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Manaüüe için üzücü bir
gündü. Babası, Kral
Hizkiya henüz ölmüütü.
ûimdi, sadece oniki
yaüında olmasına
raùmen, Manaüüe
Yahuda’daki Tanrı
halkının yeni kralıydı. O
zamanlar bilmiyordu ama
Manaüüe 55 yıl krallık
yapacaktı. Manaüüe’nin
iyi bir kral olmak için
Tanrı’nın yardımına
ihtiyacı vardı.

Fakat Manaüüe Tanrı’ya
aldırmadı ve kötü üeyler yaptı.
Manaüüe putperest tapınma için
tekrar sunaklar yaptırdı. Hatta
bir put yaptırdı ve Tanrı’nın
kutsal Tapınaùı’na
yerleütirdi!
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Tanrı Musa aracılıùıyla, “Oyma
putlar yapmayacaksınız. Onların
önünde eùilmeyeceksiniz ve onlara
hizmet etmeyeceksiniz” demiüti.

Manaüüe falcılık ve
büyücülük yaptı. Halkı
Tanrı’dan uzaklaütırdı.
Kral hatta kendi oùullarını
putlara kurbanlar olarak
yaktı. Manaüüe’nin
itaatsizliùi
Tanrı’yı çok
kızdırdı.
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Babil’de acı çekerek,
Manaüüe Tanrısı,
RAB’be yalvardı.
Atalarının Tanrısı
önünde son derece
alçakgönüllü
davrandı ve O’na
dua etti.

Halkı itaatsizlik yaptıùında, Tanrı onların ceza
çekmelerine izin verir. Manaüüe’ye ve yönettiùi
halkına olan buydu. RAB Asur ordusunu onların
üzerine getirdi. Manaüüe zincirler içinde Babil’e
götürüldü.
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Cansız putlara daha
fazla dua etmek
yoktu! Fakat, bütün
kötülüklerinden
sonra yaüayan Tanrı
Manaüüe’ye cevap
verecek miydi?
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Evet! Tanrı kralın duasını duydu
ve onu Yeruüalim’e, tahtına, halkın
tekrar kralı olması için geri
getirdi. Bundan sonra Manaüüe
RAB’bin Tanrı olduùunu anladı.
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RAB’bin sunaùını tamir etti ve esenlik
kurbanları sundu. Sonra halkına úsrail’in
Tanrısı RAB’be hizmet etmelerini
buyurdu. Manaüüe’de ne de çok
deùiüiklik olmuütu!

Kral Manaüüe yeni bir kiüiydi. Putları
Tanrı’nın tapınaùından dıüarı attı ve
Yeruüalim’deki bütün yabancı ilahları
topladı. Hepsini fırlatıp attı.
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Manaüüe öldüùünde, kendi oùlu Amon, putataparlıùa
geri döndü. Fakat Manaüüe gibi RAB’bin önünde
alçakgönüllü olmadı. Amon günah iülemeye devam
ettikçe, hizmetkarları, kendi evinde sonunda onu
öldürdüler. Sadece iki yıl krallık yaptı.

11
úyi kral Yoüiya ayrıca Tanrı’nın
Tapınaùı’nı temizledi ve tamir
ettirdi. Çöplerin içinde bir kahin
RAB’bin Musa aracılıùıyla vermiü
olduùu Yasa Kitabı’nı buldu.
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Sonraki kral, Yoüiya, sadece
sekiz yaüındaydı. 31 sene
krallık yaptı ve Tanrı’nın
gözünde doùru olanı yaptı.
Bütün yanlıü tapınmayı ve
yanlıü tanrıları yoketti.
Aslında, Yoüiya bütün
putları toz haline
getirdi.
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Kral Yasa’nın sözlerini
duyunca, üzüntü içinde
elbiselerini yırttı.
Yoüiya atalarının
Tanrı’nın yasasına
itaatsizlik yaparak ne
kadar kötülük
yaptıklarını anladı.
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Tanrı halkı RAB’be geri getirmesi için Yoüiya’ya
yardım etti. Bir gün, ordusunu bir savaüta
yönetirken, Yoüiya bir düüman okçusu
tarafından kötü bir üekilde
yaralanmıütı. Hizmetkarları
onu bir savaü arabasında
öldüùü Yeruüalim’e
getirdiler. Bütün halkı
yas tuttu, ve iyi Kral
Yoüiya için üarkılar
yaptılar.

Hulda adında bir peygamber Tanrı’nın
mesajını Yoüiya’ya verdi. “Rab üöyle
diyor, ‘Kitap’ta yazılan bütün belaları
buraya getireceùim çünkü Beni terk
ettiler’”. Fakat çünkü Yoüiya
alçakgönüllü ve itaatli olduùu
için, o ölene kadar bunlar
olmayacaktı.
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Kısa süre sonra,
krallık sona erdi.
Fakat birgün, bir
kral tekrar úsrail
üzerinde egemenlik
sürecek. Onun adı
KRALLARIN
KRALI, VE
RABLERúN
RABBúDúR.
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úsa Mesih ilk
geldiùinde,
rededilmiüti ve
çarmıha gerilmiüti.
úsa Mesih tekrar
geldiùinde, sadece
úsrail üzerinde
kral olmayacak,
fakat bütün dünya
üzerinde kral
olacak.
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“úyi Krallar, Kötü Krallar”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Tarihler 33-36

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

