Ang Sukol Na Hain
Genesis 22:1-19

adilim-dilim pa nang marinig ng matandang patriarka ang maliwanag na
tinig ng Dios. “Abraham ... kunin mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na
anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria,
at ihain mo siya roon na handog na susunugin sa ibabaw ng isang bundok na
sasabihin ko sa iyo.” Genesis 22:1, 2.
Nangilabot si Abraham nang isaalang-alang niya ang nakatatakot na ibubunga
ng utos na ito. Ipinangako ng Dios, na sa pamamagitan ni Isaac, siya ay magiging
ama ng isang makapangyarihang bansa. Ang lahat ng
pag-asa at pangarap ni Abraham ay nakaukol sa batang
ito na ibinigay ng Dios sa kanya at kay Sarah sa kanilang
katandaan. Naguguluhan siya kung bakit hiniling ito
sa kanya ng Dios, ngunit natutuhan na niyang magtiwala
at sumunod sa kanyang makalangit na Ama. Marahan
niyang ginising ang batang si Isaac at ang dalawa nilang
katulong, at sil’y nagsimula na ng kanilang tatlong araw
na paglalakbay tungo sa Moria. Nang sila’y malapit na sa
bundok ay tinagubilinan niya ang mga katulong na
maghintay na lamang sa pagbabalik nilang magama.
Pasan ni Isaac ang mga kahoy at magkasama silang
magama na umakyat ng bundok. “Ama,” ang sabi ni
Isaac, “narito ang apoy at kahoy, ngunit saan naroon ang
korderong handog na susunugin?” At sumagot si
Abraham, “Anak, ang Dios ang mghahanda ng koderong
susunugin.”
Nang makarating sila sa ibabaw ng bundok, may
luhang ipinaliwanag ni Abraham ang layunin ng kanilang
misyon. Kusang-loob na sumunod ang bata. Malumanay na tinalian ng ama ang
kanyang anak at inihiga sa ibabaw ng batong altar. Itinaas ni Abraham ang sundang
ngunit pinigil siyang bigla ng anghel at tinagubilinang ihandog ang isang tupang
lalaki na huli sa dawag sa kanyang mga sungay.
Hindi lamang ito ang kasaysayan ng isang ama na gumawa ng mahapding pasya
na isaknipisyo ang kanyang mahal na anak.
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