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A fost o zi tristă pentru Manase.  
Tatăl lui, Împăratul Ezechia, numai  
ce murise.  Acum, la  
doisprezece ani,  
Manase era noul  
împărat peste  
poporul lui  
Dumnezeu  
din Iuda. 



El nu știa atunci, dar Manase avea  
să fie împărat pentru 55 de  
ani.  Lui Manase i-a  
trebuit ajutorul  
lui Dumnezeu  
ca să fie un  
împărat bun.  



Dar Manase nu a ascultat de 
Dumnezeu și a făcut ce este 
rău.  Manase a ridicat altare 
pentru a se închina la idoli.   
                  El chiar a făcut 

 un idol și l-a pus 
                         în Templu 

 Sfânt al lui 
                          Dumnezeu! 



Dumnezeu a spus 
prin Moise, „Tu 
să nu-ți faci nici 
un chip cioplit.  
Tu să nu te   
închini la idoli.” 



Manase s-a ocupat de vrăjitorii și 
nelegiuiri.  El a condus poporul departe 
de Dumnezeu.  El chiar și-a  
ars fii lui ca jertfe  
pentru idoli.   
Neascultarea  
lui Manase  
L-a întristat  
foarte tare pe  
Dumnezeu. 



Când poporul lui Dumnezeu nu 
ascultă, Dumnezeu îi pedepsește.  
Aceasta s-a întâmplat cu Manase  
și poporul pe care el l-a condus.  
Domnul  
a adus  
armata  
Asirienilor  
asupra lor.   
Manase a fost luat  
în lanțuri în Babilon. 



Suferind în Babilon, Manase 
s-a rugat Domnului, 
Dumnezeului său.  El s-a 
 smerit foarte mult 
 înaintea Dumnezeului 
 părinților lui, și s-a 
 rugat Lui.  Nu s-a mai  
     rugat la idolii cei morți! 



Dar, va putea 
Dumnezeul Cel 
Viu să răspundă 
rugăciunilor lui 
Manase după 
toate păcatele 
grele pe care 
le-a făcut? 



Da!  Dumnezeu a ascultat 
rugăciunea împăratului și l-a 
adus înapoi la Ierusalim, 
înapoi la tron, înapoi ca să 
fie împărat peste popor.   
Atunci Manase a  
 
 

recunoscut  
că DOMNUL  
este Dumnezeu. 



Împăratul Manase era un om  
nou.  A scos idolii afară din templul 
lui Dumnezeu și a adunat toți idolii 
străini din Ierusalim.   



El le-a aruncat pe toate.  El a 
reparat altarul Domnului și a adus 
acolo jertfe. 



Atunci el a poruncit poporului 
să se închine DOMNULUI, 
Dumnezeului lui Israel.  Ce 
mare schimbare în Manase! 



Când Manase a murit, fiul său,  
Amon, s-a întors înapoi să se închine 
la idoli.  Dar el nu s-a smerit înaintea 
Domnului cum a făcut Manase.  În 
timp ce Amon păcătuia tot mai mult, 
servitorii lui până la urmă l-au  
 

omorât, în  
casa lui.  El a  
împărățit numai  
pentru doi ani. 



Următorul împărat, Iosia, avea 
numai opt ani.  El a împărățit 
pentru 31 de ani și a făcut  
ce este bine înaintea lui  
Dumnezeu.  El a distrus  
toți dumnezeii străini  
și felul de închinare  
fals.  De fapt, Iosia  
a sfărâmat toți  
idolii în praf. 



Împăratul bun Iosia, de asemeni  
a curățit și a reparat Templul lui  
Dumnezeu.  Prin gunoaie, un preot a  
               găsit Cartea Legii pe care   
               Domnul a dat-o lui Moise. 



Când împăratul a 
auzit cuvintele 
Legii, el și-a rupt 
hainele de supărare.   



Iosia și-a dat seama 
cât de răi au fost 
străbunicii lui că nu 
au ascultate  de   
Legea lui Dumnezeu   



O proorociță cu numele Hulda a  
dat un mesaj lui Iosia din partea  
lui Dumnezeu.  „Așa spune Domnul,  
Iată, Eu voi aduce toate  
blestemele din Cartea  
Legii asupra locului  
 

acestuia fiind-că  
M-au părăsit  
pe Mine.” 



„Dar din cauză că Iosia a fost 
smerit și ascultător, aceste  
urgii nu se vor întâmpla numai  
după ce el va muri.”  



Dumnezeu l-a ajutat pe Iosia să 
conducă poporul înapoi la Dumnezeu.  
Într-o zi, când conducea  
poporul în război,  
Iosia a fost rău  
rănit de o săgeată  
a dușmanilor. 



Servitorii lui l-au dus acasă într-un 
car la Ierusalim unde a murit.   
Tot poporul l-a plâns,  
și unii au făcut  
cântece în cinstea  
împăratului Iosia.  



Nu după mult  
timp, împărăția s-a 
încheiat.  Dar într-o  
   zi, un Împărat va  
   domni peste tot  
   Israel.  Numele  
      Lui este  
      DOMNUL  
      DOMNILOR   
  și ÎMPĂRATUL   
  ÎMPĂRAȚILOR. 



Când Domnul Isus 
a venit prima dată, 
El a fost respins și 
crucificat.  Când 
Isus Hristos va 
veni iarăși, El nu va  
    fi împărat numai  
    peste Israel, ci  
    peste tot  
    pământul.  



Împărați Buni, Împărați Răi 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
2 Cronici 33-36 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.”  Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt 
adevărate, roagă-te astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar 
te-ai făcut om ca să mori pentru păcatele 

mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa 
mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o 

viaţă nouă şi într-o zi voi fi pentru toteauna 
cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi slujesc şi să 

trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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