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Це був сумний день для 
Манасії.  Щойно помер 
його батько, цар Єзекія. 
Тепер, у віці лише 
дванадцяти років, 
Манасія став царем над 
Божими людьми у Юдеї. 
Тоді Манасія ще не знав, 
що царюватиме 55 років. 
Щоб бути добрим царем, 
Манасії була потрібна 
Божа допомога.
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Цар Манасія зробився новою особою.  Він 
завбрав боввана із Божого храму і позбирав усіх 
іноземних богів Єрусалиму.  Він повикидав їх усіх.  
Він відремонтував вівтар ГОСПОДА і приніс  
пожертву подяки.  Потім він наказав своїм людям 
служити ГОСПОДУ Богу Ізраїля.  Що 

за зміна Манасії!

Страждаючи у Вавилоні, 
Манасія визнав себе винним 
перед ГОСПОДОМ, своїм 
Богом.  Він дуже упокорився 
перед Богом своїх батьків і 
молився до Нього. 
Досить молитов до мертвих 
ідолів!  Але чи відповість 
живий Бог Манасії після 
усього його зла?

Манасія займався чародійством і гаданням. 
Він відводив людей від Бога.  Цар навіть спалював 
своїх синів на пожертву ідолам.  Манасіїв непослух 
дуже розсердив Бога.

Так!  Бог почув молитву царя і повернув 
його до Єрусалиму, до трону й до 
царювання над народом.  Так Манасія 
пізнав, що ГОСПОДЬ є Бог.

Коли люди не слухаються, Бог дозволяє, щоб вони 
були покарані.  Це трапилося з Манасією та людьми, 
якими він правив.  ГОСПОДЬ послав проти них 
асирійську армію.  Манасія був забраний у полон до 
Вавилону в ланцюгах.

Але Манасія ігнорував Бога і чинив зло. 
Манасія відбудував вівтар для поклоніння 
ідолам.  Він навіть зробив різаного боввана і 
поставав його у Божому святому Храмі! 
Бог сказав через Мойсея: “Не роби різаних 
бовванів.  Не вклоняйся їм і не служи їм.”
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Бог допомагав Йосії вести 
людей назад, до Господа. 
Одного дня, ведучи свою 
армію до бою, Йосія був 
тяжко поранений ворожим 
стрільцем.  Слуги забрали 
його у колесниці до 
Єрусалиму, де він помер. 
Усі люди сумували і 
складали пісні про 
доброго царя Йосію.

Коли цар почув слова 
Закону, він у смутку роздер 
свій одяг.  Йосія знав, 
якими поганими були його 
предки, що не слухалися 
Божого закону.

Наступному царю, Йосії, 
було лише вісім років. 
Він царював 31 рік і робив 
добре у Божих очах. 
Він знищив усе фальшиве 
поклоніння й усіх 
фальшивих богів. 
Фактично, Йосія розтер 
усіх ідолів на порох.

Пророчиця Хулда передала Йосії Божу вістку.  “Так 
говорить Господь: Ось Я наведу лихо на оце місце та 
на мешканців його.., за те що вони покинули Мене.” 
Але оскільки Йосія був слухняний і покірливий, це 
не мусило трапитися, доки він був живий.

Добрий цар Йосія також почистив і відремонтував 
Храм Божий.  Серед сміття священик знайшов 
книгу Закону Господа, даного через Мойсея.

Коли Манасія помер, його власний син Амон 
повернувся до поклоніння ідолам.  Але він не 
підкорився Господу, як Манасія.  Амон грішив 
більше й більше, поки нарешті його слуги не вбили 
його у власному домі.  Він царював лише два роки.
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Царі добрі й погані

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Другій книзі хроніки, головах 33-36
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Кінець!

Незабаром царювання 
закінчилося.  Одного 
дня над Ізраїлем мав 
зацарювати новий цар. 
Його ім’я ЦАР ЦАРІВ, 
ГОСПОДЬ ГОСПОД. 
Коли Ісус Христос 
прийшов уперше, 
Він був відкинутий і 
розп’ятий.  Коли Ісус 
Христос прийде удруге, 
Він буде царем не лише 
Ізраїля, а й усієї землі.
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