
ÎMPĂRAȚII  LUI  IUDA 

1. ROBOAM – împăratul lui Iuda   
                1Împărați 12:1-24, 14:21-31 

 

 A fost fiul lui Solomon  11:43 

 Tot Israelul a mers la Sihem să-l facă împărat  12:1 

 Poporul i-a cerut să le ușureze jugul pus de tatăl său și îi vor sluji -  el i-a chemat peste 3 zile  12:4-5 

 S-a sfătuit cu bătrânii care au trăit pe lângă tatăl lui, aceștia l-au sfătuit să asculte glasul poporului  

12:6-7 

 A cerut sfat și tinerilor care crescuseră cu el și aceștia i-au spus să zică: “Degetul meu cel mic va fi mai 

gros decât coapsele tatălui meu... tatăl meu v-a bătut cu bice și eu vă voi bate cu scorpioane.” 12:9-11 

 A ales sfatul tinerilor spre dezavantajul lui – lucrul acesta venea de la Domnul 12:15 

 A trimis pe Adoram (mai mare peste biruri), să vorbească poporului care a fost ucis cu pietre de 

aceștia. 12:18 

 Casa lui Iuda și Beniamin a rămas alături de Roboam.  

 A ales din Iuda și Beniamin 180 mii de oameni aleși, buni de război ca să lupte împotriva lui Israel și 

s-o aducă înapoi sub stăpânirea lui. 

 Șemaia – omul lui Dumnezeu, i-a spus să nu lupte împotriva lui Israel fiindcă dezbinarea vine de la 

Domnul. 

 Avea 41 de ani când s-a făcut împărat. 14:21 

 A domnit 17 ani la Ierusalim. 14:21 

 Mama lui se numea Naama, Amonita. 14:21 

 În anul 5 al domniei lui, Șișac, împăratul Egiptului s-a suit împotriva Ierusalimului. 14:25 

 Șișac a luat viseriile/ tezaurul, casei lui și a Casei Domnului – a luat tot. 14:26 

 A luat scuturile de aur făcute de Solomon. 

 Roboam a făcut în locul scuturilor de aur, unele de aramă pe care le-a dat în grija celor care păzeau 

intrarea casei împăratului. 

 Scuturile de aramă erau purtate de alergători ori de câte ori împăratul mergea la Casa Domnului apoi 

erau duse în odaia alergătorilor. 

 Totdeauna  a fost război între Roboam și Ieroboam.  

 În locul lui a împărățit fiul său Abiam. 14:31 

 

2. ABIAM - împăratul lui Iuda   

             1Împărați 15:1-8 

 A fost fiul lui Roboam 14:31 

 A urcat pe tronul lui Iuda în al 18 an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat 15:1 



 Mama lui se numea Maaca, fata lui Abisalom 15:2 

 A împărățit 3 ani la Ierusalim, 

 A făcut toate păcatele pe care le făcuse tatăl său, 

 Între Abiam și Ieroboam a fost război. 15:7 

 Tronul lui Iuda a fost ocupat de fiul său, Asa.   

 

3. ASA - împăratul lui Iuda   
                     1 Împărați 15:9-24 

 A fost fiul lui Abiam. v 9 

 A domnit 41 de ani la Ierusalim. v10 

 A făcut ce este plăcut înaintea Domnului.  v11 

 A scos din țară pe sodomiți 

 A îndepărata toți idolii pe care îi făcuseră părinții lui v12 

 Nu a lăsat-o pe mama lui să fie împărăteasă fiindcă făcuse un idol Astarteei, i l-a sfărâmat și l-a ars în 

(la) pârâul Chedron v13 

 N-au pierit înălțimile deși inima lui Asa a fost întreaga a Domnului, în tot timpul vieții v14 

 A pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite/ hotărâte, donate,  de tatăl său și de el – aur, argint și vase 

v15 

 A fost război între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel v16 

 Baeșa, împăratul lui Israel, a întărit Rama, ca să împiedice trecerea celor din Iuda. 

 Asa a luat tot argintul și aurul care rămăsese în visteriile Casei Domnului și a împăratului și i l-a trimis 

lui Ben-Hadad, împăratul Siriei. 

 Darul trimis lui Ben-Hadad era cu scop de a face legământ cu el și acesta să rupă legământul cu Baeșa, 

împăratul lui Israel ca să se depărteze de Iuda  v19 

 A fost ascultat de împăratul Ben-Hadad 

 Împreună cu tot Iuda, au întărit Gheba lui Beniamin și Mițpa – cu lemnele și pietrele lăsate de Baeșa 

v22 

 La bătrânețe a fost bolnav de picioare v23 

 A fost îngropat cu părinții lui în cetatea lui David v24 

 În locul lui a domnit fiul său Iosafat v 24. 

 

4. IOSAFAT - împăratul lui Iuda   

        1 Împ. 22, 2 Împ. 3 

 Tatăl său era Asa, împ. lui Iuda. 

 Mama lui se numea Azuba, fata lui Șilhi. 

 Avea 35 de ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 25 de ani la Ierusalim. 

 A umblat în calea tatălui său Asa. 

 A scos din țară sodomiții care mai rămăseseră de pe vremea tatălui sau Asa. 

 A trăit în pace cu Ahab, împăratul lui Israel.  

 A mers cu Ahab, împ. lui Israel să lupte împotriva sirienilor pentru a recupera Ramotul din Galaad. v.4 

 I-a propus lui Ahab să întrebe pe Domnul în legătură cu expediția militară de la Ramot din Galaad și 

 Ahab adună 400 de proroci care toți îi vestesc succesul. 

 L-a întrebat pe Ahab dacă mai este vre-un profet prin care ar putea întreba, în afară de cei 400 și este 

chemat Mica, fiul lui Imla. 



 A fost sfătuit de Ahab să meargă la luptă îmbrăcat cu haina împărătească, în timp ce acesta și-a 

schimbat hainele. 

 În războiul cu sirienii, când a fost înconjurat de căpeteniile carelor, a țipat și aceștia s-au depărtat de el. 

 A făcut corăbii din Tars, ca să meargă la Ofir să aducă aur și nu a reușit expediția, corăbiile s-au 

sfărâmat la Ețion-Ghezer. 22:48 

 Azazia, împ. lui Israel și fiul lui Ahab, îi propune o alianță în vederea expediției pe corăbii și îl refuză. 

 Merge împreună cu Ioram, împ. lui Israel și fiul lui Ahab, și cu împ. Edomului împotriva lui Meșa, 

împ. Moabului. 2 Î 3:7 

 Propune lui Ioram să întrebe pe Domnul când s-au au rămas fără apă și merg la Elisei.  

 A zis despre Elisei: “Cuvântul Domnului este cu el”, și au mers la profet.  

 Era apreciat de Elisei și datorită lui l-a băgat în seamă pe Ioram, idolatrul împ. al lui Israel.  

   

 

5.  IORAM împ. lui Iuda 
       2 Împ. 8:16-24 

 

 Tatăl său era Iosafat, împ.lui Iuda 

 Soția lui Atalia, era o fată de-a lui Ahab și l-a influențat în rău. 

 A fost încoronat la 32 de ani 

 A domnit 8 ani la Ierusalim. 

 Nepotul lui a fost Ioas, copilul ascuns de Ioșeba. 

 Ioșeba era fiica lui. 

 Edomiții s-au răsculat și au ieșit de sub stăpânirea lui Iuda. 

 A trecut la Țair cu toate carele lui. 

 Noaptea a bătut pe edomiții care-i înconjurau și căpeteniile carelor și poporul a fugit în corturi.  

 

6. AHAZIA împ. lui Iuda 
  2 Împ. 8, 9 

 Tatăl său era Ioram, împ. lui Iuda 

 Mama sa era Atalia, fiica lui Ahab. 8:18 

 Soră Ioșeba (cea care l-a ascuns bebelușul Ioas, fiul lui Ahazia) 2 Î 11:2 

 Avea 22 de ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 1 an la Ierusalim. 

 Era ginerele casei lui Ahab. 

 A mers pe calea casei lui Ahab. 

 S-a aliat cu Ioram, fiul lui Ahab, împotriva lui Hazael împ. Siriei, la Ramot din Galaad. V.28 

 L-a vizitat pe Ioram, împ. lui Israel și fiul lui Ahab, când acesta era bolnav – la Izreel, tocmai 

în perioada răscoalei lui Iehu.  

 Este ucis de Iehu împreună cu Ioram, împ. lui Israel în ogorul lui Nabot di Izreel. 9:16-29 

 42 de frați ai lui lui au fost uciși de Iehu la fântâna de întâlnire a unor ciobani. 10:13-14 

 A fugit dinaintea lui Iehu, pe drumul care duce la casa din grădină. 

 Iehu l-a urmărit și l-a lovit în car, la suișul Gur, lângă Ibleam. 

 A fugit la Meghido și a murit acolo.  

 Mama lui, Atalia, când a văzut că i-a murit fiul, a ucis tot neamul împărătesc al lui Iuda. 11:1 

 Ioas, fiul lui Ahazia, a fost salvat de Ioșeba și ascuns cu doica lui în odaia paturilor. 11:2 

 Succesor la tron a fost mama lui, Atalia. 

7. ATALIA - împ. lui Iuda 

            2 Împ. 11 



 Tatăl ei era Ahab, împ. lui Israel 8:18 

 Bunic Omri, împ. lui Israel. 

 Fiu ei a fost Ahazia, împ. lui Iuda. 

 Soțul ei a fost Ioram, împ. lui Iuda și fiul lui Iosafat. 

 A domnit 6 ani la Ierusalim. 

 Nepotul ei Ioas, a fost ascuns cu dorca lui în odaia paturilor, 6 ani.  

  Preotul Iehoiada a organizat preoții și s-au răsculat împotriva ei, încoronând cu mare alai pe 

micuțul Ioas, fiul lui Ahazia. 

 A venit la Casa Domnului când a auzit vuietul alergătorilor, la încoronarea micuțului Ioas. 

 Și-a sfâșiat hainele și a strigat: Vânzare, vânzare! 

 S-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii. 

 A fost ucisă cu sabia în casa împăratului. v.20 

 

 

8.  IOAS  împ. din Iuda 
                             2 Împ. 11:21, 12 

 Fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, 

 Avea 7 ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 40 de ani la Ierusalim 

 Mama lui se numea Țibia din Beer-Șeba 

 Când Atalia a ucis neamul împărătesc al lui Iuda, a fost ascuns de Ioșeba în odaia paturilor. 

 A crescut sub îndrumările preotului Iehoiada. 

 A dat porunci să se recondiționeze Casa Domnului. 

 Preotul Iehoiada a pus o ladă în care s-a donat argint pt. Recondiționarea Casei Domnului, 

  A dat tot argintul case împăratului și Casei Domnului, lui Hazael care venise împotriva lui și acesta s-

a retras. 

 A fost ucis de spujitorii lui; Iozacaz fiul lui Șimeat și Iozabad, fiul lui Șomer, în casa Milo, 

 A fost îngropat în cetatea lui David, 

 A fost contemporan cu Ioas, împăratul lui Israel. 

 Amația, fiul lui i-a urmat la tron. 

 

9.  AMAȚIA  împ. Lui Iuda 

   2 Împ. 12:21, 14 

 Tatăl său a era Ioas, împăratul lui Iuda 

 Mama se numea Ioadan 

 A fost încoronat la 25 de ani 

 A domnit 29 de ani la Ierusalim 

 A ucis pe slujitorii, asasinii tatălui său, nu și pe fii acestora, 

 A înfrânt 10 000 de edomiți în Valea Sării și a pus mâna pe capitala lor, Sela pe care a numit-o Iocteel. 

 A provocat la luptă pe Ioas, împ. Lui Israel și a fost învins de acesta și luat prozonier la Bet-Șemeș. 

 Ioas, împăratul lui Israel, a făcut o spărtură de 400 coți în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim, 

până la poarta Unghiului și a prădat visteria Casei Domnului și a împăratului Amația, a luat și ostateci 

și s-a întors la Samaria. 

 S-a făcut o uneltire împotriva lui, la Ierusalim și Amația a fugit la Lachis, unde a fost ucis. 

 L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim în cetatea lui David. 

 În locul lui a domnit fiul său Azaria.  

 

 

 



10.  OZIA (AZARIA) – împ. lui Iuda 
   2 Împ. 14, 15 

 Tatăl său a fost Amația împ. lui Iuda 

 Mama sa se numea Iecolia din Ierusalim 

 A fost încoronat la 16 ani. 

 A domnit 52 de ani la Ierusalim. 

 Poporul țării l-a pus împărat în locul tatălui său, Amația. 

 A făcut ce este bine înaintea Domnului, precum tatăl său, Amația. 

 Nu a stricat înalțimile, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înalțimi.  

 A slujit Domnului care l-a ajutat și a ajuns foarte puternic. 

 A zidit Elatul și l-a adus sub stăpânirea lui. 

 A dezvoltat agricultura, a clădit turnuri în pustie, a săpat fântâni. 

 Domnul l-a lovit cu lepră și a fost lepros până în ziua morții lui. 

 A locuit izolat, într-o casă deosebită și Iotam, fiul lui judeca poporul tări. 

 A fost îngropat în cetatea lui David. 

 

11. IOTAM – împ. lui Iuda 
  2 Împ. 15: 32-38 

 Tatăl său era Ozia (Azaria) împ. lui Iuda 

 Mama sa se numea Ierușa, fiica lui Țadoc. 

 Avea 25 de ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 16 ani la Ierusalim. 

 A făcut ce este plăcut înaintea Domnului, a lucrat întocmai ca tatăl său Ozia. 

 Înalțimile nu le-a stricat și poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înalțimi. 

 A zidit poarta cea mai înaltă a Casei Domnului. 

 În vremea lui Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Rețin, împ. Siriei și pe Pecah, împ. lui 

Israel. 

 În locul lui a domnit Ahaz, fiul său. 

 

12.  AHAZ – împ. lui Iuda 

 2 Împ. 16 

 Tatăl său a fost Iotam, împ. lui Iuda. 

 Avea 20 de ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 16 ani la Ierusalim. 

 A umblat în calea împ. lui Israel făcând ce este rău înaintea Domnului. 

 Și-a trecut fiul prin foc. 

 A adus jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub toți copacii verzi. 

 Rețin, împ. Siriei și Pecah, împ. lui Israel au asediat Ierusalimul. 

 Rețin a luat Elatul și a izgonit evreii. 

 A trimis lui Tiglat-Pileser, împ. Asiriei, tezaurul Casei Domnului și al casei împăratului, iar acesta îl 

salvează. 

 A fost la Damasc și de acolo a trimis preotului Urie, proiectul unui altar văzut acolo, ca să facă și la 

Ierusalim unu ca acela. 

 A îndepărtat dinaintea Casei Domnului altarul de aramă. 

 A poruncit preotului Urie: „Să arzi pe altarul cel mare arderea-de-tot de dimineaţă şi darul de 

mâncare de seară, arderea-de-tot a împăratului şi darul lui de mâncare, arderile-de-tot ale întregului 

popor din ţară şi darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură şi să stropeşti pe el tot 

sângele arderilor-de-tot şi tot sângele jertfelor; cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el.” 



 A  sfărâmat tăbliile de la temelie şi a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea de pe boii de aramă care 

erau sub ea şi a pus-o pe o pardoseală de piatră.   

 De hatârul împăratului Asiriei, a schimbat în Casa Domnului pridvorul Sabatului care fusese zidit 

acolo, precum şi intrarea de afară a împăratului. 

 În locul lui a domnit fiul său, Ezechia. 

 

13. EZECHIA - împ. lui Iuda 
        2 Împ. 18, 19, 20  

 Tatăl său a fost Ahaz, împ. lui Iuda. 

 Mama sa era Abi, fata lui Zaharia. 

 Avea 25 de ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 29 de ani la Ierusalim. 

 Eliachim, fiul lui Hilchia, era mai mare peste casa împăratului. 

 Șebna  era logofăt. 

 Ioah, fiul lui Asaf, era arhivar.  

 A făcut ce este plăcut înaintea Domnului, precum David, străbunul său. 

 A îndepărtat înalțimile și a sfărâmat stâlpii idolești. 

 A tăiat Astarteele. 

 A sfărâmat în bucăți șarpele de aramă, făcut de Moise, fiindcă israeliții arseseră tămîie înaintea 

lui, îl numeau Nehuștan. 

 și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. 

 N-a fost niciun împărat ca el, nici înainte de el, nici după el. 

 A păzit poruncile Domnului care l-a ajutat și a izbutit în tot ce a făcut. 

 S-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. 

 A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustiit ținutul. 

 Sanherib, împ. Asiriei s-a suit împotriva lui și a pus stăpânire pe cetățile întărite ale lui Iuda. 

 Sanherib i-a cerut  300 talanți de argint și 30 talanți de aur și Ezechia i-a dat tot argintul care se 

afla în casa Domnului și în visteriile casei împărătești. A dat și aurul cu care acoperise ușile și 

ușiorii Templului Domnului.  

 A venit împotriva lui Ezechia, trimiși de împ. Asiriei; Tartan, Rab-Saris și Rabșache și au 

asediat Ierusalimul. 

 Eliachim, Șebna și Ioah – au spus lui Rabșache să le vorbească în aramaică, nu în iudaică să nu 

înțeleagă poporul ... v.26 

 Și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus la Casa Domnului, după ce i s-au spus 

cuvintele de ocară rostite de Sanherib. 19:1 

  A trimis pe Eliachim, pe Șebna și pe preoții cei mai bătrâni, acoperiți cu saci, la prorocul Isaia, 

fiul lui Amoț care îi vestește că vor pleca la auzul unei vești și așa a fost. 

 A primit o scrisoare de la împ. Asiriei pe are a citit-o și s-a dus la Casa Domnului și a întins-o 

înaintea Domnului și s-a rugat pentru ajutor. 

 Într-o noapte îngerul Domnului a ucis în tabăra asirienilor 185 de mii de oameni și când au 

văzut cele întâmplate, Sanherib și-a retras oștile și a plecat. 

 A fost bolnav pe moarte și s-a rugat Domnului care i-a mai lungit viața cu 15 ani. 

 La rugăciunea lui Isaia, Domnul a dat umbra cu 10 trepte înapoi... 

 La recomandarea lui Isaia, a luat o turtă de smochine, a pus-o pe umflătură și s-a vindecat. 

 A construit un canal de apă și aducea apa în cetate. 20:20 

 A primit de la Berodac-Baladan, împ. Babilonului, o scrisoare și un dar, căci auzise de suferința 

lui. 

 A arătat solilor din Babilon locul unde ține tezaurul și toate valorile țării, le-a arătat tot ce este în 

casa lui. 



 Profetul Isaia îi vestește că vor veni vremuri când vor căra la Babilon tot ce au văzut inclusiv pe 

locuitori. 

 În locul său a domnit Manase, fiul lui. 

 

14.  MANASE - împ. lui Iuda  
      2 Împ. 21:1-18 

 

 Tatăl său a fost Ezechia, împ. lui Iuda. 

 Mama lui se numea Hefțiba 

 Avea 12 ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 55 de ani la Ierusalim. 

 A făcut ce este rău înaintea Domnului. 

 A anulat reforma spirituală inițiată de tatăl său, Ezechia. 

 A rezidit înălțimile dărâmate de Ezechia, tatăl său. 

 A zidit altare idolilor în Casa Domnului, lui Baal și Astarteei. 

 A ridicat altare la toate astrele cerești în cele două curți ale Casei Domnului. 

 Și-a trecut fiul prin foc. 

 A practicat ghicirea și vrăjitoria și ținea lângă el oameni care chemau duhurile morților. 

 A vărsat mult sânge nevinovat. 

 Datorită păcatelor cu care a umplut Ierusalimul, Domnul a vestit că va aduce pedeapsa, va 

curăți Ierusalimul cum se curăță o farfurie și se răstoarnă cu fața în jos. 

 A fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. 

 În locul său a domnit, Amon, fiul lui. 

 

15.  AMON – împ. lui Iuda 
 2 Împ. 21: 19-26 

 

 Tatăl său a fost Manase, împ. lui Iuda 

 Mama sa se numea Meșulemet, fiica lui Hațur din Iotba 

 Avea 22 de ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 2 ani la Ierusalim. 

 A făcut ce este rău înaintea Domnului. 

 Slujitorii săi au uneltit împotriva lui și l-au ucis în casa lui. 

 Poporul țării a lovit pe ucigași și în locul lui a pus împărat pe Iosia, fiul său. 

 A fost îngropat în mormântul său în grădina lui Uza. 

 

16.  IOSIA – împ. lui Iuda 
   2 Împ. 22, 23 

 Tatăl său a fost Amon, împ. lui Iuda 

 Mama sa se numea Iedida, fata lui Adaia din Boțeat. 

 Șafan, era logofăt. 

 Hilchia era mare preot. 

 Fii – Ioahaz, Eliachim (Ioiachim), Zedechia. 

 A luat măsuri pentru restaurarea Templului, unde au găsit cartea Legii. 

 A trimis pe preoții: Hilchia, Ahicam, Acbor, Șafan și Asaia, să întrebe pe Domnul prin 

prorocița Hulda, despre soarta Ieruslimului. 

 A curățat Templul și Ierusalimul de idoli, a dărâmat și a ars. 

 A dărâmat casele sodomiților. 

 A profanat (pângărit) Tofetul, ca nimeni să nu-și mai treacă copii prin foc în cinstea lui Moloc. 



 A făcut cea mai mare reformă extizîndu-se și în Israel, la Samaria. 

 A poruncit prăznuirea Paștelor, sărbătoare neglijată. 

 N-a fost niciun împărat ca Iosia care să aibă o întoarcere la Domnul așa de hotărâtă. 

 I-a ieșit înainte lui faraon Neco, împ. Egiptului, pe când acesta se suia împotriva Asiriei, și a 

fost ucis la Meghido. 

 Slujitorii lui l-au dus într-un car la Ierusalim și l-au îngropat acolo. 

 În locul său a fot pun împărat, Ioahaz, fiul lui. 

 

17.  IOAHAZ – împ. lui Iuda 
  2 Împ. 23:31-35 

 Tatăl său a fot Iosia, împ. lui Iuda. 

 Mama sa se numea Hamutal fata lui Ieremia din Libna. 

 Avea 23 de ani când a fost pus împărat. 

 A domnit 3 luni la Ierusalim. 

 A făcut ce este rău înaintea Domnului. 

 Faraon Neco, l-a pus în lanțuri la Ribla, în țara Hamatului. 

 Neco a pus bir asupra țării de 100 talanți de argint și 1 talant de aur. 

 A pus împărat în locul lui pe Eliachim, fratele lui, căruia i-a schimbat numele în Ioiachim. 

 A fost dus în Egipt și a murit acolo. 

 

18.  IOIACHIM – împ. lui Iuda 
   2 Împ. 23: 35-37, 24: 1-7 

 Tatăl său a fost Iosia, împ. lui Iuda. 

 Mama lui se numea Zebuda, fata lui Pedaia din Ruma. 

 Avea 25 de ani când a fost pus împărat, de Faraon. 

 A domnit 11 ani la Ierusalim. 

 Faraon i-a schimbat numele din Eliachim, în Ioiachim. 

 A făcut ce este rău înaintea Domnului. 

 A dat lui Faraon Neco, argintul și aurul stabilit (100 talanți argint, 1 talant aur) pe care l-a cerut 

de la poporul țării. 

 I-a fost supus lui Nebucadnețar, 3 ani apoi s-a răsculat împătriva lui. 

 Domnul a trimis împotriva lui cete de Haldei, Sirieni și Amoniți, ca să nimicească pe Iuda. 

 În locul său a domnit fiul său, Ioiachin. 

 

19.  IOIACHIN – împ. lui Iuda 
   2 Împ. 24:8-17, 25: 27-30 

 Tatăl lui a fost Ioiachim, împ. lui Iuda 

 Mama lui se numea Nehușta, fata lui Elnatan din Ierusalim. 

 Unchiul lui era Matania/ Zedechia. 

 Avea 18 ani când a ajuns împărat. 

 A domnit 3 luni la Ierusalim. 

 A făcut ce este rău înaintea Domnului. 

 Slujitorii lui Nebucadnețar, împ. Babilonului au asediat și cucerit Ierusalimul. 

 S-a dus la Nebucadnețar cu mama lui, slujitorii și căpeteniile și dregătorii lui și a fost luat 

prins. 

 A fost dus în robie, la Babilon împreună cu mama, nevestele, tot Ierusalimul, căpeteniile și toți 

oamenii viteji, pe mai marii țării, toți războinicii, teslarii și fierarii, a lăsat doar pe săraci. 

 Nebucadnețar a luat toate visteriile Casei Domnului și a împăratului. 

 A sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon. 



 A pus împărat în locul lui, pe Matania, unchiul lui, căruia i-a schimbat numele în Zedechia. 

 În al 37-lea an al robiei lui, Evil-Merodac, împ. Babilonului l-a scos din temniță, i-a vorbit cu 

bunătate, l-a înălțat mai pesus de ceilalți împărați, i-a schimbat hainele și a mâncat la masa 

împăratului tot restul vieții lui. 

 

20.  ZEDECHIA – împ. lui Iuda 
  2 Împ. 24:18-20 25:  

 Tatăl său a fost Iosia, împăratul lui Iuda 

 Mama lui se numea Hamutal, fata lui Ieremia din Libna. 

 Ioiachin, împ. lui Iuda a fost nepotul lui. 

 Ioiachim, împ. lui Iuda, i-a fost frate. (de tată) 

 Avea 21 de ani când a fost pus împărat. 

 A domnit 11 ani la Ierusalim. 

 A făcut ce este rău înaintea Domnului tocmai ca Ioiachim. 

 Nebucadnețar, împ. Babilonului i-a schimbat numele din Matania în Zedechia. 

  S-a răsculat împotriva lui Nebucadnețar. 

 În al 9-lea an al domniei lui, Nebucadnețar, a venit cu tată oștirea și a asediat/ împresurat 

Ierusalimul până în al 11-lea an al domniei lui Zedechia. 

 Era mare foamete în cetate, poporul nu avea pâine. 

 Într-o noapte s-a făcut o spărtură în cetate, împăratul și toți vitejii au fugit noaptea dar au fost 

prinși de haidei în cânpiile Ierihonului. 

 A fost prins și judecat de împ. Babilonului la Ribla.  

 Fii lui au fost junghiați în fața lui, apoi i s-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au 

dus la Babilon. 

 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, slujitorul lui Nebucadnețar a intrat în Ierusalim și a ars Casa 

Domnului, casa împăratului și orice casă cu însemnătate. 

 Au dărâmat zidul dimprejurul Ierusalimului și a luat robi tot poporul țării la Babilon.  


