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צעק  " ,קראו לקוסמים"
כאשר קוסמי  .  פרעה

מצרים השליכו את המקלות  
שלהם גם הם הפכו  

אבל המטה של .  לנחשים
.  אהרון בלע את האחרים

פרעה סרב לשחרר , עדיין
.את בני ישראל

האנשים האשימו את  
משה ואהרון בבעיות  

משה  .  והצרות שלהם
.  מצא מקום להתפלל

הוא  " ,או אלוהים"
אתה לא היצלת ", קרא

אני  ."  "את עמך כלל
,  הוא אלוהים

"  ,ואני אחלץ אתכם
.ענה אלוהים

אבל עשו  .  אנחנו לא נספק לכם יותר.  תאספו לכם לבד תבן"
אלו היו הפקודות האחרונות  ."  את אותו מספר לבנים כמו קודם

.של פרעה

.  למחרת בבוקר פגשו משה ואהרון את פרעה על שפת הנהר
.   כאשר אהרון הטה את המטה שלו הפך אלוהים את המים לדם

אבל פרעה  .  אנשים     לא יכלו לשתות מן המים!  הדגים מתו
הקשה את  

.  ליבו

הוא  
הרשה לבני לא 

ישראל לעזוב 
.את מצרים

אז שלח אלוהים את  
משה ואהרון חזרה אל  

כאשר השליט  .  פרעה
הגדול ביקש סימן  

, ממשרתיו של אלוהים
הפך המטה של אהרון  

.לנחש מתפתל

השוטרים הכו כמה  
מהעבדים מפני שהם לא  
הספיקו לאסוף את התבן  

.ולעשות מספיק לבנים
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אחרי הברד שלח 
.  אלוהים את הארבה

הארבה אכל כל דבר  
.  ירוק בארץ

כל .  אז שלח אלוהים מליוני חרקים קטנים שנקראים כינים
אבל פרעה לא  , האנשים ובעלי החיים התגרדו בגלל העקיצות

.נכנע לאלוהים

אמר משה  , עוד פעם
לפרעה לשחרר את  

פרעה  .  בני ישראל
אלוהים .  שוב סרב

.  שלח מכה נוספת
כל מצרים התמלאה  

,  כל בית.  בצפרדעים
כל חדר אפילו  

התנורים היו מלאים  
.בצפרדעים

אלוהים חושך  עשה ואז
מוחלט למשך שלושת  

אבל פרעה  .  ימים
העקשן לא שחרר 

.את בני ישראל

,  בהמשך שלח אלוהים ערוב
אלוהים שלח מחלות  .  בהמונים

.  להרוג את המקנה של המצרים
האנשים  .  אלוהים שלח ברד
למרות זאת  .  סבלו מאוד

עדין סרב פרעה  ,
.לאלוהים

,  התפללו עבורי"
שאלוהים יסיר את  

בקש  " ,הצפרדעים
ואני  .  "פרעה

."  אשחרר את עמך
אחרי  , אבל

, שהצפרדעים נעלמו
שינה פרעה את  

הוא לא .  דעתו
.שיחרר את העבדים
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.  בני ישראל היו חופשיים, שנה430אחרי 
,  אלוהים הדריך אותם בעזרת עמוד ענן ביום

.ועמוד אש בלילה

התחנן פרעה לפני " ,לכו מכאן"
."   עבדו את האלוהים,לכו.  "משה

עמו של אלוהים יצא  , במהירות
.מגבולות מצרים

אני אשלח מכה אחת  "
הזהיר " ,נוספת

בערך .  "אלוהים
כל בכור מבני  , בחצות

אדם ומן הבהמה  
אלוהים אמר  ."  ימות

לבני ישראל  
שהבכורים שלהם 

ינצלו אם הם ישימו  
דם של כבש על 

משקופי הדלתות  
.שלהם

אבל פרעה לא סיים עם 
הוא  , שוב.  בני ישראל

,  שוב.  שכח את אלוהים
הוא  .  הוא שינה את דעתו

ורדף אחרי  , כנס את צבאו
,  תוך זמן קצר.  העבדים

הוא לכד אותם בין היבשה  
.והים

אלוהים אמר למשה לזכור את ערב  
הפסח מכיון שמלאך אלוהים פסח על בתי  

.בני ישראל והכה את פרעה ועמו

היתה צעקה , בחצות הלילה
.  המוות הכה.  גדולה במצרים

.לפחות אדם אחד בכל בית מת
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6011

הסוף

עכשיו אנחנו נתפוס  .  "אז הצבא של פרעה דהר לתוך ים סוף
הצבא  .  אבל אלוהים סגר את המים.  חשבו החיילים" ,אותם

עכשיו ידע פרעה שאלוהי  .  החזק של מצרים טבע
.ישראל הוא האלוהים  על הכל

משה ניגש  .  אמר משה" ,אלוהים ילחם בשבילכם"
.לשפת המים והרים את ידיו

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

להתראות פרעה  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'טו–' שמות ד

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

הים  .  נס גדול ארע
נפתח ואלוהים עשה  

.  דרך בתוך המים
.האנשים חצו בבטחה
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