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Genesis 12:1-3, 13:14-17

May isang tao na pinangalanang si
Abraham na hindi naniniwala na ang
rebulto ay mga diyos. Alam niya na 
ang Diyos ang Tagapaglikha at hindi 
sinasamba sa pamamagitan ng mga 

diyosdiyosan.

Alam ni Abraham na ang boses na
narinig niya ay ang boses ng Diyos,
kaya siya ay sumunod, na walang

alam saan siya pupunta. Alam niya na
iiwan niya ang diyosdiyosan at susunod 
sa buhay na Diyos. Hindi niya kailangan 
ang dagdag na katibayan upang manalig 

sa Diyos, ngunit isinama niya ang
 kanyang pamangking lalake na si Lot.

Abraham, lakarin mo
ang lupaing ito mula

sa isang dulo hanggang sa
kabila. Ibibigay ko ang lahat ng

lupaing ito ng Canaan sa
magiging anak mo. Gagawin ko

sa iyo na ikaw ay magkaroon ng
napakaraming mga anak na hindi

mabibilang. Sila ay dadami
na parang alikabok

sa lupa.

Alam mo na hindi ko
nagawa na magkaroon

ng isang anak, at ngayon ako
ay nakalipas na sa edad
ng panganganak. Paano

ako magkaroon ng
mga anak?

Sarah, sinabi ng
Diyos sa akin na ikaw ay

magkakaroon ng mga anak 
kasunod ng paghihintay mo 

sa napakaraming taon.

Ang paglalakbay ni Abraham ay
nagdala sa kanya sa lupa ng Canaan,
na kung saan ang lalakeng anak ni
Ham ay nanirahan. Ngayon ito ay
tinatawag na Palestina. Doon ang
Diyos ay nakipag-usap sa kanya:

Nagsalita ang Diyos sa 
kanya, at sinabi, “Abraham

umalis ka sa lungsod na ito
ng diyosdiyosan. Iwanan mo
lahat ang iyong pamilya at
bayan at ipapakita ko sa iyo
saan ka pupunta. Gagawin

kitang ama ng isang dakilang
bansa. Pagpapalain ko

silang nagpapala sa iyo at
susumpain ko silang

nagsumpa sa iyo. Sa iyo
ang ang lahat ng mga bansa

sa lupa ay pagpapalain.

Maaari kaya na si Abraham
ang ipinangakong anak na wawasak

sa kasalanan at kamatayan?

Sinabi ng 
Diyos na ikaw ay 

magkaroon.

Humigit-kumulang 1921 B.C.
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Habang nilakbay ni
Abraham ang lupain,
paminsan-minsan
siya huminto at

nag-aalay ng dugo
na sakripisyo sa
Diyos. Katulad ni
Abel, ginawa niya
ang sakripisyo sa
pamamagitan ng

pananampalataya, 
na alam na siya ay 
isang makasalanan,

karapatdapat sa
kamatayan.

Ang sakripisyo ng isang
batang tupa ay hindi makakapag-

alis ng kanyang kasalanan, ngunit
nang makita ng Diyos ang

pananampalataya ni Abraham, inalis
ng Diyos ang sala ni Abraham.

Huwag kang
matakot, Abraham,

ako ang iyong
tagapagtanggol 

at dakilang 
gantimpala.

Ikaw at si
Sarah magkakaroon

ng isang anak.

Halika, Abraham,
pagmasdan mo ang mga
bituin at tingnan kung 

maaari mo silang bilangin.
Tulad sa mga bituin, ang

iyong mga anak ay magiging
napakarami na sila ay

hindi mabibilang.

Dahil ikaw ay naniwala sa akin,
ituturing ko iyong pananampalataya

na ito ay parang katuwiran. Maging tiyak
na ang iyong mga supling ay magiging dayuhan

sa isang lupain na hindi sa kanila.
Pagkatapos ng kanilang paghihirap bilang

mga alipin sa loob ng 400 na taon,
parurusahan ko ang bansang iyon at ang

iyong supling ay lalabas doon kasama ang
malaking kayamanan. Pagkatapos sila'y

babalik dito at titira sa lupaing ito.

Sampung taon 
ang nakaraan.

Genesis 15:1-6, 13-14

Alam ko na ang
Diyos na nagsalita sa akin,

ngunit hindi ko maintindihan bakit
siya ay naghihintay ng napakatagal. Sinabi

niya na ako ay magiging ama ng isang 
dakilang bansa, subalit ang lahat ng nasa 

akin ay isang matandang katawan, matandang 
asawa na hindi nagkaka-anak at isang 

malaking kawan ng tupa.

Abraham sampung
taon na ang nakalipas

na sinabi sa iyo ng Diyos na
ikaw ay magkaroon ng iyong
anak. Ako ngayon ay 75 na

gulang na at ikaw ay 85. Tayo
ay tumatanda, ngunit wala pa
ring anak. Hindi magtatagal
ikaw at masyadong matanda

na upang magkaroon ng isang
anak. Natitiyak mo ba na ikaw
 ay nakarinig mula sa Diyos?

Ano kayang
gantimpala ang iyong

ibibigay sa akin,
yamang wala naman 

akong anak?

Naniniwala akong
ito'y mangyayari tulad

ng iyong sinabi.
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Nasaan ang pangako na
isang anak? Ako'y tumatanda 
sa bawat araw. Di magtatagal 

ikaw hindi ay na makakapaglabas 
ng binhi. Abraham, hindi ko na

magagawang makapagbigay 
sa iyo ng mga anak.

Ang kaugalian
 sa lupain ay ang 

aking aliping
babae ay puwedeng 

magkaanak
para sa akin.

Genesis 16:1-4

Ito lang ang
tanging paraan.

Abraham, hindi mo
ba nakita na ito na ang huling
pagkakataon na magkaroon ng 

isang anak? Bago maging huli ang 
lahat, kailangan gamitin mo siya at 

magkaroon ng anak. Ito ang 
kalooban ng Diyos. Anong  paraan
 pa ba para ikaw ay maging ama ng 

isang dakilang bansa?

Hindi nanalangin si Abraham sa Diyos.
Nakalimot siya sa pangako ng Diyos at

sumunod siya sa tinig ng kanyang asawa.
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Genesis 16:4-16

Nang nalaman na ni Hagar na
Kanyang dinadala ang anak ni

Abraham siya'y naging
mayabang at hinahamak si

Sarah. Si Sarah ay tumatanda na
Hindi maligaya dahil sa pagselos.

Binigyan ni Sarah ng mahirap na gawain 
si Hagar at nagmalupit sa kanya. Hindi 
naging layunin ng Diyos na ang lalake 

ay magkaroon ng dalawang
asawa o magkaroon ng mga anak
sa pamamagitan ng ibang babae.

Gumawa si Hagar
ng plano na 

lumayas.

Umalis si Hagar palayo kay Sarah at
tumakas patungong kaparangan. Nang siya ay
napagod at hindi na makalakad ng mas malayo 
pa, siya ay hinimatay. Nakita ng Diyos si Hagar
sa kanyang dalamhati at nagsalita sa kanya.

Nagbalik bahay si Hagar 
at sa paglipas ng panahon 

ang bata ay isinilang.

Sinabi ng 
Diyos na dahil itong 
bata ay kay Abraham, 
siya ay maging ama ng 

maraming bansa.

Sa huli si Ishmael ay naging ama
sa lahat ng mga bansang Arabo.

Mga ilang buwan 
ang nakaraan

Kapag ikaw tapos na
sa pag-igib, magsibak

ka ng kahoy.

Magkaroon 
ako ng anak ni 

Abraham

Magmumula sa 
kanya ang maraming 

anak,  na hindi mabibilang.
Si Ishmael ay magiging mailap 

na tao. Siya ay palaging 
makikipag-away sa lahat at ang 

bawat isa ay makikipag-away
 sa kanya. Siya ay palaging

maninirahan malapit sa 
lahat ng kanyang mga

lalakeng kapatid.

Hagar, bumalik
ka kay Sarah at

magpasakop sa kanya.
Ikaw ay magkakaroon

 ng isang anak na 
lalake at Ishmael 
ang ipangalan mo
sa kanya, na ang
kahulugan ang
Diyos nakinig. 
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Si Abraham ay 86 na
taon nang si Ishmael

ay isinilang. Hindi
nagtagal pagkatapos

ng pagsilang kay
Ishmael, si Abraham

ay naging masyadong
matanda na upang

magkaanak. Si Ishmael
kaya ang ipinangakong

anak ng Diyos kay
Abraham? Ngunit

sinabi ng Diyos ang
anak ay darating sa

pamamagitan ni Sarah
at Abraham.

Nang si Ishmael ay naging 13 na
at si Abraham ay 99 na, nagsalita

mula ang Diyos sa kanya.

Hindi, dahil sa sinabi ko
mula pa ng simula, ikaw at si

Sarah ay magkaroon ng sarili niyong anak,
galing sa inyong mga katawan. Ang pangako 
ng pagpapala ay ipapasa sa kanya, hindi kay 

Ishmael. Sa isang taon, si Sarah ay 
magsisilang ng isang anak na lalake.

Posible kaya ito?.. Oo! Ang
Diyos na lumikha sa katawan
ng tao ay kayang pagpalain

ang dalawang matandang tao at
pahintulutan sila na magkaroon

ng mga anak… sigurado. Ang
Diyos ay makagawa nito.

Ilang araw ang nakalipas,
tatlong tao ang nagpakita mula

sa disyerto. Kung tingnan
sila ay hindi nagbiyahe nang
malayo, ni sila ay galing sa

malapit na lugar. Sila ay
mga malakas, may pananalig,

at batang-bata pa.

Abraham, ako ang
makapangyarihang Diyos.

Gawin mo lahat ng sasabihin
ko sa iyo at huwag magkasala.

Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, 
pararamihin ko ang iyong mga anak,

at ikaw ay magiging ama ng
maraming bansa. Itatatag

ko ang aking kasunduan sa iyo
at pagkatapos sa iyong mga

anak na kasunod mo. 
ibibigay ko sa

iyong mga anak ang
lupain ng Canaan na
isang pagmamay-ari 
magpakailanman. Si

Sarah ay magbubuntis at
magkakaroon ng anak

dahil sa aking pangako,
ang magiging pangulo
sa maraming bansa.

Nakatingin si Abraham sa 
kanilang pagdating at alam na 
sila'y kakaiba, ngunit ang hindi 
niya alam ay ang mga bisita ay 
hindi galing sa mundong ito.

Paano tutuparin ng Diyos ang
kanyang mga pangako kung silang

dalawa ni Abraham at Sarah ay
sobrang tanda na upang magkakaaak.

Genesis 17:1-21, 18:1-2

Ha, ha. Paano
kaya ito mangyayari? Ako

ngayon ay 99 taong gulang
na at si Sarah ay 89. Ang aking

katawan ay parang patay na. hindi
na kami magkaroon ng mga anak.
Kung papayag ka, pahintulutan

mo si Ishmael na maging
ipinangakong anak.

Ang dalawa sa kanila ay
matuwid na mga anghel, at ang
pangatlo ay ang Diyos mismo,

na nagpakita sa pormang
anghel upang siya ay makapagusap

kay Abraham. Lumabas si
Abrahama at sinalubong sila.
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He-he-he

Sa matandang
katulad ko, kahit

na si Abraham, ako 
ba ay muling 

liligaya?

Genesis 18:10-22

Ngunit ang
aking pamangking

lalake na si Lot at ang
kanyang pamilya ay

nakatira doon!

Oo, dapat 
malaman 

niya.

Dapat ko bang
sabihin kay Abraham ang

aking nalalapit na gagawin?
Siya'y magiging ama ng maraming

anak, at siya ay magtuturo sa
kanyang mga anak at sa kanyang

mga apo na sumunod
sa akin.

Ang kasalanan ng
Sodoma at Gomora ay

lalong naging masama. Lilipulin
ko ang bawat kaluluwa sa

dalawang siyudad, mga lalake,
mga babae, at mga bata.

Talagang ikaw ay
tumawa. Hindi ka naniniwala.

Mayroon bang mahirap
gawin ang Diyos? Babalik ako sa

takdang panahon upang
ikaw ay magbuntis at ikaw ay
magkaroon ng isang anak.

Hindi ako tumawa.

Bakit tumawa si Sarah
sa sinabi nga Diyos na
siya'y magkakaroon ng

isang anak?

Abraham,
ang iyong asawa 

ay magkakaroon ng
isang anak na

lalake.
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Bibisitahin 
namin siya 

ngayong gabi.

Kung hindi
ka makakita ng 10,

maari bang balaan mo
ang aking pamangking

lalake na si Lot?

Hindi, kung ako'y
makakita ng 10 kaluluwang 
matuwid hindi ko lilipulin

ang lungsod.

Kung maari huwag kang magalit. Ito
 na ang huling tanong ko. Paano 

kung meron na lang 10 matuwid na 
mga tao sa siyudad? Lilipulin

 namo pa ba ito?

Hoy, kayong
mga lalake hindi kayo

taga-dito, di ba? Makinig
kayo, hindi ligtas na kayo ay
nandiyan sa labas ng daan.

Pasok sa aking bahay
upang magpalipas

ng gabi.

Ito'y masama;
lubhang masama kay

sa naisip ko.
Naunawaan

 ko  na ngayon 
kung bakit lilipulin 

ng Diyos ang bawa't 
isa, kahit mga bata

 at mga hayop.

Hoy,
mga pogi.
Sasabihin

namin sa ibang
mga lalake
tungkol sa

kanila.

Huwag 
kang magalit sa 
akin. Paano kung 

merong 30.

Hindi maaari sa Diyos na lilipulin Niya ang
mabait kasama ng masama. Ano kaya kung merong

50 na mabuting tao sa lungsod? Ililigtas mo ba ang
buong lungsod upang maligtas ang mabait.
Alam ko na ang Hukom ng lahat ng tao ay

gagawa ng matuwid.

Ako'y alabok lamang, hindi
nararapat na magsalita sa Diyos,
ngunit kung merong 45 lamang na
taong matuwid, lilipulin mo ba ang

lahat dahil kulang sa lima?Kung
merong 45 hindi
ko ito lilipulin.

Paano kung
 40 lamang ang 
matatagpuan?hindi ko

lilipulin ito
kung merong 40

na matuwid

Hindi ko 
lilipulin ito dahil 

sa 30.
Paano kung 
merong 20?

Hindi ko
lilipulin ang

masamang lungsod
kung merong 20
na matuwid dito.

Kung ako'y
makakita ng 50

na matuwid, 
iligtas ko ang 

lungsod.

Genesis 18:23-19:2

Ang dalawang anghel ay
pumunta sa lungsod nang
gabing iyon at naglakad
patungo sa bahay ni Lot.
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Lot, ilabas
mo ang mga lalake
sa amin upang kami

ay makipagtalik
sa kanila.

Genesis 19:4-17

Nagsabi ang 
Diyos na huwag 
kayong lilingon 

sa lungsod 
habang ito'y 
nasusunog.

Umalis 
kayo; hindi ninyo 

maaring gawin ang 
masamang ito.

Babasagin
namin ang pinto at

gagawin namin ang mas
masama sa inyo,

mga banyaga.

Iniisip ba
niya na siya'y

mas mabuti kay
sa atin?

Puno siya 
ng poot!

Hindi namin
gusto ang mga

anak nong babae, gusto
namin ang gwapong

mga lalake.

Gagawin
kayong mga bulag

ng Panginoong
Diyos.

Hindi ako 
makakita! Anong 

nangyari?

Nasaan sila?

Bakit naging 
madilim?

Anong 
kapangyarihan 

ito?

Kailangan na kayong 
umalis sa lungsod.  Balaan 
ninyo ang lahat na gusto 
ninyo. Ang Diyos ay mabuti
at hindi na makapahintulot

sa kasalanan.

Magmadali
kayo, ang apoy
ay babagsak na;
walang isa na
makaligtas.

Magpapaulan bukas
 ang Diyos nagapoy 

mula sa langit sa lugar 
na ito. Ang bawat isa sa 
Sodom at Gomorra ay

mamamatay.
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O hindi! Itay
sinuway ni inay

ang Diyos. Siya'y
naging haliging 

asin.

Huwag 
tumingin! 

Patuloy sa 
pagtakbo!

Ang bawat buhay na bagay
sa Sodom at Gomorra ay

namatay nang araw na iyon.
Ang Diyos ay matuwid at siya'y 
napopoot sa kasalanan, lalo 
na ang masamang relasyon
 ng lalake sa lalake at babae

sa babae. Ang sekswal na
kasalanan na kalakip ang

mga bata ay pinakamasama sa
lahat. Ipinangako ng Diyos
na hindi na talaga lilipulin
ang mundo sa pamamagitan

ng tubig. Sa susunod ito'y sa
pamamagitan na ng apoy. Ang 

kaparusahan sa bawat 
kasalanan ay kamatayan: pisikal 
at walang hanggang kamatayan 
sa dagat ng apoy. Sa biyaya ng 

Diyos, nakaligtas si Lot sa 
paghatol ng Diyos Hindi 

naniwala ang kanyang asawa na 
seryoso  ang Diyos ng balaan 
niya sila na huwag lilingon.

Ako'y nagagalak na
ang Diyos ay mabiyaya sa inyo
 Lot. Kayo ay patay na sana

sa lungsod na iyan. Ang Diyos
ay napopoot sa kasalanan at
kasamaan. Kailangan kayo ay

lumayo mula sa ganyang
uri ng mga tao.

Kami ay nalungkot 
ng husto ng marinig 
patungkol sa iyong 

asawa. Ano na 
ngayon ang inyong 

gagawin?

Ang buhay
namin ay hindi na
magiging katulad

ng dati.

Umalis si Lot na kasama ang
kanyang dalawang anak na

babae at patuloy na pinagpala 
ng Diyos si Abraham..

Ang parusa sa lahat
ng kasalanan ay

palaging kamatayan,
walang mga 

pinagpapaliban.

Genesis 19:24-26; Levitico 18:22; Roma 1:23-32, 6:23; 1 Corinto 6:9-11; Apokalipsis 21:8

Huwag 
lilingon!

Eeeek
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Ipinangako ng Diyos 
na si Sarah ay magkaroon 
ng isang anak. Si Abraham 
at Sarah ay nagsimulang 

nakaramdam sa nakalimutang 
mga pagnanasa.

Abraham, ano 
ang nagyari sa iyo? 

Maraming taon na ang 
nakalipas nang ikaw ay 

nakatingin sa akin 
ng ganyan.

Isang himala! Mayamaya,
ang bawat isa ay nakaalam
na si Sarah ay buntis na!

Dahil sinabi ng Diyos, 
tatawagin natin siya na Isaac*.

Siya ay magiging ama ng 
isang dakilang bansa.

Oo, nang sinabi
ng Diyos sa atin na

akoy magkakaroon ng isang
anak, ako'y natawa. Sino 

ang mag-aakala na sa aking 
katandaan ako'y mag-
aalaga pa sa  sariling

 kong anak?

Tinupad ng Diyos
ang kanyang

pangako. Palagi
siyang tumutupad.

Ang maliit na
hangal ay kumukutya

sa akin. Ayokong
magkaroon ng ganitong

taga-Ehipto sa iisang
bahay na kasama ang

aking Isaac.

Paalisin ang alipin at
kanyang anak na lalake. Sila ay

hindi makakatanggap ng anumang
pamana kasama ni Isaac, ang

anak ng pangako.

Nagsalita ang Diyos kay 
Abraham at sinabi, “Si Sarah ay 
tama. Paalisin mo si Hagar at 

Ishmael. Hindi kasamang 
tagapagmana si Ishmael. Ngunit 

huwag mo itong ikalungkot, 
aalagaan ko sila. At dahil anak 
mo si Ishmael, gagawa rin ako 

ng dakilang bansa mula sa 
kanya. Ngunit ang  ipinangakong 

tagapagligtas, ang dadaig kay 
Satanas, ay magiging

supling ni Isaac at hindi mula 
kay Ishmael.”

Si Ismael lumaki na naging ama ng lahat ng 
mga taong Arabo, samantalang si Isaac

lumaki na naging pangulo sa lahat ng mga
taong Judeo. Ang mga Arabo at mga

Judeo ay mga magkapatid na lalake sa ama.

Si Ishmael, ang anak na lalake
ni Hagar kay Abraham, sa ngayon

ay 14 na taong gulang na, at siya ay 
napopoot sa bagong sanggol.

Genesis 21:1-3, 9-14
*Ang pangalang Isaac ay nangangahulugan na pagtatawa
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Ang Diyos ng langit
at lupa ay banal at

dalisay, napaka dalisay
para sa makasalanang tao

na tulad ko. Ang unang
tao na si Adan, sinuway
ang Diyos at mula noon 
ang mga tao ay naging 

makasalanan na. 

Minahal ni
Abraham ang

kanyang anak na
lalake, si Isaac, at

hindi na sila
maihihiwalay.

Ama, bakit po niyo
pinatay itong mga

maliliit na mga batang
tupa at sinunog sila
diyan sa tambak ng

 mga bato?

sinabi ng Diyos kay Adan 
kapag siya ay nagkasala

 siya ay mamamatay, subali't 
pagkatapos magkasala ni 

Adan,  pinatay ng Diyos ang 
mga hayop at ginamit ang 
kanilang mga balat upang 

itakip sa kahihiyan ni 
Adan  at Eva.

Kapag ako'y pumatay ng
isang kordero at ialay ito sa Diyos,
ito ay pagpapakita na aking kinikilala
sa aking pagka makasalanan at ialay

sa inosenteng kordero upang
mamatay sa aking puwesto.

Abraham, gusto
ko na dalhin mo ang

iyong bugtong na anak na si 
Isaac, na iyong minamahal,
at ialay siya sa akin bilang 

handog na susunugin.

O Diyos, paano mo
 maaaring  hilingin sa akin na 
gawin ang isang bagay. Hindi 

ka ganito. Ang mga pagano ay 
nag-aalay ng mga taong 
sakripisyo! Sinabi mo na 

gagawa ka ng dakilang bansa 
mula sa aking anak na si 

Isaac. Kung papatayin ko siya, 
ang pangako mo ay hindi 

na matutupad …

Ngunit ikaw ay Diyos. 
Hindi ko naintindihan 

subalit ako ay 
susunod  sa iyo.

Si Isaac ay lumaking malakas at natutong
manalig sa Diyos sa kanyang ama. Minahal

siya ni Abraham ng buong puso at sa
maraming panahon sila ay madalas 

magkasama upang magsamba at mag-alay 
ng mga sakripisyo. Ang kordero ay pinatay 

at inilagay sa altar at doon sinunog.

Genesis 22:2; Roma 5:12

Ikaw ay isang himalang
anak. Maililigtas mo ba

ang mundo mula sa
kasalanan?
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Tatlong araw na
paglalakbay ito, kaya
kami ay mawawala ng

isang linggo.

Ama,
ayan na ang

bundok. 
Makakarating

tayo diyan bago
dumating
ang gabi.

Oo, tayo ay
pupunta, sasamba
at babalik muli.

Ama, dala natin ang
kahoy, at naitayo mo na
ang altar, ngunit nasaan

ang sakripisyo?

Isaac, naalala mo pa
ba ang sinabi ko sa iyo na ang 
Diyos ay nagsalita sa akin at 

nagdulot sa iyong inay at sa akin 
na magkaroon ng isang anak sa 

matandang edad namin? Nagsalita
 na naman siya sa akin.

Sa panahong
ito sinabi niya
na iaalay kita  

na isang
handog na
susunugin.

Di ba sinabi ng Diyos sa iyo na ako'y magiging
tagapagmana, pangulo nga isang dakilang na

bansa, na ang aking mga anak ay magiging 
kasing-dami  ng mga bituin sa langit? Kung 

ako'y mamamatay ngayon, ano ang 
mangyayari  sa pangako ng Diyos?

Ako'y natuto na ano man
ang ipinangako ng Diyos ay kaya 
niya itong tuparin.  Kung siya ay 

nagsabi na ikaw magiging ama
ng isang dakilang bansa, 

mangyayari pa rin ito, kahit
 na kaw ay mamatay.

Ngunit
paano ito 

mangyayari
kung ako'y
patay na?

Hindi ko alam,
maliban na 

buhayin ka niyang
muli mula sa
mga patay.

Ama, kailangan
nating sumunod

sa Diyos kahit ano man
ang mangyari.

Genesis 22:3-9

Ako?  
Ama, sigurado 

ka ba?

Mag-ingat.
Ako'y

mananalangin
para sa aking

dalawang
lalake.

Pagkalipas ng 
tatlong araw.
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Kahit na alam ni Abraham na
siya ay sumusunod sa Diyos.
Ito'y maaring nagpalungkot 

ng kanyang puso at ang
kanyang mga kamay ay

nanginginig habang sinusunod
niya ang normal na proseso sa

pag-alay ng handog na susunugin.

Ginapos niya ang mga kamay at mga paa ng 
kanyang anak na lalake at inilagay siya sa 

altar. Ang kasunod na hakbang ay ang  
pagsaksak ng kutsilyo sa kanyang lalamunan.

Kasama ang 
panalangin ng 

pananampalataya sa 
Diyos,  itinaas ni 

Abraham ang kutsilyo. 
Nang siya ay malapit 

nang sumaksak,
bigla na lang siyang
nakarinig ng tinig

mula sa langit:

Abraham! 
Abraham! 

Huwag mong 
saktan ang 

bata.

Ngayon alam ko na
na ikaw ay may tiwala sa
akin, dahil maluwag sa

kalooban mo ang pagsunod, 
kahit sa punto ng pagbigay sa

akin ng iyong bugtong
anak na lalake.

Ama, 
tingnan mo, 
ang Diyos ay 
nagbigay ng 

isang lalakeng 
tupa upang 

ipalit sa aking 
puwesto.

Abraham, dahil ginawa mo ito na hindi 
ipinagkait ang iyong bugtong na anak na 

lalake, pagpapalain kita at pararamihin ang 
iyong mga anak  katulad sa mga bituin ng 

langit at ang iyong mga anak ang kukuha sa 
lupaing ito at lilipul sa iyong  mga kaaway. 

At saka, sa pamamagitan ng isa sa iyong 
mga anak na isisilang pa, ang lahat 

ng  mga bansa  sa lupa 
ay  mabibiyayaan.

Genesis 22:9-18; Mga Hebreo 11:17-19

Nang si Abraham ay
tumingala, nakakita siya
ng isang lalakeng tupa

na nakulong sa isang sukal.

Ama, siya
ay mahabaging

Diyos, katulad sa
sinabi mo!
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Si Ismael ay
nagkaroon ng 12 na
prinsipe at nagging 
mga taong Arabo.

Ang 12 na anak na
lalake ni Jacob ay 
siyang naging 12 na 

tribu ng Israel

Ismael

Isaac 
(1896 B.C.)

Abraham

Jacob 
(1836 B.C.)

Genesis 21:5,13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Kaya sa panahong iyon, si Abraham ay nagkaroon
ng dalawang anak na lalake, si Ismael at

Isaac. Si Isaac ang anak na lalake na pinili
ng Diyos upang magdala sa pangakong

ginawa kay Abraham. Pagkatapos si Isaac ay
nagkaroon ng isang anak na lalake na ang

pangalan ay Jacob, bandang huli ang kanyang 
pangalan ay pinalitan ng Israel. 

Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalake. 
Sa paglipas nga panahon, si Jacob at ang kanyang
 12 anak na lalake at ang kanilang mga pamilya ay

pumunta sa Ehipto na kung saan sa
kalaunan sila ay naging mga alipin. (1706 B.C.)
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