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לילה אחד ציוה אלוהים  
את אברהם לעשות משהו 

היה זה מבחן כדי  .  מוזר
לראות האם אברהם אוהב  
את יצחק יותר ממה שהוא 

 .אוהב את אלוהים



 והקרב אותו  , קח את בנך יצחק"
 .  ציוה אלוהים" ,כעולה לאלוהים       

 ?  להקריב את יצחק                  
 זה ?  להקריב את בנו                     
 היה מבחן מאוד קשה                       

 הוא אהב  .  עבור אברהם                  
 .מאוד את בנו                     



 אבל אברהם למד לבטוח באלוהים                     
 .   אפילו כאשר הוא לא הבין                      
 בבוקר הוא יצא יחד עם יצחק                       

 ושני משרתים לכיוון ההר בו                   
 הוא היה צריך               

 .להקריב         



אברהם בקע , לפני שעזבו
.  עצים בשביל העולה
אברהם תכנן לציית  

 .לאלוהים



 אחרי שלושה ימים הם התקרבו  
 אמר אברהם   " השארו כאן.  "להר

 אנחנו נלך להשתחוות .  "למשרתים         
 ."  בפני אלוהים ונחזור אליכם               

 .  יצחק נשא את העצים                           
 
 
 

 אברהם לקח  
 .את האש וסכין



שאל  "  ?איפה השה לעולה"
אלוהים בעצמו יספק  .  "יצחק

 .ענה אברהם" לנו את השה



שניהם הגיעו אל המקום המדויק שאותו בחר  
 אברהם בנה שם מזבח וסדר את  .  אלוהים

 העצים בכדי להקריב את הקורבן  
 אברהם כבר בנה הרבה  .  לאלוהים

 מזבח זה היה  .  מזבחים בחייו
 .לבטח הקשה ביותר לבניה



 אברהם קשר  
 את יצחק ושם 

 אותו על המזבח  
 האם אברהם  .  מעל העצים

 באמת היה מוכן לציית לאלוהים  
 ?  בנו יחידו, ולהקריב את יצחק היקר

 להבת הסכין נצצה כאשר !  כן
 .  אברהם נשא אותה למעלה

 לבו של אברהם כנראה  
 נשבר אבל אברהם ידע 

 .שהוא חייב לציית   



צעק  !"  עצור"
.   מלאך אלוהים

עכשו אני יודע  "
שאתה ירא את  

אתה .  אלוהים
לא חשכת את 

את יחידך , בנך
 ."ממני



הוא .  אברהם ראה איל בין השיחים
שחרר את יצחק והקריב את האיל  

:  אולי חשב אז יצחק.  במקומו
 אלוהים באמת סיפק לנו  "

 קורבן בדיוק כפי שאבי 
 ."אמר



בזמן שהאבא והבן הללו את אלוהים דיבר מלאך אלוהים אל  
בזרעך אברך את כל גויי הארץ בגלל ששמעת  .  "אברהם
 יום אחד ישוע יוולד והוא יהיה  ."  בקולי

 .אחד מצאצאי אברהם



 שרה  .  עצב בא, זמן מה לאחר מכן.  אברהם ויצחק חזרו הביתה
 .אברהם אבד את אשתו ויצחק אבד את אמו.  מתה         



 לאחר ההלויה אברהם                                          
 שלח את עבדו הראשי לחפש                                      

 העבד חזר אל  .  אשה עבור יצחק                               
 ארץ מולדתו של אברהם לחפש אשה בין                 

 .הקרובים של אברהם       



עשה שהאשה שתהיה מוכנה  .  "המשרת ביקש סימן מאלוהים
מיד הציעה  ."  לתת מים לגמלים שלי תהיה המתאימה עבור יצחק

.   היא היתה קרובת משפחה של אברהם.  רבקה לתת לגמלים מים
 .המשרת ידע שאלוהים ענה לתפילתו



היא נחמה אותו  .  רבקה עזבה את משפחתה כדי להנשא ליצחק
 !יצחק אהב את רבקה מאוד.  על מות אימו



 אלוהים בוחן את אהבתו של אברהם
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 '  כד-'בראשית כב
 
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



5 60 

 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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