
Çocuklar için Kutsal Kitap 
sunar 

İyi Krallar, Kötü 
Krallar 



Yazarı: Edward Hughes 
Resimleyen: Lazarus; Alastair Paterson 

Uyarlayan: Ruth Klassen 
Tercüme eden: Nurcan Duran 

Üreten: Bible for Children 
www.M1914.org 

 
BFC 

PO Box 3 
Winnipeg, MB R3C 2G1 

Canada 
 

©2021 Bible for Children, Inc. 
Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir  

ya da print edebilirsiniz. 



Manaşşe için üzücü bir gündü.  Babası, Kral Hizkiya 
henüz ölmüştü.  Şimdi, sadece oniki yaşında 
olmasına rağmen, Manaşşe Yahuda’daki Tanrı 
halkının yeni kralıydı.  O zamanlar bilmiyordu ama         
Manaşşe 55 yıl krallık         
yapacaktı.  Manaşşe’nin iyi            
bir kral olmak için Tanrı’nın        
yardımına ihtiyacı vardı.  



Fakat Manaşşe Tanrı’ya aldırmadı ve kötü 
şeyler yaptı.  Manaşşe putperest tapınma 
için tekrar sunaklar yaptırdı.  Hatta bir put 
yaptırdı ve Tanrı’nın kutsal Tapınağı’na 
yerleştirdi!  Tanrı Musa aracılığıyla, “Oyma 
putlar yapmayacaksınız.  Onların önünde 
    eğilmeyeceksiniz ve onlara 
    hizmet etmeyeceksiniz” 
    demişti.  



Manaşşe falcılık ve büyücülük yaptı.  Halkı 
Tanrı’dan uzaklaştırdı.  Kral hatta kendi oğullarını 
putlara kurbanlar olarak yaktı.  Manaşşe’nin 
itaatsizliği Tanrı’yı çok kızdırdı. 



Halkı itaatsizlik yaptığında, Tanrı onların ceza 
çekmelerine izin verir.  Manaşşe’ye ve yönettiği 
halkına olan buydu.  RAB Asur ordusunu onların 
üzerine getirdi.  Manaşşe zincirler içinde Babil’e 
götürüldü. 



Babil’de acı çekerek, Manaşşe 
Tanrısı, RAB’be yalvardı. 
Atalarının Tanrısı önünde son 
derece alçakgönüllü davrandı ve 
O’na dua etti.  Cansız putlara 
 daha fazla dua etmek 
 yoktu!  Fakat, bütün 
 kötülüklerinden sonra 
 yaşayan Tanrı Manaşşe’ye 
 cevap verecek miydi?  



Evet!  Tanrı kralın duasını duydu ve 
onu Yeruşalim’e, tahtına, halkın tekrar 
kralı olması için geri getirdi.  Bundan 
sonra Manaşşe RAB’bin Tanrı 
olduğunu anladı.  



Kral Manaşşe yeni bir kişiydi.  Putları Tanrı’nın  
tapınağından dışarı attı ve Yeruşalim’deki bütün  
yabancı ilahları topladı.  Hepsini fırlatıp attı.  
RAB’bin sunağını tamir etti ve esenlik kurbanları 
sundu.  Sonra halkına İsrail’in Tanrısı RAB’be hizmet 
etmelerini buyurdu.  Manaşşe’de ne de çok değişiklik   
                olmuştu! 



Manaşşe öldüğünde, kendi oğlu Amon, putataparlığa 
geri döndü.  Fakat Manaşşe gibi RAB’bin önünde 
alçakgönüllü olmadı.  Amon günah işlemeye devam 
ettikçe, hizmetkarları, kendi evinde sonunda onu 
öldürdüler.  Sadece iki yıl krallık yaptı.  



Sonraki kral, Yoşiya, sadece 
sekiz yaşındaydı.  31 sene 
krallık yaptı ve Tanrı’nın 
gözünde doğru olanı yaptı. 
Bütün yanlış tapınmayı ve 
yanlış tanrıları yoketti. 
Aslında, Yoşiya bütün putları 
toz haline getirdi.  



İyi kral Yoşiya ayrıca Tanrı’nın Tapınağı’nı temizledi 
ve tamir ettirdi.  Çöplerin içinde bir kahin RAB’bin 
Musa aracılığıyla vermiş olduğu Yasa Kitabı’nı buldu.  



Kral Yasa’nın sözlerini duyunca, üzüntü içinde 
elbiselerini yırttı.  Yoşiya atalarının Tanrı’nın  
    yasasına itaatsizlik yaparak 
    ne kadar kötülük yaptıklarını 
    anladı.  



Hulda adında bir peygamber Tanrı’nın mesajını 
Yoşiya’ya verdi.  “Rab şöyle diyor, ‘Kitap’ta yazılan 
bütün belaları buraya getireceğim çünkü Beni terk 
ettiler’”.  Fakat çünkü Yoşiya alçakgönüllü ve itaatli 
olduğu için, o ölene kadar bunlar 
olmayacaktı.  



Tanrı halkı RAB’be geri getirmesi için Yoşiya’ya 
yardım etti.  Bir gün, ordusunu bir savaşta 
yönetirken, Yoşiya bir düşman okçusu tarafından 
kötü bir şekilde yaralanmıştı.         
Hizmetkarları onu bir savaş       
arabasında öldüğü Yeruşalim’e       
getirdiler.  Bütün halkı yas        
tuttu, ve iyi Kral Yoşiya           
için şarkılar yaptılar.  



Kısa süre sonra, krallık 
sona erdi.  Fakat birgün, 
bir kral tekrar İsrail 
üzerinde egemenlik 
sürecek.  Onun adı 
KRALLARIN KRALI, VE 
RABLERİN RABBİDİR. 
İsa Mesih ilk geldiğinde, 
rededilmişti ve çarmıha 
gerilmişti.  İsa Mesih 
tekrar geldiğinde, 
sadece İsrail üzerinde 
kral olmayacak, fakat 
bütün dünya üzerinde 
kral olacak. 



“İyi Krallar, Kötü Krallar” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir  
hikaye 

 
Tarihler 33-36 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



23 60 

Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 
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