
هللا یمتحن محبة 
 إبراھیم

 الكتاب المقدس لألطفال 
 یقدم



 كتبھا إدوارد ھیوز
 صورھا جین فوریست و الزاریوس

 ھیئھا لین دوركسین
   ترجمھا ماجد أدیب رزق

 
Alastair P. 

 
 انتاج ھیئة جینیسیس للبحث

www.M1914.org 
 
 

 © 2020  ھیئة جینیسیس للنشر
.من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا: اتفاقیة االستخدام   



في لیلة ما أعطى هللا 
.  إبراھیم أمرا غریبا

وكان اختبار لمعرفة إذا 
ما كان إبراھیم یحب 
 إسحاق اكثر من هللا؟



خذ ابنك و قدمھ ذبیحة "أمره هللا، 
یقدم إسحاق محرقة؟." محرقة  

یضحي بابنة الوحید؟                 
كان ھذا حقا قاسیا على                    
ألنھ كان یحب. إبراھیم    
.ابنھ جدا             



ولكن إبراھیم تعلم أن یثق با� 
في الصباح، . حتى وإن لم یفھم

خرج إلى الجبل مع ابنھ 
.إسحاق واثنین من عبیده  



وقبل رحیلھ، قسم إبراھیم 
الحطب لیصنع نار لمحرقة 

وصمم إبراھیم  أن . التقدمة
.یطیع هللا  



. وبعد ثالثة أیام اقتربوا من الجبل  
.ابقوا ھنا"وأمر إبراھیم عبیده،   

سوف نذھب لنعبد، وسوف                   
وحمل". نرجع إلیكم                          

إسحاق الحطب، 
وحمل إبراھیم 
.النار والسكین  



أین الخروف "وسأل إسحاق، 
هللا یرى "ورد إبراھیم، " للمحرقة؟

."لھ الخروف للمحرقة  



وصل االثنان إلى المكان المحدد 
ھناك بنى . الذي اختاره هللا

إبراھیم مذبحا ورتب الحطب 
.لتقدیم الذبیحة أمام هللا  



بالتأكید . بنى إبراھیم مذابح كثیرة
.كان ھذا أصعب مذبح بناه  



قیّد إبراھیم إسحاق ووضع ابنھ 
ھل كان . الحبیب على المذبح

إبراھیم حقا سیذبح ابنھ وحیده 
.إسحاق ویطیع هللا  



لقد لمعت ! نعم
السكین في ید 
إبراھیم وھو 
 .یرفعھا عالیا

ربما انكسر قلبھ 
علي وحیده، لكنھ 

علم أن علیھ أن 
.یطیع هللا  



صرخ !" قف"
.مالك الرب  

اآلن علمت أنك "
ألنك . تخاف هللا

لم تحجب ابنك 
."وحیدك عني  



ونظر فإذا بكبش مقید بین الشجیرات، 
فذھب إبراھیم و فك إسحاق وذبح 

ربما فكر . الكبش بدال منھ  
هللا رأى لھ المحرقة، " إسحاق،  

."تماما كما قال أبي  



.بینما كان األب و االبن یصلیان، تكلم مالك الرب إلبراھیم  
 " .ألنك أطعت،  ففي نسلك، سوف تتبارك جمیع األمم " 

.یوما ما، سیولد المسیح من نسل إبراھیم  



.  وبعد فترة، خیم الحزن. ورجع إبراھیم و إسحاق إلى البیت
.فقد إبراھیم زوجتھ و فقد إسحاق أمھ. لقد ماتت سارة       



وبعد الجنازة، أرسل                                
إبراھیم رئیس عبیده لیبحث                        

وذھب رئیس العبید . عن زوجھ إلسحاق        
إلى مسقط رأس إبراھیم لیبحث عن زوجة من 
.قرباء إبر اھیم بیت أ  



لتدع الفتاه التي تقدم ماء للجمال . "ثم طلب العبد عالمة من هللا
وفي الحال طلبت رفقة أن ." ھي التي تكون زوجة إلسحاق

وعلم     . و كانت واحدة من أقرباء إبراھیم. تعطي ماء للجمال
.العبد أن هللا سمع لصالتھ                 



وتعزى إسحاق بعد موت . وتركت رفقة أھلھا لتتزوج  إسحاق
.وأحب إسحاق رفقة. أمھ   



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

 هللا یمتحن محبة إبراھیم

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

24-22تجدھا في سفر التكوین   



 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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