
اهللا يمتحن محبة   
إبراهيم     

الكتاب المقدس لألطفال     
يقدم



آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوريست و الزاريوس   

هيئها لين دورآسين
ترجمها ماجد أديب رزق   
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©
. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          :  اتفاقية االستخدام    



في ليلة ما أعطى اهللا 
.  إبراهيم أمرا غريبا    

وآان اختبار لمعرفة إذا    
ما آان إبراهيم يحب   
إسحاق اآثر من اهللا؟  



خذ ابنك و قدمه ذبيحة  " أمره اهللا،  
يقدم إسحاق محرقة؟     ." محرقة

               يضحي بابنة الوحيد؟    
              آان هذا حقا قاسيا على  

ألنه آان يحب  .              إبراهيم   
.                    ابنه جدا  



ولكن إبراهيم تعلم أن يثق باهللا     
في الصباح،   . حتى وإن لم يفهم

خرج إلى الجبل مع ابنه       
.إسحاق واثنين من عبيده  



وقبل رحيله، قسم إبراهيم      
الحطب ليصنع نار لمحرقة     

وصمم إبراهيم  أن    . التقدمة  
.يطيع اهللا



. وبعد ثالثة أيام اقتربوا من الجبل  
.ابقوا هنا  " وأمر إبراهيم عبيده،      

               سوف نذهب لنعبد، وسوف      
وحمل".                          نرجع إليكم    

إسحاق الحطب،    
وحمل إبراهيم    
. النار والسكين    



أين الخروف     " وسأل إسحاق،    
اهللا يرى  " ورد إبراهيم،     " للمحرقة؟   

." له الخروف للمحرقة      



وصل االثنان إلى المكان المحدد       
هناك بنى . الذي اختاره اهللا    

إبراهيم مذبحا ورتب الحطب      
. لتقديم الذبيحة أمام اهللا    



بالتأآيد . بنى إبراهيم مذابح آثيرة  
. آان هذا أصعب مذبح بناه   



قّيد إبراهيم إسحاق ووضع ابنه     
هل آان .  الحبيب على المذبح   

إبراهيم حقا سيذبح ابنه وحيده    
.إسحاق ويطيع اهللا  



لقد لمعت   !  نعم
السكين في يد   
إبراهيم وهو    
.يرفعها عاليا

ربما انكسر قلبه   
علي وحيده، لكنه  

علم أن عليه أن 
.يطيع اهللا



صرخ  !"  قف"
. مالك الرب   

اآلن علمت أنك  " 
ألنك . تخاف اهللا 

لم تحجب ابنك   
."وحيدك عني



ونظر فإذا بكبش مقيد بين الشجيرات،    
فذهب إبراهيم و فك إسحاق وذبح    

ربما فكر   . الكبش بدال منه  
اهللا رأى له المحرقة،       " إسحاق،  

."تماما آما قال أبي



.بينما آان األب و االبن يصليان، تكلم مالك الرب إلبراهيم       
" . ألنك أطعت،  ففي نسلك، سوف تتبارك جميع األمم       "

. يوما ما، سيولد المسيح من نسل إبراهيم       



.   وبعد فترة، خيم الحزن    .  ورجع إبراهيم و إسحاق إلى البيت        
.فقد إبراهيم زوجته و فقد إسحاق أمه       .     لقد ماتت سارة 



                                        وبعد الجنازة، أرسل        
                                 إبراهيم رئيس عبيده ليبحث      

وذهب رئيس  .                          عن زوجه إلسحاق   
        العبيد إلى مسقط رأس إبراهيم ليبحث عن زوجة           

.من بيت أقرباء إبر اهيم   



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

وعلم     .  و آانت واحدة من أقرباء إبراهيم    .  تعطي ماء للجمال   
.               العبد أن اهللا سمع لصالته    



وتعزى إسحاق بعد موت   .  وترآت رفقة أهلها لتتزوج  إسحاق     
. وأحب إسحاق رفقة  . أمه 



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

اهللا يمتحن محبة إبراهيم   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

24-22تجدها في سفر التكوين      



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

. وسوف تحيا معه إلى األبد    
: لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
.  ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   .  لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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