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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



یک شب خدا بھ 
ابراھیم دستوری 

داد کھ خیلی سخت 
.و عجیب بود



این آزمایش برای این 
بود کھ معلوم شود آیا 

ابراھیم پسرش را بیشتر 
از خدا دوست دارد یا نھ؟



:خدا بھ ابراھیم گفت
پسرت اسحاق را"

بھ عنوان قربانی
“.بھ من تقدیم کن

اسحاق را قربانی
کن؟



ابراھیم باید پسرش را قربانی
کند؟ این کار برای ابراھیم

او. خیلی سخت بود
را خیلیپسرش

.داشتدوست



ولی ابراھیم یاد گرفتھ
بود کھ بھ خدا اعتماد

کند حتّی اگر آن را درک 
.نکند



اتّفاق بنابراین صبح خیلی زود ابراھیم بھ
اسحاق و دو نوکرش راھی کوھی

اسحاقگفتھ بودشدند کھ خدا
را در آنجا 

.قربانی کند



،قبل از حرکت ابراھیم ھمھ چیز را آماده کرد
ابراھیم. مثل ھیزم و آتش

تصمیم گرفتھ بود کھ
.از خدا اطاعت کند



نزدیک سھ روز بعد بھ 
ابراھیم بھ. رسیدندکوھی 

:  نوکرانش گفت

در اینجا "
.بمانید



ما برای ستایش خدا 
".گردیمرویم و برمیمی

ھا راھیزماسحاق 

برداشت و 
ابراھیم کارد و 

.آتش را



بّرۀ ": اسحاق از پدرش پرسید
ابراھیم "قربانی کجاست؟

خدا خودش آن ": جواب داد
را آماده خواھد 

".کرد



آنھا دقیقاً بھ جایی کھ خدا گفتھ 
در آنجا ابراھیم . بود رسیدند

قربانگاھی درست کرد و 
ھا را برای سوزاندن ھیزم

.قربانی روی آن گذاشت



ھای زیادی ابراھیم قربانگاه
ولی مطمئناً . درست کرده بود

تر ساختن این یکی سخت
.از ھمھ بود



یابراھیم پسر عزیزش را بست و رو
آیا بھ راستی. قربانگاه گذاشت

خواست پسر عزیزشابراھیم می
را برای اطاعت از خدا

قربانی کند؟



لبۀ تیز ! بلھ
کارد در حالی 
کھ ابراھیم آن 

را بلند کرده بود 
.درخشیدمی



فرشتۀ 
خداوند فریاد 

دست ": کرد
اکنون ! نگھ دار

دانم کھ می
تو از خدا 

اطاعت 
.کنیمی



تو حاضر 
شدی از پسر 

عزیزت بھ 
خداخاطر 
دست 
".بکشی



ناگھان ابراھیم قوچی را
ھا دید کھ در میان بوتھ

.گیر کرده است



ابراھیم قوچ را گرفت 
و بھ جای پسرش 

.قربانی کرد



:  حتماً اسحاق در دلش گفت
خدا خودش قربانی را مھیّا "

کرد، درست ھمانطور 
".کھ پدرم گفت



در حالی کھ ابراھیم و اسحاق 
کردند، خدا را ستایش می

:فرشتۀ خدا بھ ابراھیم گفت



برکت خواھند ھا ملّتتوسط نسل تو تمام "
".زیرا تو از من اطاعت کردی. یافت

روزی عیسی از نسل ابراھیم بھ 
.دنیا خواھد آمد



ی بعد مدّت. ابراھیم و اسحاق بھ خانھ بازگشتند
سر انگیزی اتفاق افتاد؛ سارا ھمواقعۀ غم

.ابراھیم درگذشت



ابراھیم ھمسرش را از دست داد و 
.اسحاق مادرش را



ابراھیمپس از مدّتی 
نوکرھایش رایکی از
…ھم بود،اوکھ مباشر



فرستاد تا…
اسحاقبرای

.ھمسری پیدا کند



آن خادم بھ وطن
اصلی ابراھیم رفت تا
از میان فامیل ابراھیم ھمسری

.اسحاق پیدا کندبرای



خدایا دختری کھ بھ": ای خواستاو از خدا نشانھ
من و بھ شترھایم آب بدھد ھمان دختری باشد کھ

".ایتو برای اسحاق انتخاب کرده



ھ ناگھان ربکا بھ آنجا آمد و خواست کھ بھ او و ب
ادم خ. ربکا فامیل ابراھیم بود. شترھایش آب بدھد
را پاسخ دانست کھ خدا دعایشابراھیم می

.داده است



ربکا خانوادۀ خودش را ترک کرد و 
.رفت تا با اسحاق ازدواج کند



رش دیدن ربکا مایۀ تسلّی اسحاق بعد از مرگ ماد
را بسیار دوست ربکااسحاق .  شد

!  داشت



آزمایش ایمان ابراھیم

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

۲۴-۲۲پیدایش 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور



پایان



کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
کھ ما را آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز 

.  او را بشناسید

ایم کارھایی کھ او داند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواندآنھا را گناه می

تاد قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرسجھانیان را آن
یسی ع. تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمسیح پس از مرگ
ھان اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گنا

تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد



عا را اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این د
عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و :بکن

بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 
کنم کھ وارد خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

ندگی زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم ز
کمکم . مای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنتازه

م و کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کن
.آمین. برای تو زندگی کنم

!  مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
۱۶:۳انجیل یوحنا 
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