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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



המלך  , אביו.  זה היה יום עצוב עבור מנשה
,  רק בן שתים עשרה שנה, כעת.  יחזקיהו מת

 מנשה היה למלך החדש
 .על עם האלוהים ביהודה 

 ,הוא לא ידע זאת אז   
 אבל מנשה ישלוט 

 במשך חמישים וחמש 
 מנשה נזקק.  שנים 
 לעזרת אלוהים כדי 

 .להיות למלך טוב 



אבל מנשה התעלם מאלוהים ועשה  
מנשה בנה שוב במות .  מעשים רעים

הוא אפילו עשה  .  בכדי לעבוד אלילים
 פסלים ושם אותם 

 בבית המקדש  
 !הקדוש



לא תעשה  ", אלוהים ציוה דרך משה
לא תשתחוה  . לך פסל וכל תמונה

 ."להם ולא תעבוד אותם



הוא הרחיק את .  מנשה עסק בכישוף וניחוש
המלך אפילו העביר את  .  האנשים מאלוהים

 .בניו באש כקורבן לאלילים
 חוסר הציות של   

 מנשה הכעיס 
 מאוד את 
 .אלוהים 



אלוהים הרשה  , כאשר האנשים לא צייתו
וזה מה שקרה  .  לצרות וקשיים שיבואו עליהם

אלוהים הביא .  למנשה ולעם עליהם שלט
 עליהם את צבא  

 .  אשור      
 

 מנשה
 נתפס והובא 

 .בשרשראות לבבל 



התחנן  , בסבל שעבר בבבל
הוא  .  מנשה לאלוהים

השפיל והכניע את עצמו  
בפני אלוהי אבותיו 

 .והתפלל אליו



לא היו יותר תפילות  
האם  , אבל!  לאלילים

האלוהים חיים יענה  
למנשה אחרי כל  
המעשים הרעים  

 ?שעשה



אלוהים הקשיב לתפילותיו של  !  כן
,  המלך והחזיר אותו חזרה לירושלים
 .חזרה לכיסא המלכות ולמלכות

 אז ידע מנשה שאלוהים   
 .הוא האלוהים 



הוא הוציא את  .  המלך מנשה היה אדם חדש
הפסלים מבית המקדש ואסף את כל האלילים  

 הוא תיקן את  .  הוא זרק את כולם.  בירושלים
 מזבח האלוהים והקריב קורבן                 

 .תודה                                          



אז הוא ציוה על העם לשרת ולעבוד את  
   !איזה שינוי עבר מנשה.  אלוהי ישראל



חזר לעבוד , אמון,בנו, כאשר מנשה מת
אבל הוא לא השפיל את עצמו בפני .  אלילים

כאשר אמון חטא יותר  .  אלוהים כמו מנשה
 בביתו , משרתיו לבסוף רצחו אותו, ויותר
 .הוא מלך רק שנתיים.  שלו



 היה רק, יאשיהו, המלך הבא
 הוא מלך.  בן שמונה שנים 

 שלושים ואחת שנה ועשה את 
 הוא. הטוב בעיני אלוהים 
 הרס והשמיד את העבודה 

 .הזרה ואת האלילים 
 יאשיהו טחן, למעשה   

 את כל האלילים 
 .לאבקה 



המלך יאשיהו הטוב גם ניקה ותיקן את מקדש  
כוהן אחד מצא את  , בין כל האשפה.  אלוהים

 שאלוהים  ' ספר תורת ה
 .נתן למשה



כאשר המלך שמע את דברי 
 הוא קרע את  , התורה

 יאשיהו  .  בגדיו בצער
 ידע כעת כמה גדול 

 ונורא היה חטא אבותיו  
 נגד אלוהים  

   .והתורה



אשה נביאה אחת בשם חולדה מסרה מסר  
הנני  , כה אמר אלוהים.  "מאלוהים ליאשיהו

תחת אשר עזבוני  , מביא רעה על המקום הזה
 אבל."  ויקטרו לאלוהים אחרים

 מכיון שיאשיהו היה ענו 
 

 וממושמע כל הדברים 
 האלו יקרו רק 

 .אחרי שימות 



אלוהים עזר ליאשיהו להדריך את העם חזרה  
בזמן שהוא יצא עם הצבא , יום אחד.  לאלוהים

 יאשיהו נפצע, למלחמה
 קשה מקשת של 

 .האויב 



משרת אחד לקח אותו במרכבה חזרה  
, כל העם התאבל.  לירושלים ושם הוא מת

 וכתבו קינות על המלך
 .יאשיהו הטוב 



,  זמן קצר לאחר מכן
.   המלכות הסתיימה

מלך  , אבל יום אחד
שוב ימלוך על  

שמו הוא  .   ישראל
, מלך המלכים"

 ."ואדון האדונים



כאשר ישוע בא  
,  בפעם הראשונה
.  הוא נדחה ונצלב

כאשר ישוע יבוא 
הוא יהיה לא ,שוב

רק למלך על  
אלא למלך  , ישראל

 .על כל העולם



 מלך רע  , מלך טוב
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'לו-'לג', דברי הימים ב
 
 

 "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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