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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



. منسی بسیار غمگین بود
پدرش پادشاه حزقیا تازه 

منسی کھ. فوت کرده بود
فقط دوازده سال داشت، 
پادشاه جدید قوم خدا در 

او آن زمان . یھودا شد
نمی دانست کھ قرار است 

.سال پادشاه باشد55برای 
منسی برای اینکھ پادشاه

د خوبی باشد بھ کمک خداون
.احتیاج داشت



. اما منسی خدا را نادیده گرفت و شرارت کرد
منسی مذبح ھا را برای بت پرستی بازسازی

او حتی یک بت ساخت و آن را در معبد . کرد
خداوند بھ وسیلھ موسی ! مقدس خدا قرار داد

ھیچ بتی نسازید، در : "گفتھ بود
آنھا سر خم نکنید و برابر 

."آنھا خدمت نکنیدبھ 



منسی سحر و 
او . جادوگری می کرد

مردم را از خدا دور 
ی پادشاه منسی حت. كرد

فرزندان خود را بھ 
تھا عنوان قربانی برای ب

نافرمانی ھای . سوزاند
منسی، خدا را بسیار 

.خشمگین کرد



خداوند، ھنگامی کھ قومش نافرمانی می کنند، آنھا را 
این ھمان اتفاقی بود کھ برای منسی و. مجازات می کند

ر خداوند، لشک. مردمی افتاد کھ او بر آنھا حکومت می کرد
ھ آنھا منسی را با زنجیر ب. آشور را بر آنھا پیروز کرد

.بابل بردند



منسی در بابل، با رنج بھ
خداوند خدای خود التماس 

او در برابر خدای . کرد
د و پدرانش بسیار فروتن ش

او دیگر بتھای . دعا کرد
اما آیا ! مرده  را نپرستید

خدای زنده، بعد از ھمھ 
شرارت ھای منسی، بھ 
دعای او جواب می دھد؟



خدا دعای پادشاه را شنید و! بلھ
ھ او را بھ اورشلیم برگرداند و ب
باره تخت سلطنت بازگرداند تا دو

سی سپس من. بر مردم سلطنت کند
.دانست كھ خداوند، خداست



ا او بت ھا ر. پادشاه منسی تغییر کرد و شخص جدیدی شد
معبد خدا بیرون آورد و ھمھ خدایان بیگانھ ای را کھ در از 

او مذبح. اورشلیم بودند، جمع کرد و ھمھ آنھا را دور انداخت
س سپ. خداوند را تعمیر و ھدیھ ھای شکرگزاری تقدیم کرد

قوم خود دستور داد كھ بھ خداوند خدای اسرائیل خدمت بھ 
چھ تغییر بزرگی کرده منسی . كنند

!بود



ت ھنگامی کھ منسی درگذشت، پسرش آمون، بھ پرستش ب
تنی ھا بازگشت اما او مانند منسی در برابر پروردگار فرو

ادمانش آمون بیشتر و بیشتر گناه می کرد، سرانجام خ. نکرد
.رداو فقط دو سال سلطنت ک. او را در خانھ خودش کشتند



ت پادشاه بعدی یوشیا، فقط ھش
سال سلطنت 31او . سال داشت

کرد و آنچھ را کھ از نظر خدا 
او ھمھ .  درست بود، انجام داد

.خدایان دروغین را نابود کرد
در حقیقت، یوشیا ھمھ بت ھا 

.را پودر کرد



. ردپادشاه خوب یوشیا، معبد خدا را نیز تمیز و تعمیر ک
یک کاھن، در میان زبالھ ھا کتاب قانونی را کھ خدا بھ 

.موسی داده بود، پیدا کرد



ان ھنگامی کھ پادشاه سخن
دت شریعت را شنید، از ش

اندوه لباس خود را پاره 
ھ یوشیا می دانست ک. کرد

پدرانش در نافرمانی 
قانون خدا چقدر شرورانھ

.عمل کرده اند



نین او چ. یک نبی زن بھ نام حلده، پیام خدا را بھ یوشیا داد
ا بر من تمام لعنھای كتاب راینك : خداوند می فرماید: "گفت

این مكان می آورم زیرا قوم بنی اسرائیل مرا رھا كرده 
،اما چون یوشیا متواضع و مطیع بود." اند

مرگاین اتفاقات تا زمان 
.او پیش نمیامد



خداوند بھ یوشیا کمک کرد تا قوم خود را بھ سوی او 
یوشیا یک روز در حالی کھ ارتش خود را در. بازگرداند

دت جنگ رھبری می کرد، بھ وسیلھ تیر کماندار دشمن، بھ ش
،ارابھبا خادمانش او را . شدزخمی 

اوبھ خانھ اش در اورشلیم بردند و 
مردمھمھ . در آنجا درگذشت

سرودھاییعزادار شدند و او 
،خوبدرباره پادشاه 

.یوشیا ساختند



مدتی بعد، پادشاھی پایان 
اما روزی پادشاھی . یافت

براسرائیل سلطنت خواھد 
کرد کھ نام او، پادشاه 

پادشاھان و خدای خدایان 
ھنگامی کھ عیسی . است

مسیح برای اولین بار آمد، 
.  دپذیرفتھ نشد و مصلوب ش
اما وقتی کھ عیسی مسیح 

دوباره بیاید، نھ تنھا بر 
ین اسرائیل، بلکھ بر کل زم

.خواھد شدپادشاه 
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پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقّدس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

. خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
د قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خومجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

پس از عیسی مسیح. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
ز او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و ا. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

مرا کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھانخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
کمکم کن . نمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقّدس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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