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كان یوما حزینا بالنسبة إلى 
. منسى، فلقد مات أبوه حزقیا

وصار منسى ملكا على أرض 
یھوذا وعمره ال یتجاوز الثانیة 

وفي تلك اللحظة لم یكن . عشر
منسى یعلم أنھ سوف یملك 

ولقد . خمسة وخمسین عاما
احتاج منسى إلى مساعدة هللا، 

.لكي یكون ملكا صالحا  



لم یسمع منسى لكلمة هللا ولكنھ عمل الشر، فلقد 
أعاد بناء مذابح لعبادة األوثان، وفوق ذلك صنع 

.  صورا منحوتة ووضعھا في ھیكل هللا المقدس
ال تصنع لك تماثیال : "وهللا كان قد أمر موسى قائال

 منحوتة، ال تسجد أمامھا 
!"وال تعبدھا   



.  ومارس منسى أیضا السحر والعرافة وأبعد الشعب عن هللا
وعدم طاعة منسى . وفوق ذلك أحرق أوالده كذبیحة لألوثان

.جعلت هللا یغضب جدا       



وعندما یكون شعب هللا غیر مطیع، یسمح هللا بأن یُعاقب ھذا 
وھذا بعینھ ما حدث مع منسى والشعب الذي كان . الشعب
فلقد جلب علیھم هللا جنود أشور، الذین أخذوا منسى . یحكمھ

.وقیدوه بسالسل وذھبوا بھ إلى بابل  



ولما تضایق في بابل طلب وجھ الرب 
إلھھ، وتواضع جدا أمام إلھ آبائھ، وصلى 

ولم یرد أن یعود مرة أخرى لعبادة . إلیھ
األوثان، ولكن ھل سیستجیب هللا الحي 

  لھ، بعد أن عمل كل ھذا الشر؟



نعم، لقد استجاب هللا لھ وسمع تضرعھ، 
ورده إلى أورشلیم إلى مملكتھ، فعلم منسى 

.أن الرب ھو هللا  



لقد أصبح منسى إنسانا جدیدا، فأزال الصنم من بیت 
الرب، وجمع األصنام التي في أورشلیم وطرحھا خارج 

ثم أمر . المدینة، ورمم مذبح الرب وذبح علیھ ذبائح شكر
 منسى شعبھ أن یعبدوا الرب إلھ إسرائیل، فیا لھ من

!تغیر حدث مع منسى                     

 



ولما مات منسى عاد آمون ابنھ مرة أخرى لعبادة األوثان، 
ولكنھ لم یتواضع أمام الرب كما تواضع منسى، وألن آمون 

.زاد في شره، قتلوه عبیده في بیتھ، فحكم فقط لمدة سنتین  



الملك التالي كان یوشیا، وكان 
ابن ثماني سنین حین ملك، وملك 

إحدى وثالثین سنة وعمل 
المستقیم في عیني الرب، 

ووضع نھایة للعبادة الباطلة 
لألصنام، وفعال حّول األصنام 

.إلى بودرة  



والملك الصالح یوشیا طّھر ورمم بیت الرب، وبین المھمالت 
.وجد أحد الكھنة سفر شریعة الرب، الذي أعطاه لموسى  



فلما سمع الملك كالم 
الشریعة مزق ثیابھ من 
الحزن، وعلم یوشیا كم 
كانت آباءه شریرة ولم 

.یطیعوا شریعة هللا  



وإحدى النبیات واسمھا خلدة أعطت الرسالة التالیة لیوشیا من 
ھئنذا جالب جمیع اللعنات المكتوبة : ھكذا قال الرب: "الرب

 في السفر على ھذا الموضع، من أجل أنھم تركوني، وأما
یوشیا  من أجل أنھ كان متواضعا ومطیعا،                        

!"فلن یحدث كل ھذا إال بعد موتھ                               



وساعد هللا یوشیا في أن یُرجع 
وفي أحد األیام، . شعبھ إلى الرب

عندما كان یقود یوشیا جیشھ في 
الحرب، أصابھ الرماة وجرحوه 
جدا، فنقلھ عبیده على مركبة إلى 

أورشلیم إلى بیتھ، حیث مات، 
وناح كل الشعب على الملك 

الصالح یوشیا وكتبوا فیھ 
 .األغاني لرثائھ



وبعد فترة لم تعد ھذه 
المملكة، ولكن في یوم من 

األیام سوف یملك ملك على 
إسرائیل، واسمھ ملك 
 .الملوك ورب األرباب

لما أتى یسوع المسیح للمرة  
األولى ُرفض وُصلب، 

ولكن لما یأتي مرة أخرى 
فلن یملك فقط على 

 إسرائیل، بل على كل
  .األرض     



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  ملوك صالحون وآخرون أشرار

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

36 - 32سفر أخبار األیام الثاني    



 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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