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Денят за Манасия бил много тъжен.  Неговият баща, 
Цар Езекия, току що умрял.  Сега, само на 12 години, 
Манасия трябвало да стане следващия цар на 
Божиите хора в Юда.  Той не знаел,  
че щял да управлява в  
продължение на 55 години.  
Манасия имал нужда от  
Божията помощ за да бъде  
добър цар.  



Но Манасия пренебрегнал Бог и вършил 
лоши неща.  Той издигнал олтари, за да 
могат хората да се покланят на идоли.  Той 
дори изваял един идол и го поставил в 
Божия храм!  Бог бил казал чрез Мойсей 
преди това: “Няма да си правите идоли.  
     Няма да им се 
        покланяте, нито  
                                                    да им служите”.  



Манасия практикувал чародейство и  
магъосничество.  Той водел хората в грешната  
посока – далеч от Бог.  Той дори изгорил  
собствените си синове в огъня, като  
жертва на идолите си.  
Непокорството на  
Манасия разгневило  
Бог много.  



Когато хората не се покоряват на Бог, Той позволява 
те на бъдат наказани.  Точно това се случило на 
Манасия и на хората, над които той управлявал. 
Господ довел Асирийската армия срещу тях.  
Манасия бил взет в плен във Вавилон.  



Страдайки във Вавилон, 
Манасия се помолил на 
Господ, своя Бог.  Той се 
смирил много пред Бога на 
бащите си и Му се помолил. 
Вече той не искал да се моли 
на мъртви идоли!  Но дали 
живият Бог щял да отговори 
на Манасия след всичкото  
му нечестие?  



Да! Бог чул молитвата на царя и го върнал 
обратно в Ерусалим и обратно на престола 
му, така че той отново бил цар над хората си.  
Тогава Манасия разбрал, че Господ бил Бог.  



Цар Манасия станал нов човек.  Той изкарал 
изваяния идол от Божия храм и събрал всички 
фалшиви идоли в Ерусалим.  След това той ги 
изхвърлил.  Той поправил Господния олтар и 
принесал жертви на благодарност към Бог.  



След това, той заповядал на хората си да служат 
на Господ Бог на Израел.  Каква промяна само 
станала в Манасия!  



Когато Манасия умрял, неговия собствен син, Амон, 
се върнал към идолопоклонството.  Той не смирил 
себе си, както Манасия.  Той съгрешавал все повече  
и повече и най-накрая неговите слуги го убили в  
дома му.  Той бил цар само две години.  



Следващият цар, Йосия, бил 
само на 8 години.  Той 
управлявал 31 години и 
вършил добри неща.  Той 
унищожил всички фалшиви 
богове и идоли.  Всъщност, 
Йосия стрил всички идоли на 
прах.  



Добрият цар Йосия също така изчистил и поправил 
Божия Храм.  Между всичкия боклук, който бил в 
храма, един свещеник намерил книгата на закона, 
написана от Мойсей.  



Когато царят чул думите на закона, той разкъсал 
дрехите си.  Йосия разбрал колко нечестиви са били 
      предците му и как не се 
      покорявали на Божия закон.  



Една пророчица на име Олда имала послание за 
Царя.  “Така казва Господ: Ето Аз ще докарам всички 
проклятия записани в книгата на закона върху това 
място, понеже хората Ми Ме забравиха. Но понеже ти, 
царю, си се смирил и си Ми бил  
покорен, нищо от това няма да се  
случи докато ти си жив”.  



Бог помогнал на Йосия да върне хората при Господ. 
Един ден, докато Йосия водел армията си в битка,  
той бил улучен от една вражеска стрела.  Слугите му 
го принесли до дома му в  
Ерусалим, където той умрял.   
Всички хора скърбяли и пяли  
песни за добрия цар Йосия.  



Скоро след това, царството 
било унищожено.  Но един 
ден, един Цар отново ще 
управлява над Израел. 
Неговото име е ЦАРЯТ НА 
ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА 
ГОСПОДАРИТЕ.  Когато 
Исус Христос доиде за 
        първи път, Той беше 
        отхвърлен и разпънат 
        на кръст.  Когато Той 
        се върне отново, Той  
ще бъде Цар не само над 
Израел, но и над цялата 
земя.  



“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  

Добри Царе, Лоши Царе  
 

е история от Божието Слово – Библията,  
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2 Летописи 33-36  
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Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.  

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях.  Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове.  
След това Исус възкръсна и отиде на Небето!  Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи!  Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново.  Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  Йоан 3:16 
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