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Por mais que aquilo tudo lhe tenha feito sofrer ele nu00e3o considerou os seus sentimentos e o julgamento que todos fariam dele a partir do momento que soubessem
que ele pru00f3prio havia assassinado o seu filho
A sua reputau00e7u00e3o e honra seriam grandemente prejudicados especialmente aos olhos dos u00edmpios que nu00e3o reconheceriam certamente naquele gesto
um ato de obediu00eancia a deus mas uma pura barbu00e1rie
Apesar de tudo isto abrau00e3o se dispu00f4s a obedecer e a sua fu00e9 o levou mais longe ainda porque como se diz em hebreus 11 17 19 ele creu que o senhor
ressuscitaria isaque dentre os mortos mesmo depois de havu00ea lo matado e terem as chamas consumido inteiramente seu corpo pois afinal deus fez a promessa
que a sua descendu00eancia seria chamada em isaque e como seria deus verdadeiro estando isaque morto antes mesmo de casar e gerar filhos
Somente pelo milagre da ressurreiu00e7u00e3o de isaque poderia deus continuar sendo verdadeiro e por isso abrau00e3o cria que deus o ressuscitaria caso viesse a
ser oferecido como holocausto porque ele havia aprendido o suficiente do deus que o havia chamado que ele nu00e3o pode mentir e que u00e9 fiel em cumprir todas
as suas promessas
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