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Szomorú nap jött el 
Manassé számára.  Az 
apja, Ezékiás éppen 
most halt meg.  Most 
az alig tizenkét éves 
Manassé lett Júda 
népének az új királya.  
Ekkor még nem 
tudhatta, de Manassé 
55 évre lett király.  
Mannassénak Isten 
segítségére volt 
szüksége, hogy jó 
király legyen. 



De Manassé nem tudott Istenről és 
rosszat tett.  Oltárokat épített újjá a 
bálvanyimádáshoz.  A bálvány faragott 
képét, amit csináltatott, Isten házába   
helyeztette.  Pedig már Mózesnek 
is megmondatott:  "Ne csinálj magadnak 
                          faragott képeket és ne 

                                   imádd azokat !" 



Manassé boszorkányságot  
űzött és messze vezette a népet  
Istentől.  A király még a fiait  
is elégette áldozatképpen  
a bálványoknak.  Manassé 
engedetlensége nagy  
haragot váltott  
ki Istenből. 



Amikor a nép nem engedelmeskedik, Isten 
megengedi, hogy ezért büntetést kapjanak.  Ez 
történt Manasséval és a néppel is, akit irányított.  
Az Úr Assziria seregét küldte ellenük.  Manassét 
láncra verve vitték el Babilonba. 



A Babilonban érzett 
kilátástalanság közepette, 
Manassé Istenhez  
kezdett könyörögni.   
Csak hozzá fordult imáival, 
megalázkodott ősei Istene 
előtt.  Nem borult le többé 
az élettelen bálványok 
előtt !  De vajon Isten 
válaszolhat-e Manassénak 
annyi gonoszsága után ? 



Igen !  Isten meghallotta a  
király imáját és engedte, hogy 
visszatérjen Jeruzsálembe, 
visszavegye a trónját és  
újra a népe felett  
uralkodjon. 



Manassé királyból új ember lett.  Eltűntette a 
képeket a templomból és kiűzött minden hamis 
Istent a városon kívülre.  Oltárokat emeltetett 
az Örökkévaló Istennek és áldozati ajándékokat 
mutatott be. 



Ezután megparancsolta a népnek, hogy csak őt, 
Izráel igaz Istenét imádják.  Micsoda nagy 
változás Manassé életében ! 



Amikor Manassé meghalt, a fia, Ámon visszatért a 
bálványimádáshoz.  És nem alázkodott meg Izráel 
Istene elött, mint azt Manassé tette.  Minthogy 
egyre többet vétkezett, a szolgái a saját házában 
gyilkolták le.  Mindössze két évet uralkodott. 



Jósiás, a következő  
király, csak nyolc éves volt.   
Jósiás 31 évig volt király  
és Istennek tetsző módon 
uralkodott.  Leromboltatott 
minden bálványt és hamis 
Istent.  Végső soron  
porrá zúzatta őket. 



A jó Jósiás király megtisztíttatta és  
helyrehozatta Isten Templomát.  A levéltárban az 
egyik pap megtalálta azt a törvénykönyvet, amelyet  
hajdanán Mózes kapott. 



Amikor a király 
meghallotta, hogy  
mint mond a Törvény, 
fájdalmában megszaggatta 
ruháit.  Ő így tudott  
az elődei rettenetes 
gonoszságáról és az Isten 
iránti engedetlenségükről.  



Isten egy Hulda nevű prófétanőn keresztül  
küldött üzenetet Jósiásnak : "Így szól az Úr : 'Íme, 
szerencsétlenségeket hozok erre a helyre, mert 
elhagytak engem.'"  De Jósiás oly annyire alázatos 
és szófogadó volt, hogy mindez csak  
a halála után következett be. 



Isten segítségére volt Jósiásnak abban, hogy 
visszaterelje a népet Istenhez.  Egyik nap, amint  
a seregét éppen egy ütközetbe vezette, Jósiást 
súlyosan megsebesítette egy  
ellenséges nyil.  A szolgái  
gyorsan szekérre rakták  
és Jeruzsálembe vitték,  
ahol hamarosan meg  
is halt. 



Nemsokkal ezután vége 
lett a királyságnak.  De 
eljön a nap, amikor újra 
király fog uralkodni 
Izráelen.  A neve : 
KIRÁLYOK KIRÁLYA, 
URAK URA.  Amikor 
Jézus először jött a 
földre, őt megtagadták, 
keresztre feszítették.  
De amikor Jézus újra 
eljön, Ő nem csak 
Izráel királya  
lesz, hanem az  
egész földé ! 



Jó királyok, rossz királyok 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

2 Krónikák 33-36  

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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