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Manassella oli 
surullinen päivä.  
Hänen isänsä 
Hiskia oli juuri 
kuollut.  Ja nyt 
Manasse, vasta 
12-vuotias, oli 
Juudan kansan 
uusi kuningas. 



Hän ei sitä vielä 
silloin tiennyt, 
mutta Manasse 
olisi kuninkaana 
55 vuotta.  Hän 
tarvitsisi 
Jumalan apua, 
jotta hän voisi 
olla hyvä 
kuningas.  



Mutta Manasse teki sitä, 
mikä oli väärää Jumalan 
edessä.  Hän rakensi 
alttareita epäjumalien  
             palvelemiseen. 



Hän teki jopa 
veistetyn kuvan 
ja asetti sen 
Jumalan pyhään 
temppeliin! 



Jumala oli sanonut 
Mooseksen kautta, “Älä 
tee mitään veistettyjä 
kuvia.  Älä kumarra niitä  
              tai palvo niitä.” 



Manasse harjoitti noituutta 
ja ennustamista.  Hän  
johti ihmisiä pois  
Jumalan  
tieltä. 



Kuningas jopa poltti omat poikansa 
uhreina epäjumalille.  Manassen 
tottelemattomuus  
vihastutti  
Jumalaa  
suuresti. 



Kun Jumalan kansa ei tottele Häntä, 
Jumala antaa rankaista heitä.  Näin 
tapahtui Manasselle ja kansalle, jota 
hän hallitsi. 



HERRA toi Assyrian sotajoukot 
heidän kimppuunsa.  Manasse vietiin  
pois kahleissa Babyloniin. 



Babylonissa 
kärsiessään 
Manasse vetosi 
HERRAAN, 
Jumalaansa. 



Hän nöyrtyi 
syvästi isiensä 
Jumalan edessä  
ja rukoili Häntä.  
Hän ei enää 
rukoillut kuolleita 
epäjumalia! 



Mutta 
vastaisiko 
elävä Jumala 
Manasselle 
kaiken 
pahuuden 
jälkeen? 



Kyllä!  Jumala kuuli kuninkaan 
rukouksen ja toi hänet takaisin 
Jerusalemiin, takaisin  
valtaistuimelle, takaisin  
kuninkaaksi kansalle.   
Sitten Manasse tiesi,  
 
että  
Herra oli  
Jumala. 



Kuningas Manasse oli uusi  
ihminen.  Hän otti jumalankuvan  
pois Jumalan temppelistä ja  
kokosi kaikki vieraat jumalat  
       Jerusalemista. 



Hän hävitti ne kaikki.  Hän 
korjasi Herran alttarin ja  
uhrasi kiitosuhreja. 



Sitten hän käski ihmisiä 
palvelemaan HERRAA, Israelin 
Jumalaa.  Manasse oli muuttunut! 



Kun Manasse kuoli, hänen oma 
poikansa Amon palasi palvelemaan 
epäjumalia.  Mutta hän ei nöyrtynyt 
Herran edessä kuten Manasse. 



Kun Amon teki vain jatkuvasti 
syntiä, hänen palvelijansa lopulta 
surmasivat hänet.  Hän hallitsi vain 
kaksi vuotta. 



Seuraava kuningas, 
Josia, oli vain 
kahdeksan vuotias.  
Hän hallitsi 31 
vuotta, ja teki  
sitä, mikä oli  
oikein Jumalan  
silmissä. 



Hän tuhosi kaiken 
väärän palvonnan  
ja väärät jumalat.  
Josia jauhoi kaikki 
epäjumalat  
murusiksi. 



Hyvä kuningas Josia puhdisti ja 
korjasi myös Jumalan temppelin.   
Jätteiden keskeltä eräs pappi  
                 löysi Herran Lain  
                 Kirjan, jonka Mooses  
                 oli antanut. 



Kun kuningas kuuli 
lain sanoja, hän 
repi vaatteensa 
murheissaan. 



Josia tiesi, miten 
kauhean pahoja 
hänen esi-isänsä 
olivat olleet, kun 
eivät totelleet 
Jumalan lakia. 



Hulda-niminen profeetta antoi 
Josialle viestin Jumalalta. 



“Näin sanoo HERRA, ‘Katso, minä 
tuon kaikki tämän kirjan kiroukset 
tämän paikan ylle, koska he ovat 
hylänneet minut’” Mutta  
koska Josia oli nöyrä  
ja kuuliainen,  
 

tämä ei  
tapahtuisi  
hänen  
elinaikanaan.  



Jumala auttoi Josiaa johdattamaan 
kansansa takaisin Herran  
luo.  Eräänä päivänä kun  
Josia oli johtamassa  
sotajoukkoaan  
taisteluun, hän  
haavoittui  
vakavasti  
vihollisen  
 

nuolesta. 



Palvelijat veivät hänet vaunuissa 
kotiin Jerusalemiin, missä hän  
kuoli.  Koko kansa  
suri häntä, ja he  
tekivät lauluja  
Josiasta, hyvästä  
kuninkaasta.  



Pian sen 
jälkeen 
valtakunta 
hajosi.  Mutta 
joskus vielä 
kuningas tulee 
hallitsemaan 
Israelia. 



Hänen nimensä on 
KUNINGASTEN 
KUNINGAS, JA 
HERROJEN 
HERRA. Kun 
Jeesus Kristus tuli 
ensimmäisen 
kerran, Hänet 
hylättiin ja 
ristiinnaulittiin. 



Kun Jeesus 
tulee uudelleen, 
Hän ei ole 
ainoastaan 
Israelin vaan 
koko maailman 
kuningas. 



Hyviä ja huonoja kuninkaita 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

2 Aik. 33-36 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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