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Однієї ночі Бог дав 
Аврааму дивного наказа.  
Це було перевіркою аби 
побачити, чи любить 
Авраам свого сина Ісака   
 більше, ніж Бога.  



“Візьми свого сина, Ісака, і 
принеси його в цілопалення”, 
- наказав Бог.  Принести 
Ісака?  Пожертвувати       
свого сина?  Аврааму              
це було важко               
зробити.  Він дуже            
любив свого сина. 



Але Авраам навчився довіряти Богу 
навіть тоді, коли він Його не розумів.  
Вранці він вирушив разом з  
Ісаком та двома слугами до гір,  
де мала здійснитися пожертва.  



Перед відходом Авраам 
нарубав дров, щоб 
зробити вогонь для 
цілопалення.  Авраам 
збирався підкоритися 
Богу. 



        Через три дні вони    
      наблизилися до гір.    
     “Залишайтесь тут, - сказав 
Авраам своїм слугам, - а я й   
хлопець підемо аж туди, і 
 поклонимося, 

і повернемося до 
вас.”  Ісак ніс 
дрова.  Авраам 
ніс вогонь і ніж.  

 



“А де ж ягня на цілопалення?” 
– запитав Ісак.  “Бог нагледить 
ягня Собі на цілопалення”, - 
відказав Авраам.  



Удвох вони прийшли точно на місце, вибране Богом.   
                 Тут Авраам побудував вівтар і розклав  
                                 вогонь, щоб палити жертву перед  
                                    Богом.  Авраам зробив багато  
                                         вівтарів.  Певно, цей вівтав  
                                            було будувати найтяжче. 



                                         Авраам  
                                    зв’язав Ісака і  
                                   поклав свого  
  улюбленого сина на вівтар. Чи й 
справді Авраам мав послухатися   
    Бога і пожертвувати своїм  
  дорогим, єдиним сином, Ісаком?    
            Так!  Блиснуло лезо високо  
            занесеного Авраамом ножа.  
               Його серце, мабуть,   
               розривалося, але Авраам  
                   знав, що мусить  
                        підкоритися Богу. 



 Зупинись! 
 – вигукнув 
ангол Господній. 
“Тепер Я 
довідався, що ти 
 богобійний, 
 і не пожалів 
 для Мене 
 сина свого, 
  одинака    
    свого.” 



Побачивши у кущах барана, 
Авраам розв’язав Ісака і 
замість нього приніс у жертву 
 барана.  Мабуть, Ісак 
 подумав: Бог нагледів, як 
 батько й казав.  



Поки батько й син поклонялися, Ангол Господній 
промовив до Авраама: “Всі народи землі будуть 
потомством твоїм благословляти себе через те, що  
   послухався ти Мого голосу.”  
   Одного дня через Авраамових  
   нащадків мав народитися Ісус.  



Авраам та Ісаак повернулися додому.  За деякий час 
прийшла журба.  Померла Сарра.  Авраам втратив 
свою жінку, а Ісак втратив мати.  



Після похорону Авраам  
послав найстаршого раба  
свого дому шукати жінку д 
ля Ісака.  Слуга пішов до їхньої коли- 
шньої землі,  щоб знайти жінку з-поміж  
                                     Авраамових родичів. 
 



Слуга попросив Божого знаку.  Нехай дівчина, яка 
дасть води моїм верблюдам, буде для Ісака.  Негайно 
Ревека запропонувала їм води.  Вона була однією з 
Авраамових родичок.  Слуга знав, що Бог відповів 
на його молитву.  



Ревека залишила свою родину, щоб одружитися з 
Ісаком.  Вона потішала його після смерті його  
  матері.  Ісак так любив її! 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Бог випробовує Авраамову любов 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Книзі Буття, головах 22-24 
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Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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