ÎMPĂRAȚII LUI ISRAEL
1.IEROBOAM –împăratul lui Israel
 A fost slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului.
 El era fiul lui Nebat, efratit din Ţereda,
 avea ca mamă pe o văduvă numită Ţerua.
 era tare şi viteaz
 A împărăţit 22 de ani la Tirța
 Solomon, i-a dat privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif.
 ieşind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau
amândoi singuri pe camp Ahia a rupt haina nouă de pe el în 12 bucăți și a zis lui Ieroboam: „Ia-ţi zece
bucăţi! Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi rupe împărăţia din mâna lui Solomon
şi-ţi voi da zece seminţii.
 Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam.
 Ieroboam s-a sculat şi a fugit în Egipt, la Şişac, împăratul Egiptului; a locuit în Egipt până la moartea lui
Solomon.
 Ieroboam și tot poporul a venit la Roboam a 3 a zi
 Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim şi a locuit acolo;
 apoi a ieşit de acolo şi a zidit Penuel.
 Ieroboam a zis în inima sa: „Împărăţia s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David.
 Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în Casa Domnului, inima poporului acestuia se
va întoarce la domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, şi mă vor omorî şi se vor întoarce la Roboam,
împăratul lui Iuda.”
 a făcut 2 viţei de aur şi a zis poporului: „Destul te-ai suit la Ierusalim, Israele! Iată Dumnezeul tău care
te-a scos din ţara Egiptului.”
 A aşezat unul din aceşti viţei la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan.
 a făcut o casă de înălţimi şi a pus preoţi luaţi din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi.
 Un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea
Ieroboam la altar să ardă tămâie. A strigat împotriva altarului din Betel…
 Când a auzit împăratul Ieroboam cuvântul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din
Betel, a întins mâna de pe altar, zicând: „Prindeţi-l!”
 mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat şi n-a putut s-o întoarcă înapoi.
 A pus iarăşi preoţi pentru înălţimi, luaţi din tot poporul – pe oricine dorea, îl sfinţea preot al înălţimilor.
 fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam şi pentru aceasta a fost nimicită ea şi
ştearsă de pe faţa pământului.

 S-a îmbolnovit Abiia, fiul lui Ieroboam
 Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti nevasta lui
Ieroboam, şi du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus că voi fi împăratul poporului
acestuia.
 Nevasta lui Ieroboam a făcut aşa; s-a sculat, s-a dus la Silo şi a intrat în casa lui Ahia a zis: Aşa vorbeşte
Domnul Dumnezeul lui Israel: «Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul
Meu Israel, de aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui
Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, şi voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va
pieri.
 Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini şi cel ce va muri pe câmp va fi
mâncat de păsările cerului.
 Nevasta lui Ieroboam s-a sculat şi a plecat. A ajuns la Tirţa şi, cum a atins pragul casei, copilul a murit
 în locul lui a împărăţit fiul său Nadab.
 În al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărăţească peste Iuda
Abiam.
 Între Roboam şi Ieroboam a fost război tot timpul cât a trăit Roboam.
 În al douăzecilea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa.

2. NADAB- împăratul lui Israel
1Împ.15
 Era fiul lui Ieroboam v.25
 A domnit peste Israel 2 ani v.25
 Pe când împresura Ghibetonul (cetate filistină), a fost ucis de Baeșa. v.27

3. BAEȘA – împăratul lui Israel
1 Împ. 15, 16
 S-a suit împotriva lui Iuda şi a întărit Rama, ca să împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă şi să
intre v17
 Ben-Hadad a rupt legământul cu Baeșa și acesta s-a depărtat de Iuda, s-a întors la Tirța v19-20
 Împăratul Asa a folosit lemnele și pietrele lăsate de Baeșa pe când întărea Rama v22
 Tatăl său se numea Ahia v27
 Era din casa lui Isahar v27
 A uneltit înpotriva împăratului Nadab și la ucis la Ghibeton (cetate filisteană), pe când acesta împresura
Ghibetonul v27
 S-a făcut împărat în locul lui Nadab v28
 Avea reședința la Tirța v33
 Când s-a făcut împărat a ucis toată casa lui Ieroboam v29
 A domnit 24 de ani la Tirța v33

 A făcut ce este rău împotriva Domnului umblând în calea lui Ieroboam 34
 A fost îngropat la Tirța 16v6
 În locul lui a domnit fiul său Ela 16v13

4. ELA- împăratul lui Israel






1Împ. 16
Era fiul lui Baeșa (fiul lui Ahia) v.6
A domnit peste Israel 2 ani la Tirța v.8
A fost ucis de Zimri (căpetenia peste jumătate din carăle lui) v.9
A fost ucis când chefuia și se îmbăta în casa lui ARȚA, la Tirța. v.9 iar poporul cu Omri, căpetenia oștirii
împresurau Ghibetonul(cetate filistină). v.16
Arța, era căpetenia casei lui. v.9

5. ZIMRI – împăratul lui Israel







1Împ. 16
A fost căpetenia peste jumătate din carele împăratului Ela v.9
A ucis pe împăratul Ela și s-a pus în locul lui, împărat al lui Israel v.9, 10
A ucis toată casa lui Baeșa – rude și prieteni v.11
A domnit peste Israel 7 zile, la Tirța v.11
A fost asediat/înconjurat în Tirța de OMRI și tot Israelul v.17
A incendiat casa împăratului peste el și a murit v.18

6. OMRI – împăratul lui Israel











1Împ.16
A fost pus împărat al lui Israel, de popor v.16
A fost căperenia oștirii lui Ela
Împreună cu poporul a asediat, Tirța, unde se afla Zimri – cel care a dat lovitura de stat omorând pe Ela și
toată casa lui Baeșa)
A învins pe cei ce urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat v.22
A domnit 12 ani peste Israel – 6 ani la Tirța v.23
A cumpărat de la Șemer, muntele Samariei, cu 2 talanți de argint v.24
A zidit Samaria v.24
A făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult ca cei dinaintea lui v.25
A fost îngropat la Samaria v.28
În locul lui a domnit fiul său Ahab v.28

7. AHAB – împăratul lui Israel
1 Împ. 16, 18, 20, 22







Tatăl său a fost Omri, împăratul lui Israel.
A domnit peste Israel 22 de ani.
S-a căsătorit cu Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidoniților
A slujit lui Baal și a construit un templu pe acesta, la Samaria.
A făcut idoli Astarteei.
Pe vremea lui a fost rezidit Ierihonul, de Hiel din Betel. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, fiul întâi
născut, și porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui.
 A fost secetă pe vremea lui din cauza păcatelor și mare foamete la Samaria.





































L-a căutat pe Ilie în toate popoarele și semințiile – îi punea pe oameni să jure că nu l-au găsit.
L-a învinuit pe Ilie că nenorocește pe Israel.
Erau în Israel, pe vremea lui, 450 prooroci ai lui Baal și 400 ai Astarteei
A strâns pe Carmel, toți proorocii lui Baal și ai Astarteei, după cuvântul lui Ilie.
I-a spus soției lui, Izabela, că Ilie a ucis toți prorocii lui Baal. 19:1
Ben –Hadad, împ. Siriei, a trimis soli prin care i-a cerut: argintul și aurul său, nevestele și copiii. 20:1-3
Bătrânii și poporul l-au sfătuit să nu-l asculte pe Ben-Hadad și Ahab i-a ascultat.
I-a transmis împăratului Siriei: „Cel ce încinge armele, să nu se laude ca cel ce le pune jos!”
Un profet i-a vestit că Domnul îl va ajuta în război cu sirienii ca să cunoască că El este Domnul. Lupta a
fost începută de slujitorii mai marilor peste ținuturi – 232 inși. Toată armata număra 7000 soldați și
Domnul i-a dat biruință împotriva sirienilor.
În următorul an când sirienii s-au strâns la Afec, armata lui era ca două turme mici de capre. Au stat
tăbărâți unii în fața altora 7 zile. 20:29
Domnul i-a dat și a doua oară izbândă asupra filistenilor cărora le-a omorât 100 de mii de pedeștri.
L-a lăsat cu viața pe Ben-Hadad și l-a urcat în carul lui. Acesta i-a promis că îi înapoiază cetățile luate de
tatăl său de la Omri și că îi va face uliți în Damasc. 20:34
L-a numit pe Ben-Hadad, fratele lui. A făcut legămînt cu el și i-a dat drumul.
A fost mustrat de un profet fiindcă i-a dat drumul lui Ben-Hadad, și s-a dus acasă la Samaria trist și
mânios.
I-a cerut lui Nabot via pt a face în locul ei o grădină de verdețuri și a fost refuzat lucru care l-a făcut trist
și mânios, s-a culcat și n-a mâncat nimic. 21:1-4
Izabela, soția lui, a aranjat uciderea lui Nabot. 21:7:16
Profetul Ilie îl mustră pentru cazul Nabot, îl numește, “ucigaș și hoț”, și îi vestește că în locul unde a
murit Nabot vor linge câinii și sângele lui.
L-a numit pe Ilie, vrăjmaș. 21:20
Ilie i-a vestit că Domnul v-a aduce nenoricirea peste el, că va fi măturat și va nimici pe oricine este al lui
Ahab, rob sau slobod, fiindcă L-a mâniat pe Domnul și a făcut pe Israel să păcătuiască.
S-a vândut ca să facă rău, ca nimeni altul și soția lui îl ațâta la rău.21:25
Când a primit vestirea lui Ilie, s-a smerit, și-a rupt hainele și a luat un sac pe el și a postit, se culca cu
sacul acela și mergea încet.
Fiindcă s-a smerit Domnul nu a adus nenorocirea în timpul vieții lui.
La propunerea lui Iosafat, a strâns 400 de proroci pentru a întreba pe Domnul în legătură cu expediția de
la Ramot din Galaad. 22:6
A spus despre profetul Mica, fiul lui Imla, că îl urăște fiindcă îi vestește numai rău.
Profetul Mica, fiul lui Imla, i-a vestit realitatea, deși nu a crezut, i s-a întâmplat după cuvintele profetului.
A poruncit ca Mica să fie întemnițat și hrănit cu pâinea și apa întristării.
Amon, era mai marele cetății.
Obadia, era mai marele casei lui.
Și-a schimbat hainele când a mers la luptă și lui Iosafat, împ. lui Iuda i-a zis să meargă cu haina
împărătească pe el.
A fost lovit la încheietura platoșei de o săgeată trasă la întâmplare și seara a murit.
Câinii i-au lins sângele, când a fost spălat carul în iazul Samariei și curvele s-au s-au scăldat în el.
A zidit o casă de fildeș. 22:39
Iehu și Bidcar – au fost căpetenii în armata lui și martori oculari când a fost vestită pedeapsa pentru casa
lui. 2 Î 9:25
Fii săi – Ioas (căruia i s-a încredințat să-l întemnițeze pe Mica) 1 Î 22:26, Ahazia (care i-a urmat la tron),
Ioram (împ.lui Israel după Ahazia) și 70 fii ai lui Ahab crescuți la Samaria de îngrijitori (uciși ulterior din
ordinul lui Iehu). 2 Î 10:1

 Iehu a lovit pe toţi cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toţi mai-marii lui, pe prietenii şi
pe preoţii lui şi n-a lăsat să scape niciunul. 2 Î 10:11

8. AHAZIA fiul lui Ahab împăratul lui Israel
1 Împ.22, 2 Împ. 1










Fiul lui Ahab și Izabela
A domnit la Samaria 2 ani
A căzut printre zăbrelele odăii de sus în Samaria
A întrebat pe Baal-Zebub, zeul Ecronului dacă se va vindeca.
Ilie le-a spus solilor lui că va muri
A chemat la el pe Ilie, de 3 ori prin căpetenii peste 50 și oamenii lor
Două căpetenii peste 50 cu oamenii lor au murit uciși de focul venit din cer la cuvântul lui ilie
Ilie a mers la el cu a 3-a căpetenie peste 50 și oamenii lui și i-a vestit lui Ahazia că va muri.
L-a solicitat pe iosafat, împ. Lui iuda, ca împreună, slujitorii lor să aducă aur din Ofir pe corăbii, a fost
refuzat.
 N-a avut fiu
 Succesor la tron a fost fratele lui, Ioram.

9. IORAM fiul lui Ahab împăratul lui Israel


















2 Împ. 3, 5:1-27
Fiul lui Ahab și Izabela
A domnit la Samaria 12 ani
S-a aliat cu Iosafat, împ. lui Iuda și cu împ. Edomului, împotriva lui Meșa împ. Moabului. După o
călătorie de 7 zile n-au avut apă și l-a propunerea lui Iosafat au mers la profetul Elisei să întrebe pe
Domnul... 3:9-11
Elisei îi spune să meargă la profeții tatăl și mamei lui. 3.13
Profetul Elisei i-a spus: Dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă.
Elisei îi sfătuiește să facă gropi căci se vor umple cu apă, le vestește și biruința împotriva moabiților.
A bătut pe Moab – au sfărâmat cetăți, au aruncat pietre în ogoare, au astupat toate izvoarele de apă, au
tăiat toți copacii cei buni, prăștiașii au înconjurat și bătut Chir-Hareset-ul, din care au lăsat doar pietrele.
Și-a retras trupele când Meșa a adus ca ardere de tot, pe zid, pe fiul său întâi născut.
A primit scrisoare de la împ. Siriei să-l vindece pe Naama de lepră. 2Î5:1-27
Era informat de Elisei de orice mișcare a invadatorilor sirieni.
Samaria a fost împresurată de Ben-Hadad
Este numit de profetul Elisei, “Fiu de ucigaș”
S-a dus la Isreel să-și trateze rănile pricinuite de sirieni, la Rama. 2Î8:29
A fost vizitat, pe când era bolnav, de Ahazia împ. lui Iuda.
Este ucis de Iehu în ogorul lui Nabot.
Predecesor la tronul lui Israel este Iehu.

10. IEHU împăratul lui Israel






2 Împ. 9,10
Tată său se numea Iosafat 2Î 9:2
Bunicul său era Nimși 2Î 9:2
A fost căpetenie în armata lui Ahab v.25
A domnit 28 de ani la Samaria
A fost uns împărat al lui Israel de profetul Ilie 1Î 19:16-17

 Elisei trimite un tânăr profet care l-a uns la Ramot în Galaad pe care îl apărau de Hazael împ. Siriei v.5,
14
 A ucis pe Ahazia împ. lui Iuda și pe Ioram, împ. lui Israel v.25-27
 La ordinul lui este aruncată pe fereastră Izabela
 A trimis două scrisori căpeteniilor lui Israel, la Samaria despre cei 70 de fii ai lui Ahab. 10:1-9
 A ucis căpeteniile, prietenii și preoții casei lui Ahab. V.11
 A luat în carul lui pe Ionadab, fiul lui Recab, să meargă cu el să vadă rânva lui pentru Domnul. 10:15-16
 Era viclean 10:19
 A ucis pe toți care au intrat în templul lui Baal – invitați de el la o mare sărbătoare în cinstea lui Baal, la
care el a adus jertfă.
 A pus 80 de oameni să ucidă pe toți slujitorii lui Baal. V24
 A dărâmat templul lui Baal , a sărâmat stâlpii Astarteii și i-a ars.
 A slujit vițeilor de la Dan și Betel. V.29
 Nu a slujit Domnului cu toată inima.
 I-a fost promis de Domnul că 4 fii după el vor ocupa tronul lui Israel. V.30
 Pe vremea lui, Domnul a început să taie din hotarele lui Israel. V.32
 A fost îngropat la Samaria.
 Succesor la tron a fost fiul său, Ioahaz.

11. IOAHAZ împăratul lui Israel (membru în dinastia Iehu)









2 Împ. 13
Tatăl său se numea Iehu, împ. lui Israel.
A domnit 17 ani la Samaria
Domnul l-a dat în mâna lui Hazael, împ. Siriei, și a lui Ben-Hadar, datorită păcatelor.
S-a rugat Domnului fiindcă era foarte subjugat de sirieni.
Domnul l-a scăpat de sirieni, el însă a continuat să se închine idolilor.
Domnul îi lăsase 50 de călăreți, 10 care și 10 000 pedeștri – fusese prodați de sirieni
A fost îngropat la Samaria.
Hazael a luat cetăți de la Israel. V.25

12. IOAS împăratul lui Israel (membru în dinastia Iehu)












2 Împ. 13
Tatăl său se numea Ioahaz, împ. Lui Israel
Bunicul lui a fost Iehu, împ. Lui Israel
A domnit 16 ani la Samaria.
L-a vizitat pe profetul Elisei când acesta a fost bolnav.
L-a numit pe Elisei, “Părinte”.
A plâns la moartea profetului Elisei.
Elisei l-a pus să încordeze arcul și să tragă 3 săgeți.
Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului Ioas, când acesta a încordat arcul.
Săgeata trasă pe fereastră reprezenta săgeată de izbăvire împotriva Sirienilor.
La porunca lui Elisei a lovit cu săgeți în pământ și după 3 săgeți s-a oprit. Elisei i-a spus că trebuia să
lovească de 5-6 ori și i-ar fi distrus pe sirieni, profetul îi vestește că îi va bate doar de 3 ori.
A bătut pe sirieni de 3 ori și a recuperat cetățile luate de aceștia de la tatăl său Ioahaz.

13. IEROBOAM II împăratul lui Israel (membru în dinastia Iehu)
2 Împ. 14:23-29
 Tatăl său era Ioas, predecesorul său

 A domnit la Samaria 41 de ani
 A făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam fiul lui Nebat.
 Readuce sub stăpânirea lui Israel teritoriile pierdute – de la intrarea Hamatului până la marea câmpiei,
conf. Profeției lui Iona fiul lui Amitai din Gat-Hefer. Domnul a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea
mare, erau strâmtorați și robii și oamenii slobozi.
 Prin el Domnul a izbăvit pe Israel, pe care încă nu se hotărâse să-i șteargă numele de sub ceruri.
 A adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul, care fuseseră ale lui Iuda. V.28

14. ZAHARIA împăratul lui Israel (membru în dinastia Iehu)







2 Împ. 15: 8-12
Tatăl său era Ieroboam II, predecesorul său
A domnit la Samaria 6 luni
A făcut ce este rău ca și părinții lui.
A fost lovit de Șalum, înaintea poporului și omorât.
A fost ultimul împ. al dinastiei Iehu, conf. promisiunii Domnului făcută lui Iehu: “Fii tăi până în al 4-lea
neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.”
Succesorul la tron a fost Șalum, asasinul.

15. ȘALUM împăratul lui Israel
2 Împ. 15:13-16
 Tatăl său se numea Iabeș
 A domnit 1 lună la Samaria
 A fost lovit și ucis de Menahem care s-a făcut împărat în locul lui.

16. MENAHEM împăratul lui Israel









2 Împ. 15:14-22
Tatăl său se numea Gadi
A domnit 10 ani la Samaria
A venit din Tirța, la Samaria și a ucis pe împ. Șalum și s-a făcut împărat în locul acestuia.
A bătut Tifsahul pentrucă nu-și deschisese porțile și a spintecat pântecele femeilor însărcinate.
A făcut ce este rău înaintea Domnului, cât a trăit.
A dat lui Pul, împ. Asiriei 1000 talanți de arginți ca să-l ajute să-și întărească domnia.
A strâns argintul de la bogații tării punându-le taxe de 50 de sicli de argint.
Successor la tron a fost fiul său Pecahia.

17. PECAHIA împăratul lui Israel
2 Împ. 15:23-26
Tatăl său era Menahem, împ. lui Israel
A domnit 2 ani la Samaria.
A făcut ce este rău înaintea Domnului.
A fost ucis de Pecah, slujbașul lui, la Samaria în palatul regal, ca și pe Argob și Arie, avea cu el 50 de
oameni dintre fii Galaadiților.
 Succesorul la tron a fost Pecah, ucigașul.





18. PECAH împăratul lui Israel
2 Împ. 15:25-31
 Tatăl său se numea Remalia
 A domnit 20 de ani la Samaria.






A făcut ce este rău înaintea Domnului.
L-a ucis pe împ. Pecah și i-a luat tronul.
Când l-a ucis pe Pecah, avea cu el 50 de Galaadiți.
Tiglat-Pileser, împ. Asiriei a venit împotriva lui Israel și a luat Iionul, Abel-Bet-Maca, Ianoah, Chedeș,
Hațor Galaad și Galileea, toată țara lui Neflali și pe locuitori i-a dus prizonieri în Asiria.
 A fost ucis de Osea, fiul lui Ela, care s-a făcut împ. în locul lui.

19. OSEA împăratul lui Israel
2 Împ. 15:30, 17
Tatăl său se numea Ela.
A domnit 9 ani la Samaria.
A făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împăratii dinaintea lui.
L-a ucis pe Pecah și s-a făcut împ. în locul lui.
A plătit bir lui Salmanasar împ. Asiriei și i s-a supus, când a venit împ. lui.
A căutat sprijin la So, împ. Egiptului și nu mai plătea anual bir împăratului Asiriei și acesta l-a închis și la pus în lanțuri într-o temniță.
 Împ. Asiriei a străbătut toată țara și a asediat Samaria timp de 3 ani.
 În al 9-lea an al lui Osea, împ. Asiriei cucerește Samaria și dupe poporul în robie în Asiria, unde au locuit
la Halah și la Habor, lângă râul Gozan și în cetățile Mezilor.





















MOTIVELE ROBIEI 2 Împ. 17: 7 –
Au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeu.
S-au închinat altor dumnezei.
Au urmat obiceiurile neamurilor izgonite de Domnul, dinaintea lor.
Au urmat obiceiuri rânduite de împărații lui Israel.
Au făcut pe ascuns împotriva Domnului lucruri care nu sunt bune.
Și-au zidit înălțimi în toate cetățile lor.
Și-au ridicat stâlpi idolești și Astartee pe orice deal și sub orice copac verde.
Au slujit idolilor.
N-au ascultat de Domnul și n-au vrut să știe de legile Lui.
Au părăsit poruncile Domnului.
Au trecut prin foc pe fii și fiicele lor.
S-au dedat la ghicire și vrăjitorii.
S-au vândut să facă rău înaintea Domnului, mâniindu-L.

