
Бог испитује 
Аврамову 

љубав 

Библија за дјецу 
представља 



написао: Edward Hughes 
 

Илустровао: Byron Unger; Lazarus 
Alastair P. 

 
Прилагодио: M. Maillot; Tammy S. 

 
Превео: Dragan Djuric 

 
Продукција: Bible for Children 

www.M1914.org 
 
 

©2020 Bible for Children, Inc. 
Дозвола: Имате право да копирате ову причу, све док је не продајете. 



Једне ноћи Бог je дао 
Авраму чудну наредбу.  
То је био тест да се 
види да ли је Аврам 
волио свог сина Исака  
      више него што је  
         волио Бога. 



„Узми свог сина Исака, и жртвуј 
га као жртву паљеницу,”  
Бог је заповиједио.   
Жртвовати Исака?   
Жртвовати свог  
сина?  То је било  
тешко Авраму.   
Волио је свога син  
            веома много. 



Али Авраам је научио да  
вјерује Богу, чак и када  
га није разумио.  Ујутру  
је кренуо на планину жртве  
са Исаком и двојицом слуга. 



Прије одласка, Аврам 
нацијепа дрва за 
ватру жртве 
паљенице. 



Три дана касније они су 
 се приближили планини. 

             „Остани овдје”, рекао  
         је Аврам свом слуги. 



„Ми ћемо ићи и 
 богослужити, и онда ћемо 

           доћи до тебе.”  Исак је  
носио дрва; Аврам је носио  
ватру - и нож. 



„Гдје је јагње за жртву?”  
упита Исак.  „Бог ће нам 
обезбиједити јагње” 
Аврам одговори. 



Њих двојица дођоше на 
тачно мјесто изабрано од 
Бога.  Ту, Аврам подиже 
олтар и наложи дрва на 
њега за жртву Богу. 



Аврам је подигао много 
олтара.  Сигурно је ово 
био најтежи олтар који 
је икад саградио. 



Аврам је свезао Исака и ставио 
свог вољеног сина на олтар.  Да ли 
је Аврам стварно хтио да послуша 
Господа и жртвује свог драгог 
Исака, свог јединог сина? 



Да!  Оштрица ножа 
сијевну док ју је Аврам 
подизао у вис.  Његово 

срце се сламало, али 
Аврам је знао да мора 

послушати Господа. 



„СТАНИ!”  
узвикнуо је 

анђео Божији.  
„Сада знам  
да се бојиш 

Господа.   
Не мораш 
жртвовати 
свога сина, 

јединца, 
 због 

 мене.” 



Видјевши овна у жбуњу, Аврам 
одвеза Исака и жртвова га 

умјесто њега.  Можда је Исак 
мислио: „Бог је ово урадио, 

баш како је 
 мој отац и рекао.” 



Док су отац и син молили Богу, Анђео БОЖИЈИ 
 је говорио Авраму.  „Кроз твоју дјецу, биће 

благословени сви народи зато што 
 си био послушан.”  Једног дана, 

 Исус ће бити рођен кроз Аврамове 
                                                  насљеднике. 



Аврам и Исак су се вратили кући.  Након  
неког времена, завладала је туга.  Умрла је  
Сара.  Аврам је изгубио своју жену, а Исак  
                            је изгубио мајку. 



Послије сахране,  
Аврам је послао свог  
главног слугу да тражи  
жену за Исака.  Слуга је отишао  
у њихов родни крај да нађе жену међу  
                                     Аврамовим рођацима. 



Слуга је молио Бога за знак.  „Нека дјевојка која 
понуди воду мојој камили буде права за Исака”.   
У то Ревека понуди воду за његову камилу.   
Она је била из Аврамова рода. 



Ревека је напустила своју породицу да би се удала за 
Исака.  Она је утјешила Исака послије смрти његове  
                                мајке.  О Како је њу Исак волио! 



Бог испитује Аврамову љубав 
 

 Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Постање 22-24 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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