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הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור

.הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



יום אחד לימד ישוע על  
הרבה.  שפת האגם

אנשים התאספו כדי  

.לשמוע אותו



. גדל וגדל הקהל
?מהיעשה ישוע



בראותו סירה לא הרחק  
.הוא עלה לסירה, ממנו



עכשיו הוא יכול היה לראות את  
האנשים והאנשים יכלו

.לראות ולשמוע אותו 



סיפורים -ישוע החל לספר משלים
אשר, על דברים רגילים  

.מלמדים על אלוהים 



."      איכר פיזר זרעים בשדה שלו"         
הסיפור של ישוע הוא כמו תמונה עם        

מילים במקום
.ציורים 



האנשים יכלו לדמות לעצמם את 
הם ראו –האיכר העובד  

זאת פעמים
.רבות 



כמה מהזרעים שפוזרו           
.   נפלו על שולי הדרך             

"!שבוש"                            



ציפורים צללו  
במהירות כדי לבלוע  

.אותם                   



כמה זרעים נפלו בחלקת אדמה           
.  הם מיד גדלו לשיחים חלשים.  מלאה סלעים   

השמש החמה יבשה אותם מפני                       
שהם לא יכלו                           
לגדל שורשים                           
.באדמה הרדודה                         



זרעים אחרים השרישו    
הם לא הצמיחו.  בין קוצים 

הקוצים הצטופפו.  דבר 
מסביב לצמח הצעיר 

וחסמו את השמש 
.והגשם ממנו 



.  שאר הזרעים נפלו על אדמה טובה      
כעבור זמן הזרעים הפכו לצמחים בריאים  

.שנשאו זרעים חדשים                     
האיכר היה כנראה                      

.מאוד מאושר                           



למה  .  "בסוף הסיפור באו התלמידים לישוע
הם"  ?אתה מלמד אותנו במשלים

.שאלו 



ישוע ענה שמשלים עוזרים לאנשים להבין  
דברים על אלוהים אם הם באמת

אוהבים 
.אותו 



אנשים שלא אוהבים את אלוהים לא  
.יכולים להבין משלים                        



.  ישוע הסביר את המשל
.הזרע הוא דבר אלוהים



הזרעים בשולי הדרך הם כמו  
מישהו ששומע אבל לא מבין את  

.דבר אלוהים            



השטן גורם להם לשכוח  
.את מה שאלוהים אומר



כמה אנשים מקבלים בשמחה את דבר
.אלוהים 



.   הם כמו הזרעים על אדמת הטרשים
אבל ברגע שמישהו לועג להם או מקשה 

עליהם בגלל שהם אוהבים את
קורה דבר, אלוהים                              

.עצוב                           



אותם אנשים אשר בשמחה התחילו ללכת     
אחרי ישוע חוזרים בהם ומפסיקים

.לציית לדבר אלוהים 



הם לא רוצים לשלם את המחיר של ציות  
כמה עצוב שהם מעדיפים.  לאלוהים

.לשמח אנשים במקום את אלוהים 



הקוצים         
במשל דומים           

לדאגות של העולם
ולאהבת הכסף 

אשר ממלאת את 
ליבם של כמה 

.אנשים 



הם כל             
כך עסוקים              

בניסיון להשיג
עוד כסף ודברים 
נוספים עד שהם 
שוכחים ודוחים 

את אלוהים 
.מחוץ לחייהם             



אבל הזרעים שנפלו על האדמה הטובה        
ונתנו פרי טוב דומים לדבר אלוהים שנכנס 

אנשים  .  לליבם של אנשים ומשנה את חייהם
.אלה משרתים ומכבדים את אלוהים



רבים רצו ללכת  .  קהל האנשים לא רצה לעזוב
המשלים של ישוע  .  אחרי אלוהים ולשמח אותו

עזרו להם להבין כיצד לציית  
.לאלוהים



האיכר והזרע 

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 

:מצוי ב

'מתי יג

"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


