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То је био тужан дан за 
Манасију.  Његов отац, 
цар Језекија је управо 
умро.  И сада, као дјечак 
са дванаест година, 
Манасија је био нови цар 
народу Божијем у Јудеји.  
Иако он то тада није 
знао, Манасија ће бити 
цар у наредних 55 година.  
Да би био добар цар, 
Манасији је требала 
Божија помоћ. 



Али Манасија је занемарио Бога и чинио је 
зло.  Манасија је обновио олтаре за идолско 
обожавање.  Чак је направио и исклесани 
лик и поставио га у светом храму Божијем!  
Бог је био рекао преко Мојсија, „Не чини  
себи никаква резана лика.  Немој им се  
                             клањати нити им служити.” 



Манасија је практиковао врачање 
и чаробњаштво.  Удаљавао је људе 
од Бога.  Цар је чак и своје синове 
спалио као жртве идолима.   
Манасијина непослушност  
је веома разљутила Бога. 



Када је Његов народ непослушан, Бог дозвољава  
да буде кажњен.  То се догодило и са Манасијом и 
народом којим је владао.  Господ је довео Асирску 
војску против њих.  Манасија је у ланцима  
одведен у Вавилон. 



Патећи у Вавилону, 
Манасија се молио 
Господу, његовом Богу.  Он 
се много понизио пред 
Богом његових отаца, и 
молио Му се.  Нема више 
мољења мртвим идолима!  
Али да ли ће послије свих 
његових злодјела живи 
Бог ипак одговорити 
Манасији? 



Да!  Бог је чуо цареву 
молитву и вратио га у 
Јерусалим, назад на његов 
престо, назад да царује над 
народом.  Тада је Манасија 
спознао да је Господ Бог. 



Цар Манасија је био нова особа.  Извадио је 
идолски лик из храма Божијега и скупио све 
стране богове у Јерусалиму.  Све их је бацио.  
Поправио је олтар Господњи и понудио  
захвалне жртве. 



Тада је наредио своме народу да 
служи Господу Богу Израиљевом.  
Која промјена Манасијина! 



Када је Манасија умро, његов син, Амон, вратио  
се служењу идолима.  Али он се није понизио пред 
Господом као Манасија.  Пошто је Амон све више  
и више гријешио, на крају су га његове слуге убиле,  
у његовој сопственој кући.  Владао је само двије 
године. 



Следећи цар, Јосија, је имао 
само осам година.  Он је 
владао 31 годину и радио је 
оно што је исправно пред 
Богом.  Он је прекинуо свако 
лажно обожавање и уништио 
све лажне богове.  У ствари, 
Јосија је све лажне идоле 
уништио до пепела. 



Добри цар Јосија је такође очистио и поправио  
Храм Божији.  Испод наслага смећа свештеник је 
пронашао Књигу Закона коју је Мојсије добио од  
Господа. 



Када је цар чуо ријечи 
Закона, поцијепао је 
своје хаљине у тузи.  
Јосија је знао колико 
су ужасно зли били 
његови преци у 
непокоравању  
закону Божијем. 



А пророчица по имену Олда даде Јосији поруку од 
Бога.  „Овако говори Господ, ‘Пазите, све клетве које 
су наведене у овој књизи пустићу на ово мјесто јер су 
Ме заборавили.’”  Али пошто је Јосија био понизан и 
послушан, ово се неће  
догодити све до његове смрти. 



Бог је помогао Јосији да води свој народ назад ка 
Господу.  Једног дана, док је водио свој народ у 
борби, Јосија је био тешко рањен  
од стране непријатељског  
стријелца.  Његове слуге  
су га у кочији повезле  
кући у Јерусалим, гдје  
је и умро.  Сав народ  
га је оплакивао, и  
писали су пјесме о  
добром цару Јосији. 



Убрзо послије, 
царство је нестало.  
Али једнога дана цар 
ће поново владати над 
Израиљем.  Његово 
име је Цар над 
Царевима, Господар 
над Господарима.  
Када Исус Христос 
дође поново, Он неће  
бити само цар над 
Израиљем, него 
цијелога свијета. 



Добри цареви, лоши цареви 
 

 Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

2 Књига дневника 33-36 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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