
พระเจาทดสอบความรักของอับราฮัม 

พระคัมภีรสําหรับเด็ก
นําเสนอ



เขียนโดย: Edward Hughes

คําอธิบายโดย: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

ปรับปรุง: M. Maillot; Tammy S.

แปลภาษาโดย: Maliwan Jantabut

ผลิตโดย: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
อนุญาต: คุณสามารถคัดลอก หรือ ปริ้น เรี่องราวได 

ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



คืนหนึ่งพระเจาประทานคํา

สั่งประหลาดแก อับราฮัม.

คําสั่งประหลาดนั้น 

คือคําสั่งทดลองใจอับราฮัม 

วาเขาจะรักอิสอัคมากกวารัก

พระเจาหรือไม



พระเจาสั่งเขาวา “จงพาบุตรของเจา อิสอัคและถวายเขา

เปนเครื่องเผาบูชา” ถวายอิสอัค? เสียสละบุตรชายของเขา? 

นี่เปนเรื่องที่ยากมาก

สําหรับอับราฮัม 

เพราะวาเขารักบุตรชาย

คนเดียวของเขามาก



แตอับราฮัมเรียนรูที่จะเชื่อฟงพระเจา

ถึงแมวาเขาจะไมเขาใจก็ตาม 

เขาจึงไดลุกข้ึนแตเชาตรูเพ่ือเดินทาง ...



... ไปยังภูเขาลูกหนึ่งเพ่ือทําพิธีเผาบูชา 

เขาไดพาอิสอัคและคนใช 

สองคนไปดวย 



กอนออกเดินทาง อับราฮัมไดตัดฟน 

เพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับพิธีเผาบูชา 

เขาวางแผนที่จะทําตาม

คําสั่งของพระเจา



พอเดินทางได สามวัน

พวกเขาก็เขาใกลภูเขาลูกหนึ่ง

อับราฮัมบอกกับคนใชทั้งสองวา”

เจาทั้งสองอยูที่นี่ 

เราและลูกจะเดินทาง

ข้ึนไปบนภูเขา ...



... เพื่อนมัสการพระเจาแล

ะเราจะกลับมาหาเจาทั้งสอง.

อิสอัค แบกฟน 

อับราฮัมถือคบเพลิง

และมีด



อิสอัคไดถามอับราฮัมวา 

“ลูกแกะสําหรับเผาบูชาอยูที่ไหน?”



อับราฮัมตอบวาพระเจาจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรับเปน

เครื่องเผาบูชาเอง



เม่ือเขาทั้ง สอง มาถึงที่ซ่ึงพระเจาตรัสบอกเขาไว 

อับราฮัมก็สรางแทนบูชาที่นั่น 

เรียงฟนเพ่ือทําพิธีเผาบูชาตอพระเจา



อับราฮัมเคยสรางแทนบูชาไวมากมาย 

แนนอนวาแทนบูชาแทนนี้เปนแทนบูชาที่ยากที่สุดที่เขา

เคยสรางมา



อับราฮัมมัดอิสอัค บุตรชายอันเปนที่รักของเขา 

และวางอิสอัคไวที่แทนบูชาฟน.

อับราฮัมกําลังจะถวายอิสอัคลูกชายคนเดียวเพ่ือเชื่อฟง

พระเจาจริงหรือ? 



ใชเปนเรื่องจริง! 

อับราฮัมก็ย่ืนมือจับมีดยกข้ึนเพ่ือจะฆา

บุตรชาย.

หัวใจของอับราฮัมกําลังจะแตกส

ลายแตเขาก็เชื่อฟงพระเจา



“หยุด”

ทูตสวรรคของพระเจาตะโกน วา

“บัดนี้เรารูแลววา

เจายําเกรงพระเจา

และมิไดหวง

บุตรชายคนเดียว

ของเจามากกวา

เรา”



อับราฮัมเห็นแกะผู ตัวหนึ่งอยูในพุมไมทึบ เขาก็แกมัด

อิสอัค และจับแกะตัวนั้นมาเปนเครื่องบูชาแทนบุตรชาย.

ฮิสอัคคิดวา

“พระเจาไดจัดเตรียมอยางที่บิดา

ของเราพูดไวจริงๆ”



ขณะที่ อับราฮัมและอิสอัคกําลังนมัสการพระเจาอยูนั้น

ก็มีทูตสวรรคของพระเจามาพูดกับอับราฮัมวา

“ลูกหลานและประชาชาติทั้งหลายของเจา

จะไดรับการอวยพรเพราะวาเจาเชื่อฟงเรา

วันหนึ่งพระเยซู 

จะกําเนิดในตนตระกูล

อับราฮัม



อับราฮัมและอิสอัค เดินทางกลับถึงบาน หลังจากนั้นไม

นาน ก็เกิดเรื่องนาเศราโศกเสียใจข้ึน ซาราหไดสิ้นชิวิต.



อับราฮัมไดสูญเสีย ภรรยาของเขา และอิสอัคไดสูญเสีย

แมของเขา



หลังจากงานศพเสร็จสิ้น

ลง อับราฮัมก็ไดสงคนใชอ

าวุโสของเขาเพื่อไปหาภรรยาใหกับอิสอัค.



คนใชคนนั้นก็ไดไปที่บา

นเกิดของอับราฮัมเพื่อคนหา

ภรรยาใหกับอิศอัคทามกลางญาติพ่ีนองข

องอับราฮัม



คนใชก็ไดอธิษฐาน เพ่ือขอ หมายสําคัญ 

จากพระเจา. “ขอใหหญิงสาวที่ใหน้ําแกอูฐ 

เปนคนที่พระเจาจัดเตรียมแกอิสอัคเถิด” 

ทันใดนั้น เรเบคาร ก็เอาน้ําใหเขา และอูฐดื่ม.



เรเบคารเปนหนึ่งในบรรดาญาติของอับราฮัม.

คนใชแนใจวาพระเจาไดตอบคําอธิษฐานของเขาแลว.



เรเบคารก็ไดลาครอบครัวของนางเพ่ือไปแตงงานกับอิสอัค 

เรเบคารทําใหอิศอัครูสึกปลอบโยนหลังจากที่แมของเขา

สิ้นชีวิต. อิสอัครักนางมาก



พระเจาทดสอบความรักของอับราฮัม 

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 22-24

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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