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Într-o noapte Dumnezeu
i-a dat lui Avraam o 
poruncă ciudată.  Domnul
i-a pus dragostea lui

Avraam la încercare.  
A vrut să vadă dacă îşi iubeşte
fiul Isaac mai mult decât pe El.



„Ia-ţi fiul, şi dă-l ca ofrandă” 
i-a ordonat Dumnezeu lui
Avraam.  Un lucru
greu pentru Avraam
pentru că îl iubea
foarte mult pe Isaac.



Dar Avraam a învăţat să aibă
încredere în Dumnezeu chiar şi atunci
când nu înţelegea ce se întâmpla.  
Dis-de-dimineaţă ajutat de doi
servitori s-a pregătit să îl dea

pe Isaac drept
ofrandă.



Înainte de plecare, 
Avraam a pregătit 
lemne pentru focul 
în care avea să-l 
jertfească pe Isaac.



Trei zile mai târziu au ajuns
la muntele unde Avraam avea

să îşi jertfească fiul.  „Rămâneţi aici” 
le-a ordonat Avraam servitorilor.
„Eu împreună cu Isaac ne vom
duce vom lăuda pe

Domnul şi ne 
vom întoarce” 
a grăit Avraam
servitorilor.

Isaac a cărat lemnele, Avraam
a ţinut torţa de foc şi un cuţit.



„Unde este mielul pentru
jertfă?” a întrebat Isaac. 
„Domnul va alege un miel 
de la El” a răspuns Avraam.



Cei doi au ajuns în locul ales de Dumnezeu.  
Acolo Avraam a construit un altar şi a 

aranjat lemnele să ardă pentru
jertfa către Dumnezeu.  Avraam
a construit multe altare înainte.

Acesta cu siguranţă a fost
cel mai greu de construit.



Avraam l-a legat pe Isaac 
şi l-a aşezat pe Isaac pe
altar.  Avea oare Avraam
să îl asculte pe Dumnezeu
să îşi sacrifice unicul fiu?
Da!  Lama cuţitului a lucit 
când Avraam l-a ridicat la 

cer.  Inima îi era frântă 
dar ştia că trebuie să îl 
asculte pe Dumnezeu.



„Opreşte-te”
a strigat îngerul
Domnului.  „Acum 
ştiu că ai frică de 

Dumnezeu.  Nu
te-ai ferit să

îţi sacrifici
fiul pentru
Dumnezeu”.



Văzând o capră sălbatică în
tufişuri, Avraam l-a dezlegat pe
Isaac şi a sacrificat capra în

loc.  Atunci Isaac s-a
gândit: „Poate Dumnezeu
ne-a dat de toate, aşa

cum a spus tata.”



În timp ce tatăl şi fiul l-au lăudat pe Dumnezeu, 
îngerul a grăit către Avraam: „Născuţi din copiii tăi, 

toate lumea va fii binecuvântată pentru
că tu Avraam ai ascultat porunca
Domnului.”  Într-o zi, Isus se va
naşte din descendenţii lui Avraam?



Avraam şi Isaac s-au întors acasă.  La puţină 
vreme Sara a murit.  Avraam şi-a pierdut 
soţia, iar Isaac şi-a pierdut mama.



Imediat după înmormântare, 
Avraam şi-a trimis servitorul
şef să îi caute lui Isaac o 
soţie.  Servitorul a plecat să caute o 
soţie pentru Isaac pe tărâmul unde au 

locuit odată.



Servitorul l-a rugat pe Dumnezeu să îi dea un semn.  
„Fata care va adăpa cămilele va fii cea mai potrivită 
soţie pentru Isaac.”  Şi aşa s-a întâmplat Rebeca a 
fost cea care a adăpat cămilele.  Era una din rudele 
lui Avraam.  Servitorul a ştiut că Dumnezeu i-a 

răspuns rugăciunii.



Astfel Rebeca s-a căsătorit cu Isaac şi i-a oferit 
acestuia multă dragoste şi respect.



Dumnezeu îi testează dragostea lui Avraam

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Geneza 22-24

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130
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Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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