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Bija pagājuši vairāk nekā 50 gadi, kopš Ābrahāms atstāja
savu dzimteni, lai dotos uz apsolīto zemi.
Jau kā vecam vīram viņa ticība bija pilnībā nostiprinājusies.
Viņš varēja būt mierīgs, pārliecināts par dievišķā apsolījuma
piepildījumu.
Pienāca brīdis, kad Dievs lika Ābrahāmam upurēt savu dēlu.
Vēlāk viņš zaudēja Sāru un apzinājās, ka ne viss ir beidzies.
Īzāks joprojām vēl ir viens un bez bērniem. Tad Ābrahāms
rīkojās ticībā, noorganizēja sava dēla laulības ar Rebeku.
Viņai piedzima divi dēli.
Ticības pārbaudījums
Apsolījuma piepildīšana
Zemes īpašums
Sēklas nostiprināšana
Sieva Ābrahāmam.

“Ticībā Ābrahāms, kad tika pārbaudīts, ir upurējis
Īzāku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis
apsolījumus” (Ebr.11:17)

Dievs nekad nav prasījis cilvēku upurēšanu (Jer.7:31).
Turklāt Īzāka upurēšana nozīmēja pretrunā ar
apsolījumu: "Īzākā tiks dēvēti tavi pēcnācēji"
(1.Moz.21:12). Vai Ābrahāms bija nepareizi sapratis
dievišķo pavēli (1.Moz.22:2)?
Ābrahāms pazina Dieva balsi (Jņ.10:1-4). Viņš
saprata, ko no viņa lūdz, un ticēja pretēji
jebkurai loģikai, "jo domāja, ka arī no
miroņiem Dievs spēj uzmodināt" (Ebr.11:19).
Dievs Ābrahāmu pārbaudīja, viņš tika pakļauts
pārbaudījumam, lai uzzinātu, kas atrodas viņa
sirdī (5.Moz.8:2). Rezultātā Dievs darbību
pārtrauca: "Neizstiep savu roku pret savu dēlu
un nedari tam it ne kā, jo tagad Es zinu, ka tu
bīsties Dieva, jo tu neesi taupījis savu vienīgo
dēlu Manis labad" (1.Moz.22:12).

“Ābrahāms sacīja: "Gan Dievs pats izraudzīs sev
jēru upurim, mans dēls.” (1.Moz.22:8)

Dedzināmais upuris tika pilnīgi
sadedzināts (2.Moz.29:18).

Tā kā nebija dzīvnieka, ko upurēt,
Ābrahāms izvairījās no tiešas
atbildes, norādot, "gan Dievs Pats
Sev izraudzīs jēru upurim".
Dievs sagādāja jēru upurim. Šis dzīvnieks
mira Īzāka "vietā" (1.Moz.22:13). Līdz ar to
Dievs apstiprināja apsolījuma piepildījumu
(1.Moz.22:18).

Dievs nodeva Savu Dēlu Jēzu - Jēru, kurš
nomira mūsu vietā, lai mēs dzīvotu Viņam
(Jņ.1:36; Rom.5:8; 6:8).

“Tā tīrums un ala, kas tanī bija, nonāca Ābrahāma īpašumā no Heta
bērniem par kapa vietu.” (1.Moz.23:20)

Ābrahāms “bija simt divdesmit gadus vecs” (EGV,
PP 127), kad Dievs viņam lika upurēt savu dēlu.
Īzākam bija 20 gadi, bet Sārai jau 110.
Sāra nomira 17 gadus vēlāk (1.Moz.23:1). Viņa ir vienīgā
sieviete Vecajā Derībā, kuras gadu skaits ir pieminēts.
Ābrahāms bija pirmais, kurš iegāja apsolītajā zemē.
Kanaānas zemē pēc kaulēšanās ar Efronu Ābrahāms
nopirka pirmo zemes gabalu, ko viņš varēja saukt
par savu (1.Moz.23:17-18).
Ābrahāms savu sievu Sāru apraka Hebronā,
Makpelas alā. Tur tika apglabāti arī Ābrahāms, Īzāks,
Rebeka, Jēkabs, Lea un Jāzeps.

Ābrahāms sāka plānot, kā atrast Īzākam sievu, lai
nodrošinātos ar pēcnācējiem (1.Moz.24:1-4).
Šajā plānā atrast Īzākam sievu tika iesaistīts
Ābrahāma kalps Ēliēzers. Viņš lūdza, lai Dievs vada
visu šo procesu.
Bija nepārprotamas norādes Eliēzeram, ka Rebeka
kļūs par Ābrāma dēla Īzāka sievu.

Dievs nerīkojās bez Rebekas brīvās gribas izvēles
(1.Moz.24:8, 50-51, 57-59).

“Ābrahāms atkal ņēma sev sievu, tās vārds bija Ketūra.” (1.Moz.25:1)

Ābrahāms nodzīvoja 175 gadus (1.Moz.25:7). Papildus Īzākam
viņam bija dēls no Hagares (1.Moz.25:12) un vēl seši dēli no Ketūras
(1.Moz.25:1-2).

Ābrahāms aizsūtīja prom savus septiņus konkubīnes dēlus, jo
tikai Īzākam bija jāiemanto Kānaānas zeme (1.Moz.25:6).
1. Mozus grāmata ar divām īsām ģenealoģijām (1.Moz.
25:2-4, 12-18) izceļ to, kā sāka piepildīties apsolījums, ka
Ābrahāms kļūs "daudz tautu tēvs" (1.Moz.17:4).

Kungs palika uzticīgs saviem žēlastības
apsolījumiem, kas tika doti viņa uzticīgajam
kalpam Ābrahāmam, kura ticība Svētajos
Rakstos ir aprakstīta kā lielisks pestīšanas
piemērs ticībā.

"Dievs nodeva Savu Dēlu kauna un moku pilnai nāvei.
Eņģeļi, kuri redzēja Dieva Dēla pazemojumu un
dvēseles bailes, šoreiz nedrīkstēja iejaukties, kā tas
bija gadījumā ar Īzāku. Tur neviena balss nesauca: "Ir
diezgan!" Lai glābtu kritušo cilvēci, Godības Ķēniņš
atdeva savu dzīvību. Vai būtu iespējams sniegt vēl
spēcīgāku pierādījumu par Dieva bezgalīgo līdzjūtību
un mīlestību? "Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis,
bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz
ar to mums nedāvinās visas lietas?" (Rom.8:32) 154.lpp.LV.
E. G. V. (Sentēvi un pravieši, lpp.132)

