
الفصل الخامس:

 اأنبياء



كان أهل فلسطن، أي اأرض التي دخلها 
بنو إرائيل، أراًرا. كانوا يُدَعون كنعانين 

وكانت لغتهم تختلف عن لغة بني 
يعقوب. كذلك كانوا يقّدمون تضحيات 
برية ويسجدون آلهة مصنوعة من 
الفّضة والذهب والنحاس والخشب.

هذا الطفل الريء
لك يا بعل. ليهِدئ

دمه غضبك.

سأضّحي بطفي
للتكفر عن ذنبي.



رسل اأ اأنبياء والكهنة ليحّضوهم عى 
التوبة، لكّنهم استمّروا ي خطاياهم. 

وكا أباد الناس أيام نوح ومدينتي سدوم 
وعمورة، سيُبيد شعب كنعان اآن.

إنَه أمر كريه
 ولكّنه واجب. افعل 

خرًا، تجِن خرًا؛ 
افعل الّر، را. 

ذات يوم سنبلغ رتبة
الكهنة الكبار، ونقّدم 

نحن التضحيات.



قاوم الوثنيون الساكنون ي أرض 
اموعد غزو بني إرائيل وقاتلوهم 
للمحافظة عى أرضهم، لكن الله 
مّكن بني إرائيل من هزمتهم.



هذا آخر طفل
تقتله ي حياتك.

كيف تجرؤون
عى اقتحام هذا
امعبد امقّدس!



عندما انتهت الحرب الدامية أخرًا، 
انتر العرانيون عى أعدائهم، 

وامتّدت اأرض أمامهم ليفتحوها. 
ثُمَ خطب يشوع ي الشعب. 

قد 
جاء أبونا إبراهيم 
من عب وثني. ثم 
كلّمه ا ووعده بأن 

يجعل منه أمة
عظيمة.



قال الله أيًضا إّن شعبه سيهبط إى
 مر ويبقى هناك أربعائة سنة، ثَُم

 يُخرجهم بعدها من هناك ويعيدهم إى 
هذه اأرض عينها التي أنتم واقفون عليها 
اآن. وها نحن هنا، بعد مي 500 سنة، 

دلياً عن وفاء الله بوعوده إبراهيم. 
فادخلوا اآن واستعمروا بقيّة اأرض. وا 
تحذوا حذو الُكّفار الذين سكنوا هذه 

اأرض قبلكم، لئا يحكم الله 
عليكم كا حكم عليهم.



نعموا بالسام ي اأرض 
الجديدة. وامتلك الجميع 
مزارعهم الخاّصة وانتر 
الطعام بوفرة. قد باركهم
دونًا عن جميع الشعوب.

عشاؤك 
جاهز.

مجرد أن نخُرِج
هذه الصخرة.



ما وعد اك، تضاعف العرانيون حتّى 
مأوا اأرض. وعّم م الُوّد والعدالة. 

وُدِعيَت اأمة الجديدة إرائيل.

السام عليِك، يا
أختي. كيف

السمك اليوم؟

هذا سمك 
طازج من البحر 

كالعادة.



هزم يهوه 
أعداءكم، لكن م تزل هناك 

عبادة أصنام ي هذه اأرض. اختاروا 
هذا اليوم من تعبدون؛ إما اآلهة 

امزيّفة لهؤاء الناس، الذين تسكنون 
أرضهم، أو إله إبراهيم. أما أنا 

وعائلتي، فسنعبد اموى.

حاشا لله 
أن نرك اموى ونعبد آلهة 

أخرى؛ أَن يهوه حررّنا بقدرة 
جبّارة من عبوديتنا ي مر 

واعتنى بنا ي الصحراء.

نَِعُد بعبادة اموى
عّز وجّل.



واموى 
طرد من أمامنا كّل الناس، حتّى 
اأمورين الذين كانوا يسكنون 
هذه اأرض. لذلك سنعبد الرّب 

أيًضا؛ فهو إلهنا.

ا إله قُّدوس؛ وهو إله غيور.
 إذا رتكتموه وعبدتم اأصنام ، انقلب 

عليكم وألحق بكم  اأذى والدمار.



أنتم شهود عى أنفسكم أنّكم 
اخرتكم ا لتعبدوه.

نحن شهود.

سأكتب العهد الذي قطعتموه
ع ا هذا اليوم ي الكتاب.

كا أطعنا موى ي كّل يء، كذلك
نطيعك. فليكن اموى إلهك معك كا كان مع

وى. كُّل من يعى وصايا ا يُقتَل.



حكم الشعَب قُضاٌة كانوا 
يتكلّمون مع الله ويقرأون 
أقوال موى، ثَُم يرحون 

ريعة الله للشعب 
ويقودونهم إى طاعة الله.

قال موى إَن امالك
مسؤول عن اأضار

ويجب أن يُقتَل الثور.

اذا تقول ريعة ام
بخصوص الثور الذي

نطح شخًصا ما؟



فعبدوا اموى سبحانه وتعاى 
وقّدموا التضحيات كا أوصاهم.

ذكّر الشعب معجزات ات التي 
عملها ي زمن موى ويشوع إى 

حن، وكانوا شاعرين بفضله ي
تحريرهم من عبودية امرين. 

ا يا ابني، لن يأي 
امُهلِك، لكَن دم هذا الحمل
سيغطّي خطايانا ويجعلنا

قبولن عند ا .

يا أي، ماذا يقتل
لنا؟ هل سيعر   الكهنة حَمَ
علينا امُهلِك كا عر عى

 آبائنا ي مر؟



ثَُم وعدوا يشوع بأنّهم 
سيعبدون الله ويعملون 
بوصاياه، لكن م يواصل 

الجميع عبادة اموى 
سبحانه وتعاى.

عندما توقّفت امعجزات، نس الجيل 
التاي عبادة الله الحّي وسجدوا لصور 

ا حياة فيها. وعبدوا أسافهم أيًضا.



كا حّذر يشوع، أرسل الله 
اأجانب لتدمر بني إرائيل.

هآآآآآآآآه

ا! أنقذي يا بعل!



عندما حاسب الله شعبه 
عى معاصيهم، تذكّروا 

ريعته وأقّروا بخطاياهم.

عندما أقّروا بخطاياهم، غفر 
الله لهم وأعاد أرضهم.

يا يهوه، اغفر لنا خطايانا 
وأحّل السام من جديد.



تعب الشعب من اتّباع 
القضاة الذين ابتغوا 
وجه الله وأرشدوا 

الشعب من كتاب الله، 
لذا قّرروا أن ينّصبوا 
عليهم ملًكا يحكمهم.

ستُصاَدر أراضيك مصلحة 
امملكة. مكنك أن ترك ابنتك 
هنا، وسنعتني بها غاية العناية.



حّذرهم نبي وقاٍض اسمه 
صموئيل من أّن تنصيب 

املك سيكون مثابة 
رفض لله حاكًا عليهم، 
لكّنهم م يريدوا السر 
ي طريق اإمان. فكان 
من ذلك أن أساء املك 
شاول استغالهم، ونهب 
مالهم وأماكهم، واستعبد 
أبناءهم واستغل بناتهم.



وما شاخ املك 
شاول، استولت 

عليه أرواح ّريرة 
فأفسدت مزاجه 

وجعلته حاّد الطباع.

ي ذات يوم، حاول 
طعن صبي صغر 

اسمه داود بالرمح، كان 
يلعب عى القيثارة له.

مادى شاول ي امعصية. فانتابته الغرة والخوف 
من الجميع. ووعدته اأرواح الّريرة بإعطائه قّوة 
وثروة، لكّنها م تجلب عليه إاَ التعاسة وااكتئاب.



ثَُم ترك شاول 
الله الحّي 
واستشار 
الساحرات.

ومات شاول ي امرعكة فعاً 
وطرُِحت نفسه ي الجحيم.

أرى ظاًما. 
هذا فأل ّر. ستموت 

ي امرعكة وسيأخذ
آخر مكانك.



ختار اا شابًا ليحّل محل شاول ي امُلك. 
وكان صبيًا راعيًا للغنم أحّب وعمل بوصاياه؛ 

وهو نفس الصبي الذي حاول شاول قتله.

كان داود صالًحا ومحبوبًا 
من الله. فهل هو –يا 

تُرى- َمن سيحّرر البر 
من الخطيئة واموت؟ هل 
داود هو امسيح اموعود؟

 اللُه َراِعَي، فَا أَْحتَاُج 
ٍء. ِي َمرَاٍع َخْرَاَء  إَِى َيْ

يُِريُحِني، يُْنِعُش نَْفِي.



كتب داود: 
َهِنيئًا لَِمْن ا يَتْبَُع َمُشورََة 

اأَْرَاِر، 
َوا يَِسُر ِي طَِريق الُْخطَاِة، 
َوا يَْجلُِس َمَع الَساِخِريَن. 
يَعِة اللِه،  بَْل يَْفَرُح ِبَرِ
َويَتَأََمُل ِفيَها نََهاًرا َولَيْا. 



لَيَْس َهَذا َحاَل اأَْرَاِر، 
بَْل ُهْم كَالتِْنِ الَِذي 

تُبَِدُدُه الِريُح. 
لَِذلَِك ا يَْهرُُب اأَْرَاُر 
ِمْن ِعَقاِب يَْوِم الِديِن، 
َوا يَُكوُن الُْخطَاُة ِي 

َجَاَعِة الَصالِِحَن.

فَيَُكوُن كََشَجرٍَة َمْغُروَسٍة 
ِعْنَد َمَجاِري الِْميَاِه، 

تُْعِطي َمَرََها ِي أََوانِِه، 
َوَورَقَُها ا يَْذبُُل، وَكُُل َما 

يَْعَملُُه يَْنَجُح. 



ازدهرت اأمة ي عهد 
داود وعاشت باستقامة.

عندما مات شاول، 
تقلّد داود امُلك 

عى إرائيل وقاد 
الشعب ي عبادة الله 

والعمل بوصاياه.

أِعد أرض هذه امرأة لها 
وا تفرضوا عليها امزيد من 

الرائب.



كلّم الله داود وكشف له العديد من اأمور 
عن امستقبل. فكتب داود تلك النبوءات 
ي كتاب امزامر، وقد تّم عدد كبر منها.

فَيَْقِيَ لَِشْعِبَك ِبالَصاِح 
َولَِمَساكِيِنَك ِبالَْعْدِل. َوُهَو يَُداِفُع 

َعن َمَساكِِن الَشْعِب، ويُْنِقُذ 
أَبَْناَء الْبَائِِسَن، َويَُحطُِم الظَالَِم. 
يَزَْدِهُر الَصالُِح ِي أَيَاِمِه، َويَِزيُد 
الَْخْرُ َما َداَم الَْقَمُر يُْرُِق. تَرْكَُع 
لَُه قَبَائُِل الَصْحرَاِء، ُملُوُك تَرِْشيَش 

َوالَسَواِحِل َوالُْجُزِر. يَْسُجُد لَُه 
كُُل الُْملُوِك، َوتَْعبُُده كُُل اأَُمِم.



أَنَُه يَُنِجي الْبَائَِس َوالِْمْسِكَن، 
يَْشِفُق َعَى الَضِعيِف، َويُْنِقُذ 

الَْمَساكَِن ِمَن الَْمْوِت. 
يُْنِقُذُهْم ِمَن الظُلِْم َوالُْعْنِف، 
أََن َحيَاتَُهْم َغالِيٌَة ِي نَظَرِِه.

يَْخلُُد اْسُمُه إَِى اأَبَِد، يَُدوُم كََدَواِم 
الَشْمِس، ِبَواِسطَِتِه يُبَارُِك اللُه 

كَُل اأَُمِم، َويَْدُعونَُه ُمبَاَركًا.
تَبَارََك اْسُمُه الَْجلِيُل إَِى اأَبَِد.

)مزمور 72(

كان داود رجاً صالًحا، لكّنه 
أَثِم، لذلك ا مكن أن يكون 
هو امُنِجي اموعود. إّنا كتب 
ما يي عن هذا امُنِقذ القادم: 



قال الله لداود: بعد 
أن موت، سأثبّت 

ُملَكك ي عهد ابنك. 
وهو سيبني بيتًا ي 
أُعبَد فيه، وسأثبّت 

ُملَكه إى اأبد.

بعد وفاة داود، أصبح سليان 
ابنه ملًكا )971 ق. م.(. وطبًقا 
أوامر الله لداود، بنى سليان 
هيكل العبادة )966 ق. م.( 
استبدال الخيمة القدمة 

التي استعملوها ي الصحراء. 
وازدهر شعب إرائيل كا 
م يزدهروا من قبل. حّقق 

الله وعده تحقيًقا بإحضارهم 
إى اأرض ومباركتهم فيها.



لكن بقي وعد م يحققه الله 
بعد، أي مجيء ُمخلّص يقي 

عى أعال الشيطان. ظل 
الشعب يرتكب امعاي، وظل 
دم الحيوانات يُقَدم للتكفر 
عن الذنوب. لكّنهم كانوا 
شاكرين لله تدبره وسيلة 
لتغطية خطاياهم، إى حن 
الوقت امُعَن مجيء امُحِرر، 
الذي يزيل الخطايا إى اأبد.



كان الشعب يأتون إى الهيكل لساع 
التعليم من كتاب الله. ومتّعوا بنبوات 

مجيء امخلّص عى نحو خاّص. كتب داود العديد من اأشياء عن 
امُحِرر القادم: قَاَل الرُب لرِي: 

“اِْجلِْس َعْن َمِيِني َحتَى أََضَع أَْعَداَءَك 
تَْحَت قََدَميَْك.” 
)مزمور 110: 1(

اللَُهَم، َعرُْشَك ثَاِبٌت إَِى أَبَِد اآِبِديَن. 
أَنَْت تُِحُب الَْحَق َوتَْكرَُه الْبَاِطَل، لَِهَذا 

َعظََمَك اللُه إِلَُهَك فَوَق أَْصَحاِبَك، 
فََمَسَحَك ِبَزيِْت الَْفَرِح. )مزمور 45: 

)6-7

أَنَْت ابِْني، أَنَا الْيَْوَم تََوْجتَُك اِبًْنا ِي. 
قَبِلُوا اابَن لِئَا يَْغَضَب، فَتَْهلُِكوا 

ِي الطَِريِق، أَنَُه َعْن قَِريٍب 
يَْشتَِعُل َغَضبُُه.

كتب داود العديد من
 اأشياء عن امُحِرر القادم:



مزيد من النبوات عن امُنِقذ اآي: 

أَنَا أَيًْضا أَْجَعلُُه اأََوَل فَْوَق الُْكِل. أَْعَى
 ِمْن ُملُوِك الُدنْيَا. )مزمور 89: 26-27(

اللَُهَم إِِي أُِريُد أَْن أَْعَمَل َمشيئَتََك. 
يَعتَُك ِي قَلِْبي. )مزمور 40: 8( َرِ

ِباأَْمثَاِل أَتََكلَُم، َوأُْعلُِن أَْشيَاَء كَانَْت  َمْخِفيًَة
 ُمْنُذ قَِديِم الزََماِن. )مزمور 78: 2(

وكتب داود شيئًا غريبًا عن امسيح 
امنتظر: اِنَْسَكبُْت كَالَْاِء. انَْحلَْت 
كُُل ِعظَاِمي. َصاَر قَلِْبي كَالَشْمعِ، 

َذاَب ِي َداِخِي. يَِبَسْت قَُوِي 
كََشْقَفٍة ِمَن الَْخزَِف. لَِصَق لَِساِي 
ِبَحَنِي. ِي تُرَاِب الَْمْوِت تََضُعِني. 
أََحاطَِت الِْكاُب ِي، ِعَصابٌَة ِمَن 

 . اأَْرَاِر طََوقَتِْني. ثََقبُوا يََدَي َورِْجَيَ
ِي إِْمَكاِي أن أَُعَد كَُل ِعظَاِمي، 

َوُهْم يَْنظُُروَن إَِيَ َويَتََفرَُسوَن ِيَ. 
يَْقِسُموَن ثِيَاِي بَيَنُهْم، َوَعَى َماِبِي 
يُلُْقوَن قُْرَعًة. )مزمور 22: 14-18(



متّع سليان مُلك طويل وناجح، لكن بعد موته انفصل النصف الشاي 
من امملكة وملّكوا عليهم رجاً ّريرًا اسمه يَُربعام )975 ق. م.( 

هذا هو اإله الذي أخرجكم من 
مر، وها هم كهنته.

لكن ماذا عن ريعة
 موى وبيت الله الذي أّسسه 

الله ي القدس؟



 كانت امملكة الشالية بعيدة عن الهيكل الذي ي القدس، لذا بنوا 
أماكن عبادتهم الخاّصة، وأضافوا إليها أصناًما ي صورة العجول الذهبية.

هناك عّدة أشكال لله. 
بعض الناس يدعونه يهوه، 

والبعض يدعونه سن، 
والبعض يدعونه كَموش، 

لكّننا ندعوه بَْعل.

لكن ماذا عن الُصُحف امقّدسة
 التي أعطاها الله أنبيائه؟ إنها تأمرنا بعدم 
اتّخاذ أرباب آخرين من دون الله. وورد فيها 

إنَه ا إله إاَ الله الواحد الحّق وإنه ليس 
سوى طريق واحد إليه.



ل تعتقد أن اه ضّيق
اأفق إى هذا الحد؟

كفاكم هذا الحديث! عبادة
بعل هي اآن الدين الرسمي
للباد. واموت جزاء الكّفار!



عندما اختار الكهنة الِعْجل صورًة للعبادة 
اختاروا –عن غر علم- نفس صورة 

إبليس، اماك الساقط. فكانوا يعبدون 
الشيطان، ما أبهجه، أنه كان يرف 

الناس عن وعد الله مجيء امُخلِص.
يا بعل، تقبَل هذه
الضحية من أيدينا

امتواضعة.

بوركِت يا ملكة لساء، يا أّم ا .
اسمعي صلواتنا واغفري لنا خطايانا.



باسم يهوه، الذي ارتددتم عنه، 
اسمعوا كلمة اموى عّز وجّل. سيولد طفل ولد من 

ذرية داود. ومن نسله سيجيء امُحِرر. سيكون اسمه 
يوِشيّا، وعى هذا امذبح سيحرق كهنة بعل.

ماذا تفعل عى هذه
اأرض امقّدسة؟



بكلمة الرّب، أقول 
لكم إن يوِشيّا سيُحرِق عظام هؤاء

الكهنة عينهم عى هذا امذبح.

كيف تقول شيئًا كهذا؟ ا يستطيع 
أحد أن يُنِبئ بامستقبل إاَ اآلهة.



يعطيكم اس دلياً عى إرساله إياي
إليكم. ي هذا اليوم عينه سينشّق هذا

امذبح البديع الذي بنيتموه لعبادة اأصنام
البكاء وسيتبّدد الرماد الذي عليه.



ها ها ها! أنصتوا إى يق هذا
الحار امتديّن. إنّه يظن أنَه عى

حّق وأن الجميع مخطئون!

اقبضوا عليه! اقتلوه.
كيف يجرؤ أن يتكلّم

ضّد دين غره!



ُشلَت ذراعي! يهوه
عاقبني. صِل لي أُشَفى.



أيها اموى اإله،
 اكشف عن ذاتك اليوم. 

واشِف ذراع املك.



إ ا معجزة! شفى
ذراعي!



ااااااا!

كارك!كارك!
!موووو!موووو

يا رّب, ذه
السعة؟



 

نت حًقا نبّي اأ! م يفعل نبي من أنبياء بعل شيئًا كهذا البتة.
 تعاَل معي، فننتعش بالطعام والراب ثُمَ أعطيك جاًها ومااً 

عى خدمتك العظيمة التي قّدمتها لله اليوم.

ا، أنا ا أستطيع الذهاب عك. أمري  ا أاَ أتناول
 أي طعام أو حتّى أرب ماء  طاما كنت ي إرائيل،

 وأاَ أعود من نفس الطريق التي جئت منها.



لكّنك قلت إن عظام الكهنة 
ستُحرَق عى امذبح، وامذبح قد 

تاى دون أن موت أحد.
ذا كام اه، ا

كامي.

قد قى عى ديني.
فلم يبَق يء بعد.



بحسب أمر الله، عاد نبي 
الله من طريق مختلفة، 
ومّر عليه يومان بدون 
طعام أو راب، فعطش 

وجاع جًدا. فتعّقبه شابان، 
كانا يعبدان العجل 

الذهبي ذلك اليوم، معرفة 
الطريق التي سيقصدها.



بسعة! أرجوا 
الحار! يجب أن 

أجده!

يا أي، ما كنت
أِصّدق ما م أَر بأّم عيني. ما 
أشبه هذا بأنبياء بني إرائيل

القدامى!

يا أي، هل
 تظّن أَن ما يقوله 
صحيح؟ هل يهوه 
هو اإله الوحيد 

الحّي؟ وهل أصنامنا 
ا تعدوا أن تكون 

خشبًا وذهبًا؟



فوجد نبي يهوه جالًسا تحت شجرة، وأراد 
التقرُب من الرجل صاحب هذه القدرة. 

وقد كان هو نفسه نبيًا ليهوه، لكن عندما 
انقسمت امملكة تشيّع لوثنية أبناء بلده، 

مفّكرًا: “أليست كّل اأديان سواء؟”



ا أستطيع، فقد 
مري ا أاَ آكل أو أرب 

ي هذا امكان.

الحمد لله فأنا
 عطشان جًدا.

لكنّي نبي مثلك ماًما،
 وي هذا الصباح بالذات كلّمني ماك 
من عند يهوه وأوصاي بإحضارك معي 

إى بيتي لتأكل وترب.

بَُد أنك نبّي اا الذي من مملكة يهوذا. تبدو مرهًقا. 
ارِجع إى بيتي وسأقّدم لك الطعام والراب.



هكذا يقول يهوه: “أنك م تُِطع وصية الله اموى، بل 
أكلت وربت ي هذا امكان، فلن تعود جثّتك إى

 يهوذا لتُدفَن ي مقرة عائلتك.”

يا أي، إنك تتنبّأ. هل
لّمك ا أيًضا؟ نعم يا ابني، هذه

 هي امرَة اأوى
منذ سنوات.

كانت الوجبة 
رائعة، لكن يجب

عّي متابعة امسر 
إى يهوذا.



من دون شّك، 
وأنا السبب.

أتعني أنّه
سيموت؟



ادر النبي مغموًما، عامًا أَن اغ دامًا يصدق 
ي كلمته، وأنه ا محالة ميّت. إنّا م يتوقّع 

أن يتم اأمر ذه السعة، أو ذا اأسلوب.

!カــــــザإ



ذلك النبي الذي
من يهوذا!

م أَر شيئًا مثل  هذا
 ي حياي. قتله اأسد 
ثُمَ جلس ي مكانه 

دون التهامه.

واأغرب أَن اأسد 
والحار يجلسان 

سويًا وكأنها يحرسان 
الجثان.



ُدِفن نبّي الله ورعان ما نسيه الجميع، 
إاَ ِقلّة قليلة. ثَُم تم ترميم امذبح، وبعد 

ثامائة سنة تقريبًا كان َعبَدة بعل ا 
يزالون يستعملونه، لكَن أحًدا م يُحرِق 
عظامهم عى امذبح كا تنبّأ نبّي الله.

  أخذ النبي امزيّف 
نبّي الله ودفنه ي 

قره الخاّص بن أنبياء 
بعل، بالقرب من 
امكان الذي حطّم 

الله فيه امذبح.

قتله الله بسبب 
عصيانه. وسيحدث 

كّل ما تنبّأ به 
بالتأكيد.



وبعد ثامائة سنة، اعتى عرش مملكة 
يهوذا ملك اسمه يوِشيّا )640 ق. م.(. حّج 
هذا املك إى بيت الله ووجد نسخة من 

التوراة. فانزعج عندما أدرك أَن الشعب ني 
الله الحّي وانساق وراء اأصنام، لذا أمر 
كّل الشيوخ واأنبياء والكهنة وكّل ُسّكان 
القدس بامجيء لساع تاوة كتاب الله.

شعر الشعب بالخجل من 
خطيئتهم ووافقوا عى 
طاعة التوراة بحذافرها.



أطاع الشعب ريعة 
الله وحطّموا كّل اأصنام 

ي الباد. ثَُم قتلوا كّل 
الكهنة الذين كانوا 

يبّخرون للشمس والقمر 
والكواكب وملكة الساء.

أيتها اأّم امقّدسة، 
نّجينا!



تُحرِم ريعة الله، التي سلّمها 
موى، الشذوذ الجنّي، لذا تم 
نفي كافّة اللوطين من اأرض.

مغّفلون متزّمتون.



كذلك طّهروا اأرض 
من أولئك الذين كانوا 

يستشرون الجان والوسطاء 
الروحانين والساحرات.

اكروا كرتها
 البلورية وأحرقوا 

البيت.



حطِموا امذبح، 
وحطّموا كّل اأصنام، 

واقطعوا اأشجار، 
واطحنوها جميًعا 
حتّى تصر غباًرا.

صعد يوِشيّا إى نفس 
امَِنّصة حيث واجه النبُي 
يَُربعاَم، أول ملوك امملكة 
الشالية، قبل 300 سنة.

ا إله إاَ الله
 الواحد الحّق، وهو ا

 يُعبد بواسطة الصور. هؤاء 
الكهنة امزيفون أضلّوا

 شعب الله!



انشّق امذبح 
مرَة أخرى وتبّدد 
الرماد من عليه.

يجب أن موت.



قُِتل كّل الكهنة امزيّفن 
وأحرِقت أجسامهم 
عى حطام امذبح.

وبالجوار كان مة مقرة للكهنة 
امزيفن. فَلَِمْنع الشعب من التعبُد 

عند ضائحهم، احتفر يوِشيّا 
عظامهم وأحرقها عى امذبح.



وهكذا مّت أخرًا النبوة 
التي طالت 300 سنة، 

كا قال نبّي الله.

أحرقوا 
كّل العظام.

لكَن هذا قر نبّي الله 
الذي جاء من يهوذا قبل ثامائة سنة، 

يا جالة املك، وتنبّأ بهذا اليوم بالذات. وقال 
إَن رجاً اسمه يوِشيّا، أي جالتك، سيجيء 

ويصنع اأشياء عينها التي صنعتَها اليوم.

فلتركوا عظامه وشأنها.
 أّما اأخرى فأحرقوها. يجب 
وضع حّد لهذه الوثنية إن كنا 

نبتغي بركة الله علينا.



اآن وقد اختفت عبادة اأصنام، أمر 
املك يوِشيّا كّل الشعب بااحتفال بعيد 
الفصح تذكاًرا ليهوه، الذي أخرج آباءهم 

من مر وأعطاهم هذه اأرض.

تباركَت، أيها اموى إلهنا، رّب
 العامن، امُخِرج الخبز من اأرض.



فقّص عليهم اأب القّصة القدمة، كيف حّررهم الله من عبودية مر 
وأعطاهم الريعة والهيكل. وأخرهم كيف حفظ الدم عى قامي الباب 

اأبكاَر الذكور من اماك امُهلِك. فكان أعظم عيد فصح عى اإطاق.

أبِت، ماذا يختلف هذا 
اليوم عن عداه من اأيام؟
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