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הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור

.הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



, זמן רב לאחר המבול
האנשים שחיו בארץ  

.תכננו תוכנית



בואו נבנה לנו עיר עם מגדל  "
בואו  . "הם אמרו" עד השמים

כולם ."  נגור תמיד ביחד
.דברו באותה שפה



אלוהים רצה שהאנשים יחיו בכל  
המקומות שיש בעולם אותו  

לכן הוא  .  הוא ברא
.עשה משהו



קבוצות של אנשים  , פתאום
.  התחילו לדבר בשפות שונות

אלוהים נתן להם שפות  
.חדשות



.  האנשים שדברו באותה שפה עברו לגור ביחד
אולי האנשים התמלאו פחד מאנשים אחרים  

שאותם  

לא יכלו 
.להבין



אלוהים גרם לאנשים לגור , בצורה זאת
העיר אותה הם  עזבו נקראה  .  בארצות שונות

כי שם , בבל

אלוהים בלבל  
.את השפות



בעיר חרן באור כשדים  , שנים לאחר מכן
אלוהים דיבר עם,

.אדם בשם אברם
עזוב את הארץ"

ציוה" הזאת
לך".אלוהים

אל הארץ  
אשר אני
אראה

".לך



.  אלוהים הדריך אותו לכנען.  אברם ציית
.אחיו הלכו אתו-אשתו שרי ולוט בן



.  אברם וגם לוט התעשרו, בכנען
לשניהם היה צאן ומקנה רב

לא היה מספיק מרעה.  מאוד
.בשביל כל כך הרבה בעלי חיים



רועי הצאן של לוט רבו עם רועי הצאן של 
.אמר אברם" בוא נמנע בעיות. "אברם
אתה תבחר, לוט... עלינו להפרד"

ראשון את המקום שבו אתה רוצה
."לגור



ככר הירדן מקום -לוט בחר את כל
שהיה מכוסה עשב רב עם  

.ערים וכפרים



הערים , אבל.  זה נראה היה טוב
היו מלאות באנשים רעים 

.וחוטאים



אלוהים דבר  , אחרי שלוט עזב
אני אתן לך  .  "שוב אל אברם

ולזרעך את כל ארץ כנען      
."לעולם



.  לאברם ושרי לא היו ילדים
כיצד יוכל אלוהים לקיים 

?הבטחה נהדרת שכזאת



שלושה אנשים שאלוהים שלח
.באו אל אברם ושרי



הם " בקרוב יהיה לך תינוק"
היא לא האמינה למסר .  שרי צחקה.  אמרו

.היא היתה בת תשעים שנה.  של אלוהים



אלוהים אמר לאברהם שמעתה הוא יקרא  
.ושרי תיקרא שרה) אב המון גויים( אברהם 



אלוהים גם אמר  
לאברהם שהוא ישמיד  

את הערים סדום  
ועמורה כי הן מלאות  

.רשע



,  אחיו של אברהם-בן
גר בסדום יחד  , לוט

.עם משפחתו



לוט האמין לאזהרה  
של אלוהים אבל  
הבעלים של בנותיו  
סרבו לעזוב את

כמה.  סדום
הם לא  !  עצוב

האמינו לדבר
.אלוהים



רק לוט ושתי בנותיו
.הגיעו למקום מבטחים

אש וגופרית החלו ליפול
על הערים  

.מלאות הרשע



אשתו, למרבה הצער
של לוט לא ציתה להזהרת
אלוהים והביטה לאחור  
.בזמן שרצה



.היא הפכה לנציב מלח



אלוהים קיים את מה 
שהבטיח לאברהם  

נולד.  ולשרה
להם בן
זקונים בדיוק
כפי שאלוהים

כמה.  אמר
שהם שמחו
!כאשר יצחק נולד



יתכן שאברהם
גם חשב על
ההבטחה של
אלוהים לתת לו
ולזרעו

את ארץ  
.כנען לעולם



אלוהים יקיים
גם את ההבטחה

אלוהים.  הזאת
תמיד מקיים את

.הבטחותיו



הבטחת אלוהים לאברהם

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'כא-'בראשית יא

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



הסוף



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

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

, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע

אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים
את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על  

הוא יבוא ויחיה !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
:אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי 

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על  .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
.  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

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