
אأخبار األيام الثاني                                                                        א
  

، ٢:١٥؛  ٧ ،٤:١٤؛    ١٤:٧ ( إن كان السفر السابق قد أبرز اهللا بكونه الملك الحقيقي، حاثًا إيانا على التشبه بداود الملك ال شاول، فهذا السفر يحثنا على طلب هذا الملـك                          ٠: غايته

  . ، ولنقم له فينا بيتًا) الخ٣:٣٤؛ ٢١:٣١؛ ١٩:٣٠؛ ٥:٢٦؛ ٩:٢٢؛ ٣:٢٠ ؛٣:١٩؛ ٤:١٧؛  ١٥، ١٣، ١٢، ٤

  ٣٦-٢١ملوك يهوذا إلى سبي أورشليم ص ٢٠-١٧صإصالحات يهوشافاط   ١٦-١٤إصالحات آسا ص ١٣-١٠ص انقسام المملكة  ٩-١سليمان ص

  ) ١١-١مل١راجع  (٠

  ١:١ كان الرب معه     ٠

  ١      طلب الحكمة   . ١

   ٥-١   بناء الهيكل   . ٢ 

  ٧-٦     تدشينه      . ٣ 

   ٨       حركة تعمير . ٤ 

  ٩         ملكة سبأ   . ٥ 

فإذا تواضع شعبي الذين 

دعي اسمي عليهم وصلوا 

وطلبوا وجهي، ورجعوا 

عن طرقهم الردية، فإنني 

واغفر اسمع من السماء 

  .خطيتهم وأبرئ أرضهم

اآلن عيناي تكونان 

مفتوحتين وأذناي 

مصغيتين إلى صالة هذا 

  المكان

١٥، ١٤: ٧  

زيغان هو   سر االنقسام٠

النفس عن اهللا وطلب 

  . الحكمة البشرية

 أدى االنقسام الداخلي ٠

هياج (إلى حرب خارجية 

شيشق ملك مصر، 

  ). وضرب أورشليم

  ١١، ١٠انقسام المملكة.١

   ١٢تسليم يهوذا لمصر.٢

   ١٣يهوذا يذل إسرائيل.٣

  

أنتم تركتموني، "

وأنا أيضا أترككم 

  "ليد شيشق

 ٥:١٢  

 ال يكفى لإلصالح نزع الشر ٠

، إنما يجب )الجانب السلبي(

) الجانب اإليجابي(عمل الخير 

وقام لذا هدم آسا مذابح األوثان 

  . ببناء مدن حصينة

   بعدما تعلم االتكال على اهللا٠

وكان اهللا يسمع له ) ١١:١٤(

ويسنده، اتكل على ملك آرام  

ولم يحتمل توبيخ ) ٧:١٦(

  ).١٠:١٦(النبي له بل سجنه 

  

ألن عيني الرب "

تجوالن في كل األرض 

ليتشدد مع الذين 

  "قلوبهم كاملة نحوه 

٩:١٦  

  ١٧          االهتمام بالتعليم. ١

  ١٨  طلب المشورة من النبي. ٢

  ١٩          القضاء العادل . ٣

   ٢٠        االتكال على اهللا . ٤
  

  : يالحظ في إصالحاته

اهتمامه بالجانـب التعليمـي     . ١

  .على كل المستويات

صاهر آخاب الشرير ورفض    . ٢

بيـاءه الكذبـة، لكـن      مشورة أن 

  . مصاهرته أدت إلى موته

أراد آخاب أن يكتم فم ميخـا      . ٣

  .  فمات الملك وكُرم النبي،النبي

تخفى آخاب الشرير وظهـر     . ٤

  .يهوشافاط فمات األول

  

عد مرحلة طويلة من     سبي أورشليم للتأديب ب    تم ٠

  . إنذارات اهللا

الـذي   يوشيا    كان أغلب الملوك أشرارا، حتى     ٠

تربى تربية حسنة في صغره لم يثبت على تربيته         

  ٢٤ ،٢٣         هذه  بعد موت يهوياداع الكاهن

 السبيل المستقيم، لكن قلبه لـم يكـن          أمصيا سلك

 كان مستقيما مـدة أيـام زكريـا         وعزياكامالً؛  

رب، لكنـه سـقط بـسبب الكبريـاء         وأنجحه ال 

بتلى ُأواستهانته بالمقادس إذ أراد أن يوقد للرب ف       

ابنه فكان صالحا وبسببه تأجل      يوثام   بالبرص؛ أما 

الخراب الذي كان مزمعا أن يحل بيهوذا، وأعطاه        

الرب كرامة في أعين الشعب فأحبوه، وضـرب        

  .األعداء وهزمهم

   

معه ذراع بشر ومعنا الرب إلهنا "

  "ويحارب حروبنا ليساعدنا

٨:٣٢  

  )١٩، ١٨: ٣٠" (الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب اهللا الرب إله آبائه"


