chiến thắng và thất bại qua cách                 
ông sống theo lời dậy của Chúa sau ngần ấy năm.  
 
In this incident we will see: 
 
(1) TEST OF HIS FAITH 
(2) PROOF OF HIS FAITH 
 
Lets first see the nature of the great test of Abraham’s faith.  
 

(1) TEST OF HIS FAITH 
 
V1-2 - The word “tempt” here has more the idea of a testing. The Bible makes                
clear that God does not tempt us to do evil (James 1:13), but He does test our                 
faith to prove it (James 1:3, 12). James highlights this event in Abraham’s life as               
evidence of a living faith, “Was not Abraham our father justified by works, when he had                
offered Isaac his son upon the altar?” (James 2:21)  
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Từ tempt trong bối cảnh này mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là thử thách. Kinh                
thánh nói rất rõ ràng rằng Chúa sẽ không bao giờ muốn chúng ta làm điều sai                 
trái nhưng Ngài sẽ thử thách đức tin của chúng ta để chứn minh điều đó. 
In v12 the Lord reveals one of His purposes in this test for Abraham, “for now I                 
know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me.”                 
God’s purposes in this testing are always good. 
 
Trong câu 12, Chúa đã bộc lộ mục đích của Ngài khi thử thách Abraham: để                
biết được Abraham kính nể Chúa tới mức không ngại hy sinh đứa con duy               
nhất của ông". Mục đích của Chúa khi thử thách con chiên của Người luôn               
tốt. 
 
We have the advantage of knowing that this was a test from Jehovah that would               
not be literally fulfilled, but Abraham did not.  
 
Với tư cách người đọc, chúng ta biết được thử thách này sẽ không hiện thực                
theo nghĩa đen của nó, tuy vậy đây là điều mà Abraham không biết. 
 
These words must have come as an incredible shock to Abraham. Harmony            
reigned in his home and in his relationships with his neighbours. Perhaps he             
thought he had endured the ultimate test of sacrifice when he previously gave up              
Ishmael. But God had a further and deeper test in this new command. In fact, the                
greatest test of Abraham’s faith comes at a point of his greatest spiritual maturity.  
 
Nhưng việc Chúa muốn Abraham làm chắc hẳn phải đến với Abraham như             
một cú sốc. Khi mà hoà thuận đến với gia đình ông và trong mối quan hệ của                  
ông với những người xung quanh, khi mà Abraham nghĩ ông đã hy sinh rất               
nhiều khi từ bỏ Ishamael (đứa con không chính thông với người tì nữ), khi mà                
sự chín chắn của ông đạt tới đỉnh điểm, thử thách lớn nhất cuộc đơi Abraham                
đến với ông từ Chúa.  
 
Although Abraham had been accustomed to human sacrifices in his pagan life in             
Ur, he must have agonised as to how this request could possibly fit into the               
character and plan of God. As Abraham looked upon the long awaited son of              
promise, it seemed an impossible and even illogical request. However, God was            
not asking Abraham to do anything He Himself would not and did not do in               
giving up His beloved Son. Indeed, it is only by fully grasping the typological              
significance of God’s request here will we understand that God’s command was            
holy and just. God’s ways are not man’s ways. 
 
Dù cho Abraham đã chứng kiến nhiều lần hiến tế người trong cuộc đời vô               
thần của ông ở Ur, ông hẳn rất dằn vặt tại sao việc như vậy lại có thể đến từ                    
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tính ách và kế hoạch của Chúa. Khi ông nhìn Issac, đứa trẻ mà ông có được                 
sau khi chờ đợi rất lâu, đây dường như là một yêu cầu không thể và có phần                  
nào đó vô lý. Tuy vậy, từ phía Chúa, ngài sẽ không bao giờ đòi hỏi từ con                  
chiên của người điều mà chính Người sẽ không làm. Chúng ta đêu biết chính               
Chúa đã từ bỏ Jesus, đứa con của Người cho chúng ta, để chuộc lại ta từ cuộc                  
sống tội lỗi của ta. 
 
This test would stretch Abraham’s faith to the limit. If you are parent, this story               
cannot fail to grip your heart. God gave no reason or explanation for His              
command. How would he look Sarah and his servants in the face again if Isaac              
died? There is nothing in this world more painful or unnatural than for parents to               
kill their children. Nothing would be more precious to this old man than his              
beloved son. I am sure Abraham would have willingly given his life to replace his               
son’s life.  
 
Thử thách này sẽ kéo đức tin của Abraham tới cực điểm. Đối với cha mẹ,                
chúng ta dương như không thể thấu hiểu được điều này. Khi không một lời               
giải thích, không một lý do, Ngài yêu cầu như vậy.  
 
The Lord is gracious even in his command, “Take now thy son, thine only son Isaac,                
whom thou lovest.” (v2) These words noting “thine only son …whom thou lovest”            
although painful thrusts into his heart also reassured Abraham that God knew the             
depth of the sacrifice that He was asking.  
 
Ngay cả trong câu lệnh của Người, Chúa thể hiện tình yêu của Người. Điều               
đó an ủi Abraham phần nhiều khi Chúa biết được những sự hy sinh của               
Abraham. 
 
God often tests us by asking us to give up good things. We could understand if                
He simply asked us to given up the bad things and bad habits. God is asking                
Abraham to give up a gift that God had first given to him. It’s the most precious                 
gift that Abraham had received from God apart from the gift of salvation.  
 
Could it be that Abraham is coming to love Isaac more than he is loving God?                
Could it be that he is coming to love the gift more than the giver? Could it be                  
that God now is moving into second place? 

Chúa thường thử thách chúng ta bằng cách yêu cầu chúng ta từ bỏ những thứ                
mà ta cho là tốt đẹp. Khi Chúa yêu cầu Abraham từ bỏ đứa con mà ông yêu                  
quý nhất, nó thử thách tình yêu của Abraham với Chúa. Abraham đối mặt với               
hai sự lựa chọn: tuân hoặc bất tuân. 
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Abraham faced two options here – obedience or disobedience.  
 

(2) PROOF OF HIS FAITH 
 
V3-5 - There are many ways in which Abraham could have reacted to God’s              
message.  
Có nhiều cách Abraham đã có thể phản ứng lại yêu cầu của Chúa: 

(i) He could have doubted that it was God who was speaking to him, as              
God had never before had required human sacrifice. (Ông có thể nghi            
ngờ nếu đó thực sự là Chúa). 

(ii) He could have set aside the request because it did not make sense. It              
violated every aspect of God’s covenant promises given in Ur and           
renewed in Haran and in Canaan. He knew that in Isaac was the             
promise of a future Saviour of the world. (Ông có thể bỏ yêu cầu đó               
qua một bên vì tất cả nhưng yêu cầu này đi ngược lại với lời hứa của                 
Ngài).  

(iii) Abraham could have offered an alternative sacrifice. (Ông có thể đưa           
ra một giải pháp khác). 

(iv) Finally, he could have agreed to obey subject to God giving him a             
detailed explanation. After all, he would have to explain to Sarah why            
her beloved son was dead. Since God always had given Abraham           
assurances, Abraham could have declared obedience was reasonable        
only if God explained how the covenant would be kept if Isaac died.             
(Ông có thể đồng ý một cách có điều kiện với Chúa răng Chúa sẽ giải                
thích cặn kẽ để ông có thể trả lời Sarah một cách thoả đáng). 

 
Yet, Abraham reacted in none of these ways. He recognised that it was not his               
responsibility to advise God or understand what God had not chosen to reveal.             
Despite his earlier tendency of incomplete obedience and the fact that nowhere            
had God promised to spare his son, there is no scriptural record of any wavering               
here.  
 
Tuy vậy Abraham phản ứng theo một cách mà không ai ngờ tới. Ông biết               
rằng ông không có tư cách khuyên Chúa là Ngài nên làm những gì. Mặc cho                
trước đây ông đã bất tuân và mặc cho Chúa đã không một làn nhắc tới việc                 
Ngài sẽ từ bỏ yêu cầu của mình, Abraham vẫn thực hiện những gì Chúa yêu                
cầu. 
 
Abraham raised no arguments but simply obeyed. Indeed, the wording here gives            
every indication of instant and complete obedience as he left “early in the morning”              
and with Isaac he “clave the wood for the burnt offering” and “went unto the place of which                  
God had told him.”  
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Abraham không hỏi nhiều mà chỉ tuân theo một cách đơn giản. Từ ngữ trong               
kinh thánh chỉ ra rằng sự phục tùng của Abraham là tức thời và hoàn toàn khi                 
Abraham rời đi trong buổi sáng sớm.  
 
NB - His faith was not blind, but based on his knowledge of God’s character and                
promises. In Hebrews we are given the Divine commentary of Abraham’s           
thinking that he, “reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did               
receive Isaac back from death” (Heb. 11:19).  
 
Đức tin của Abraham không mù quáng mà dựa trên những gì ông biết về tính                
cách của Chúa và lời hứa của Ngài. Trong sách Hebrew, Chúa đưa ra lời phán                
xét của Người về Abraham: “Nếu Chúa có thể hồi sinh người chết, Người có               
thể mang lại Issac cho Abraham. “ 
 
That is why we read here that he assured his servants that they would see Isaac                
again, “I and the lad will go yonder and worship, and come again to you .” Doubtless, the                 
devil assailed his mind with all kinds of unbelieving thoughts, but Abraham had             
such confidence in God that he believed that out of the ashes of the sacrificed               
Isaac that he would be restored to his father to fulfill the promises of God.  
 
Đây chính là lý do vì sao Abraham nói với những người hầu của ông rằng họ sẽ                  
gặp lại Issac một lần nữa. Không nghi ngờ gì, ác quỷ đã cài vào đầu ông                 
nhiều ý nghĩ bất tin, nhưng sự tin tưởng của Abraham vào Chúa vượt trên tất                
cả. 
 
Abraham had already learned that God is the God of the impossible. Because             
God had given him a son when he was a hundred years of age. Abraham did not                 
know how God would do it. He just simply knew that God would do it. 

Abraham học được rằng Chúa là vị Chúa của nhữn điều không thể. Chúa cho               
ông đứa con khi ông ở tuổi 100. Abraham không biết được Chúa đã làm như                
thế nào, ông chỉ biết Chúa đã làm được như vậy. 
 
Faith believes God’s character and promises and leaves the “how” in the hands             
of a sovereign God. It is obeying God in spite of the consequences. Obedience is               
the great proof of our trust and our faith. 

Đức tin tin vào tính cách và lời hứa của Chúa trong khi bỏ cái “như thế nào"                  
trong quyền lực thực thi của Ngài. Đó là sự tâm phục mặc cho kết quả có như                  
thế nào.  Cung phục là minh chứng rõ ràng nhất cho đức tin của chúng ta. 

Another aspect that guided Abraham in his instant obedience was that he saw             
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God’s command as an act of true worship, “I and the lad will go yonder and worship .”                 
Abraham’s thoughts were centred on God’s glory in this matter. It was not about              
Abraham’s feelings but what pleased God. No sacrifice was too great to please             
Him.  

Một khía cạnh khác dẫn đường cho Abraham trong cái cách ông tuân lệnh              
Chúa đó là cái cách mà ông coi mệnh lệnh cửa Chúa như một hành động                
phụng sự đích thực. Không phải là vì Abraham mà là vì Chúa. Vì Chúa, không                
sự hy sinh nào là quá đáng. 

The three days journey must have added to the conflict in Abraham’s heart as he               
made his way to Moriah. There is no indication that God spoke to him on this                
long journey to reassure him. The story slows to an excruciating pace and             
suspense.  
 
Để đi tới Moriah, mất 3 ngày, trong 3 ngày đó hẳn Abraham đã phải suy nghĩ                 
rất nhiều. Tuy vậy, ta không đọc thấy Chúa nói gì với Abraham để an ủi ông.                 
Câu chuyện của chúng ta chậm lại và trở nên căng thẳng hơn. 
 
Isaac seemed to sense there was something amiss in the planning, “Behold the fire              
and the wood: but where is the lamb for a burnt offering?” Abraham could have been                
emotionally touched by this pitiful inquiry preceded by “My father ” that he            
hesitated. Yet, his faith in God’s sovereign wisdom is evident in his reply, “My              
son, God will provide himself a lamb for a burnt offering.”  
 
Issac cũng phần nào cảm nhận được điều gì đó bất ổn trong chuyến đi này.                
Issac hỏi Abraham nhiều điều và phần nào đó Abraham sẽ cảm nhận được              
điều này và bị ảnh hưởng với tư cách một ngừoi cha. Tuy nhiên, đức tin của                 
ông vào Chúa một lần nữa vượt lên trên. 
 
He did not know how God would provide but he knew his God would . In the                
midst of the great spiritual battle raging in his soul, there is a beautiful expression               
of hope and faith by Abraham. It is at this point that we see Abraham’s faith at                 
its highest and best.  
 
Ông không biết Chúa sẽ làm như thế nào nhưng ông biết Chúa sẽ thực hiện.                
Giữa những xung đột nội tâm này, ta thấy được một biểu tượng đẹp về hy                
vọng và đức tin của Abraham. Tại đây ta thấy được đỉnh điểm của đức tin của                 
Abraham.  
 
V10-14 - At the last moment when Abraham now revealed the depth of his faith,               
God intervenes. This publicly revealed the surrender of his heart to the Lord, “for              
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now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from                  
me.”  
 
There was no further benefit in letting Isaac die as he was an imperfect sacrifice               
and Abraham’s faith had been fully tested. Abraham had proven that he would             
put his God ahead of his son. So, God now provides a substitute for Isaac in the                 
ram that Abraham, “offered him up for a burnt offering in the stead of his son .” (v13)                 
Abraham’s faith that God would provide a sacrificial offering had been           
honoured. The ram provided by God represents Christ, who died in sinful man’s             
place. 
 
Cái chết của Issac nếu thực sự diễn ra sẽ trở nên vô ích vì đó không phải là                   
một sự hy sinh hoàn hảo và đức tin của Abraham cũng đã được thử thách đầy                 
đủ. Abraham đã chứn tỏ được rằng ông đặt Chúa lên trên hết và Chúa biết                
điều đó khi Ngài yêu cầu một con cừu làm vật thế chỗ cho Issac. Con cừu là                  
biểu tượng của Jesus, người sẽ đến với tư cách là vật thay thế hoàn hảo cho                 
tội lỗi của nhân loại. 

 
Abraham discerned the deep teaching from such a test. He can understand his             
desperate need for a substitute provided by the Lord. He does not praise himself              
for his obedience but the Lord who has intervened. Out of thanksgiving for             
delivering Isaac and for providing a substitute, Abraham named that place,           
“Jehovah-jireh” meaning “the Lord who sees” or “the Lord who provides.”  
 
Abraham lại học được một bài học nữa từ thử thách này. Ông hiểu được               
rằng ông cần một sự thay thế được cung cấp bởi Chúa. Ông không tự ca ngợi                 
sự ngoan ngoãn của bản thân mà ca ngợi Chúa vì ngài đã can thiệp. Ông cảm                 
động vì Chúa đã thay thế Issac và đặt tên cho nơi này “Jehovah-jireh", nghĩa là                
Chúa thấy. 

 
V15-16 - Abraham’s supreme act of obedience drew out a wonderful statement            
of promised blessing to Abraham. God not only re-stated His promised blessings            
by intensified them with an oath. We can only imagine the joy of the reunion               
with his servants and finally with Sarah.  
 

CONCLUSION 
 
(1) It is at this moment in his pilgrimage we find the apex of the testing and faith                  
of Abraham, where he had come to the point where he is not only willing to give                 
up Terah and Lot at the call of God, but where he is ready to lay his Isaac upon                   
the altar! This is absolute surrender of the dearest idol of his heart.  
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Trong cuộc hành trình của mình, chúng ta thấy được cao điểm của sự thử               
thách và đức tin của Abraham khi ông sẵn sang từ bỏ Terah và Lot, cũng như                 
hy sinh Issac.  
 
We should carefully note that here was a man over 100 years old with the son for                 
whose birth he had yearned for over 25 years. This young man represented all of               
the hopes and the dreams of Abraham’s entire life. Grace had triumphed, for             
grace alone can bring the human heart into entire submission to the Divine will.  
Chúng ta nên chú ý rằng đây là một ông lão 100 tuổi với một đứa con mà ông                   
đã mong đợi suốt 25 năm. Issac là tất cả hy vọng và mơ ước của Abraham.                 
Dẫu vậy, grace chiến thắng và chỉ nó mang trái tim ta đến với kỳ vọng của                 
Chúa. 
 
The same is true for us. God sometimes must bring us to the point where               
we, like Abraham, must totally depend upon Him for deliverance. Abraham           
was not told how God would keep His promise to bless the world through Isaac               
or why God even wanted Isaac sacrificed. He knew that he must obey fully and               
immediately God’s command. The Patriarch could not live by feelings as his            
feeling told him to do the opposite of what God commanded. Abraham just             
trusted the character and promises of God that He would work all things             
together for good in His own way.  
 
Điều đó cũng đúng cho chúng ta. Đôi khi Chúa phải đưa chúng ta tới đỉnh điểm                 
khi ta cần Chúa nhất để rồi Ngài đưa chúng ta ra khỏi đó.  
 
Likewise, w e live by promises not by explanations. There are times when we             
just have to trust God one step and a time and leave the consequences to Him.                
God sometimes tests us by asking us to give up our Isaacs for Him.  
 
Cũng theo cách như vậy, chúng ta nên sống bằng lời hứa thay vì bằng lý do.                 
Đôi khi ta phải tin vào Chúa từng bước từng bước một và để Ngài xử lý phần                  
còn lại.  

 
There are a few reasons why we don’t like this story: 
Có thể có một số lý do ta không thích câu chuyện này: 
1. We don’t like the idea of God testing our faith. We don’t like to think that God                  
at times will stretch our limits and our faith in Him and cause us to be in the                  
worst possible predicaments so as to see if we will trust Him like we claim to                
trust Him. (Chúng ta không thích cái cách Chúa thử thách đức tin của chúng ta                
bằng cách đẩy chúng ta đến đỉnh điểm để thấy được niềm tin của chúng ta) 
 
2. We don’t like the idea that God would ask us to sacrifice our most precious                
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treasure. Our most treasured possessions are not our possessions, but rather our            
relationships. That God would dare reach into our personal world is frightening            
to us. 
(Chúng ta không thích khi phải từ bo những thứ quý giá nhất, nhiều khi không                
phải chỉ là vật chất mà cả những mối quan hệ. Điều này làm chúng ta thật                 
khiếp sợ). 
 
3. We don’t like the idea that Abraham actually followed through with God’s             
request. But sacrifices by their very nature are painful. Yet they are our “reasonable              
service” (Rom. 12:1) for the One who has given the ultimate sacrifice for us. As               
Isaac Watts put it, “Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my               
all.”  
(Chúng ta không thích cái cách mà Abraham tuân theo Chúa với bất kì lý do                
nào.  Hy sinh thường mang lại rất nhiều đau đớn nhưng đó là cần thiết.) 

 
The dearest and best things of life must take second place to the pleasure of               
knowing God. Even good things can become idols in our hearts. Our families are              
especially precious to us, but He alone must have pre-eminence. We must learn             
to hold lightly the things of this world, as we will have to soon bid farewell to                 
them all.  
 
Nhữn thứ mà ta yêu quí nhất trong cuộc sống cần phải đến sau Chúa. Chỉ                
riêng Chúa mới xúng với vị trí cao nhất trong cuộc sống của chúng ta. Những                
thứ khác ta cần phải học cách từ bỏ vì sớm hay muộn ta sẽ chào tạm biệt thế                   
giới này. 
 
Sanctification is a process in which God breaks the idols of our heart one by one.                
God will bring us to our Mt Moriah over and over again. These truths take a                
lifetime to learn. Surrender to God the Isaacs of your heart. 
 
Thanh lọc là quá trình mà Chúa phá huỷ những thần tượng vật chất trong tim                
ta, từng cái từng cái một. Chúa mang ta tới Moriah hết lần này đến lần khác.                 
Học được cách tin vào Chúa vô điều kiện là cách mà ta sẽ phải học mất cả                  
đời. 
 
When John Bunyan was still in jail for preaching the gospel, he was deeply              
concerned for his family. He was particularly grieved about his little blind            
daughter, for whom he had a special love. He wrote, “I saw in this condition I                
was a man who was pulling down his house upon the head of his wife and                
children. Yet, thought I, I must do it; I must do it. The dearest idol I have                 
known, what err that idol be, help me to tear it from Thy throne and worship                
only Thee.” 
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Khi John Bunyan phải ở tù vì giảng dạy kinh thánh, ông rất lo cho gia đình 
mình.  Đáng ngại nhất là cho cô con gái mù của ông, ông viết nên bài thánh ca 
để thể hiện cảm xúc của mình. 

 

(2) In obedience to this test of his faith, Abraham will learn a profound lesson of                
the love of God in giving His beloved Son to die for the world. This is seen in                  
God’s instruction, “Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest.” Sacrificing              
another lamb from his vast herds would not allow Abraham to grasp some of the               
depth of that pain. Abraham will also see represented in this object lesson his              
need for a substitute which only God can provide, “Your father Abraham rejoiced to              
see My day: and he saw it, and was glad ” (John 8:56). 
 
Trong thử thách này, Abraham học được tình yêu của Chúa người sẽ hy sinh               
đứa con của Người cho thế giới đầy tội lỗi này như được ghi lại trong kinh                 
thánh (John 8:56) 
 
This story is one of the most striking in all of Scripture. That is because the truths 
resonate in the hearts of every true believer. It pictures the greatest sacrifice of all.  
Isaac  therefore  becomes  a  picture  of  the  Lord  Jesus  Christ.  

Mount  Moriah  was  the  place  where  a  greater  Son  that  Isaac  

was  sacrificed.  The  pain  of  His  Father  was  greater  than  the  

pain  of  Abraham.  BUT  what  blessing  the  death  of  Jesus  Christ  

brought  to  the  world.    

Đây là câu chuyện nổi bật nhất trong cả Kinh Thánh. Đó là bởi sự thật trong                 
câu chuyện này rung động với tât cả những tín đồ như chúng ta. Đó là câu                 
chuyện về sự hy sinh cao cả nhất trong tất cả. Issac là một ví dụ của Jesus                  
Christ, người sẽ đến và lần này bị hiến tế thực sự để chuộc lại tất cả tội lỗi                   
của chúng ta.  
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