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.  מלבד מביום השבת –המן מאתמול היה מלא בתולעים, וכצפוי
.ביום השביעי המיוחד האנשים נחו ואכלו מהמן של יום האתמול

זה היה סוג של לחם  .  למחרת בבוקר שלח אלוהים את המן
כל בוקר שכב  .  שטעמו כופלה דבש

המן על האדמה מוכן עבור בני  
בדרך זאת האכיל  .  ישראל

.אלוהים את עמו במדבר

אחרי שלושה ימים במדבר האנשים הצמאים  
אבל הם לא יכלו לשתות .  מצאו מקוה מים

האנשים  , במקום להתפלל.  מהמים המרים
 .  אלוהים היה מאוד רחמן.  התלוננו

.הוא הפך את המים למתוקים

                                           .אלוהים דאג לבני ישראל במדבר
והגן  -הוא נתן להם לאכול ולשתות

כאשר .  עליהם מפני אויבים
בני  , עמלק נלחם בישראל
ישראל נצחו בקרב  

בזמן שמשה  
הרים את  

.ידיו

אבל  .  הם נאלצו לבטוח  באלוהים כל יום מחדש עבור האוכל
למרות שאלוהים אמר שבמשך  , כמה אנשים אספו מנת מן נוספת

.הלילה הוא ירקב

במצרים היה לנו  .  "נדמה היה שהאנשים התלוננו על כל דבר
בערב ההוא שלח  .  הם צעקו" ,במדבר אנחנו נמות מרעב.  אוכל

  .האנשים תפסו אותם בקלות.  אלוהים ציפורים בשם שלו
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בזמן שמשה היה על הר סיני  
ביחד עם אלוהים בני ישראל  

הם אמרו  .  עשו משהו איום
 –לאהרון לעשות עגל מזהב 
והם הללו אותו במקום את 

.  אלוהים כעס מאוד.  אלוהים
.גם משה

לא יהיה לך אלוהים  "1.
."  אחרים על פני

לא תעשה או  . "2
תשתחוה לפסל או  

."תמונה

לא תישא את שם  . "3
."אלוהיך לשוא

זכור את יום . "4
."לקודשו, השבת

כבד את אביך ואת  . "5
."אמך

אם תשמעו בקולי תהיו לעמי  ", אלוהים אמר לבני ישראל
אמרו האנשים  " ,נעשה, כל מה שאלוהים יאמר."  "הנבחר
הם הגיעו לרגלי הר סיני וחיכו בזמן שמשה עלה לפגוש  .  למשה
.את אלוהים      

כאשר משה ראה את העגל  
הוא נפץ  , והאנשים הרוקדים

.   את הלוחות על האדמה
בזעם הרס משה את עגל  

הוא הרג את האנשים  .  הזהב
.הרעים שהעריצו את העגל

."  לא תרצח. "6

." לא תנאף. "7

."לא תגנוב. "8

."  לא תשקר"  . 9

."לא תחמוד. "10

משה היה עם  
אלוהים על ההר  
במשך ארבעים  

אלוהים כתב  .  יום
את עשרת 

הדברות על שני 
הוא .  לוחות אבן

אמר למשה כיצד  
הוא רוצה שעמו  

.יחיה
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במשך  ", ואז הוא אמר לאנשים.  אלוהים הציל את חייו של משה
יהושע והילדים  , רק כלב.  ארבעים שנה אתם תנדדו במדבר

."שלכם יחיו ויזכו להכנס לארץ שאתם מאסתם

עשרת המרגלים האחרים פחדו  
מהערים החזקות והענקים שהיו 

אנחנו לא יכולים לכבוש  .  "בארץ
הם  .  הם נאנחו" ,את הארץ            

שכחו את הדברים                          
הנהדרים שאלוהים                          
עשה כששחרר                          

.אותם ממצרים                        

אלוהים החליף את לוחות האבן  
הוא אמר  .  ועשה לוחות חדשים
אוהל גדול   -למשה לבנות משכן

מקום בו  –עם גדר גדולה מסביב 
שם הם  .  ישכון אלוהים עם עמו

עמוד הענן  .  יעבדו את אלוהים
.והאש היו הסימן שאלוהים אתם

ארבעים שנה  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

 :מצוי ב

'במדבר יד –' שמות טו

 "פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

הם  .  האנשים הקשיבו לדברם של עשרת המרגלים שלא האמינו
.הם אפילו ניסו להרוג את משה.  בכו והתכוננו לחזור למצרים

משה שלח שנים עשר מרגלים  , כאשר הם התקרבו לארץ לכנען
כל המרגלים  .  כדי לרגל את הארץ שאלוהים הבטיח לעמו

יהושע וכלב האמינו  , אבל רק שנים!  הסכימו שהארץ נהדרת
.שהם יכולים לכבוש את הארץ בעזרתו של אלוהים      
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 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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