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Egyik éjszaka Isten egy 
nagyon furcsa parancsot 

adott Ábrahámnak.
Ez egy próbatétel volt

Istentől, hogy megtudja
jobban szereti-e Ábrahám

a fiát Izsákot mint Őt. 



"Fogd a fiadat Izsákot, és áldozd 
fel nekem mint égő áldozat," 
mondta Isten.  Izsákot 
odaadni ?  Feláldozni 
a saját fiát ?  Ez 
nagyon nehéz volt 
Ábrahámnak, mert 
nagyon szerette 

a fiát. 



De Ábrahám már megtanulta, 
hogy bíznia kell Istenben 
még akkor is ha nem érti 
miért.  Korán reggel elindul az 
áldozati hegyre a fiával és két 

szolgálójával. 



Mielőtt elindultak, 
Ábrahám fát apritott 
a tűzhöz amin az 
áldozatot mutatja be. 
Ábrahám eltervezte, 
hogy teljesíti Isten 
akaratát. 



Három nap múlva elérték a 
hegyet.  "Maradjatok itt," 

mondta Ábrahám a szolgáloknak. "Most 
mi megyünk áldjuk az Úrat, aztán 
majd visszajövünk hozzátok."  

Izsák vitte a 
tűzifát; 

Ábrahám pedig 
a – tűzet
és a kést.



"Hol van az áldozati 
bárány ?" kérdezte Izsák. 
"Isten majd gondoskodik 
magának áldozatról," 
felelte Ábrahám. 



Majd mindketten megérkeztek a helyre 
amelyet Isten választott. Ábrahám 

épitett ott egy oltárat, azon 
elhelyezte a tűzelőt, hogy 
elégesse az áldozatot Isten 

előtt. Ábrahám már sok 
oltárat épített.  De ez volt 
a legnehezebb mindközül. 



Ábrahám megkötözte Izsákot, és 
ráhelyezte az oltárra a szeretett
fiát.  Ábrahám tényleg 

engedelmeskedett volna
Isten akaratának, hogy   
feláldozza az egyetlen
szeretett fiát ? A kés éle          
megvillant ahogy Ábrahám  
a magasba emelte.  A 

szive biztos megszakadt, 
de tudta hogy 

engedelmeskednie 
kell Istennek.



"Állj meg !" 
kiáltott Isten 
Angyala. 
"Mostmár tudom,   

hogy féled az 
Istent.  Még 

az egyetlen 
fiadat sem   

tagadtad 
meg 
tőlem."



Ábrahám meglátott egy kost a bokorban, 
eloldozta Izsákot és feláldozta helyette 
a kost.  Lehet Izsák ekkor gondolta, 

"Isten tényleg gondoskodik, 
úgy ahogy azt apám 
megmondta."



Miközben apa és fia áldották Istent, az Úr angyala 
szólt Ábrahámhoz.  "Az egész nemzetséged 

megálldom amiért engedelmeskedtél." 
Egy napon Jézus megszületik, 
Ábrahám leszármazottaitól. 



Ábrahám és Izsák hazatértek.  Egy ídő elteltével 
szomorúság támadt.  Sára meghalt.  Ábrahám 
elvesztette a feleségét, és Izsák az édesanyját.



A temetés után, Ábrahám elküldte 
az első szolgáját, hogy keressen 
feleséget Izsáknak. A szolgáló 
elment a régi földjükre, hogy 
ott találjon feleséget Ábrahám rokonai 

között. 



A szolga kérte Istent, hogy adjon neki jelet.  
"Legyen a kiválasztott lány az, aki elsőként kínál a 
tevéimnek vizet."  Ekkor Rebekka megkínálta őket 
vízzel.  Ő egy volt Ábrahám rokonai közül.  
A szolgáló tudta, hogy Isten válaszolt 

az imádságra. 



Rebekka elhagyta családját, hogy Izsákhoz menjen 
feleségül.  Izsák megszerette őt, úgyhogy 

megvigasztalódott anyjának elvesztésén.



Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Teremtés 22-24

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 
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Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké 

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16
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