
Онлайн Библия за Деца
представя

Бог Изпитва
Любовта На
Авраам



Написана от: Edward Hughes

Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus

Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski

Преведена от: Никола Димитров

Произведена от: Genesis Research Corporation
bible@genesis.mb.ca

©2002 Genesis Research Corporation

Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я
продавате.



Една нощ, Бог заповядал
на Авраам да направи 
много странно нещо. Бог
искал да разбере дали
Авраам обичал сина си
Исаак повече, от 
колкото обичал Бог.



“Вземи сина си Исаак и го принеси
в жертва на Мен”, заповядал Бог
на Авраам. Да принесе Исаак в
жертва? Да пожертва
собствения си син? 
Това било много
тежко за Авраам. 
Той обичал сина

си много.



Но Авраам се бил научил да се
доверява на Бог, дори когато не
разбирал нещо. На следващата
сутрин, той тръгнал към
планината с Исаак и двама свои
слуги. 



Преди да тръгне, Авраам
приготвил съчки, с които
да запали огън. Авраам
наистина мислил да се
покори на Бог. 



След 3 дни, те се
приближили до планината.

Авраам казал на слугите си: 
“Вие стоите тук, а ние със 
сина ми ще отидем да се 
поклоним

и ще се върнем 
пак”. Исаак носел
дървата, а
Авраам огъня

и ножа. 



“Татко, къде е агнето, което ще 
принасяме в жертва”, попитал 
Исаак. Авраам отговорил: 
“Бог ще си осигури агне”.



Двамата отишли на
избраното от Бог място. 
Там, Авраам построил
олтар и наредил дървата
върху него.



Авраам бил издигал много
олтари през живота си, но
със сигурност този бил най-
трудният от всички.



Авраам вързал сина си Исаак, 
когото много обичал и го
поставил на олтара. Наистина
ли Авраам щял да се покори на
Бог и да пожертва своя скъп и
единствен син Исаак?



Да! Острието на ножа
пробляснало, когато
той вдигнал ножа
високо във въздуха. 
Сърцето му сигурно се
късало, но Авраам
знаел, че трябвало да
се покори на Бог.



“Спри!”, 
Господният

Ангел извикал на
Авраам. “Сега
знам, че ти се
боиш от Бог.
Не задържа
дори
единствения
си син от
Мен”.



Виждайки един овен в храстите, 
Авраам развързал Исаак и
принесъл овена в жертва, вместо

сина си. Може би Исаак си
е помислил: “Бог
наистина си осигури

жертвата, както
татко
каза”.



Докато бащата и синът се покланяли, Господният
Ангел говорил на Авраам: “Понеже ти Ми се покори, 

всички народи ще бъдат благословени
поради теб”. Един ден, дори Господ
Исус щял да се роди като потомък

на Авраам.



Авраам и Исаак се завърнали у дома. След известно
време се случило нещо трагично. Сара умряла. 
Авраам загубил жена си, а Исаак – майка си.



След погребението, 
Авраам изпратил най-
доверения си слуга да
търси съпруга за Исаак. Слугата
отишъл да я търси сред роднините на

Авраам.



Слугата помолил Бог за знак: “Нека момичето, което
ми предложи вода за напояването на камилите ми, 
да бъде правилната съпруга за Исаак”. Моментално, 
Ревека напоила камилите му. Тя била от рода на
Авраам. Слугата разбрал, че Бог отговарял

на молитвата му.



Ревека напуснала семейството си, за да се омъжи за 
Исаак. Тя го успокоила след смъртта на майка му.

Исаак обичал Ревека много!



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Бог Изпитва Любовта На Авраам

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Битие 22-24



Край!


