
Head 
Kuningad, 

Halvad 
Kuningad 

Piibel Lastele 
 Esindab 



Kirjutatud: Edward Hughes 
Joonistused: Lazarus; Alastair Paterson 

Muudatud: Ruth Klassen 
Tõlkitud: Jaan Ranne  

Tekitatud: Bible for Children 
www.M1914.org 

 
BFC 

PO Box 3 
Winnipeg, MB R3C 2G1 

Canada 
 

©2021 Bible for Children, Inc. 
Luba: Teie võite koopeerida või trükkida selle juttu,  

peasi et ei müü juttu. 



See oli kurb päev Manassele.  Tema 
isa, kuningas Hiskija just suri.  Nüüd 
ainult kaksteist aastat vana,  
Manasse oli uus kuningas  
üle Jumala inimesi Juudas.   
Ta ei teadnud  siis, aga  
Manasse hakkab olema  
kuningas järgnemised  
55 aastat.  Manasse  
vajas Jumala abi, et  
olla hea kuningas. 



Aga Manasse ignoreeris Jumalat ja tegi 
kurja.  Manasse ümberehitas altarid iidoli 
kummardamiseks.  Ta isegi tegi nikerdatud 
kuju ja seadis selle Jumala püha Templi!  
Jumal oli öelnud Moosese kaudu, "Sa ei 
tohi teha mingeid nikerdustetud kujusid. 
                               Teie ei tohi austada 
                               neid ega teenida 
                               neid." 



Manasse praktiseeris nõidust.  
Ta juhtis inimesi Jumalast 
eemale.  Kuningas isegi  
põletas oma poegi nagu  
ohvreid ebajumalale.   
Manasse oma  
sõnakuulmatustega  
tegi Jumalat  
kangesti  
vihaseks. 



Kui tema inimesed eiravad Jumalat, Jumal lubab 
neid karistada.  See ongi mis juhtus Manassele ja 
inimestele kelle üle tema valitses.  Issand tõi 
Assüüria armee neile.  Manasset võeti 
ära aheldatud Paabelisse. 



Kannatas Paabelis, Manasse 
väidetas Issandale, oma 
Jumalale.  Ta alandas iseennast 
oluliselt enne oma vanemate 
Jumalale ja palus Teda. 
   Enam ei palvetanud 
   surnud ebajumalaid!  Aga 
   kas elav Jumal vastas 
   Manassele pärast 
   kõigi tema kurjust?  



Jah!  Jumal kuulis kuninga 
palvet ja tõi ta tagasi 
Jeruusalemma tagasi 
troonile, tagasi et olla 
kuningas üle inimeste.   
Siis Manasse teadis,  
et Issand on Jumal. 



 Kuningas Manasse oli uus inimene.  Ta  
 võttis kuju Jumala templist välja ja kogus  
 kokku kõik võõraid jumalaid Jeruusalemmas.   
 Ta viskas need kõik ära.  Ta tegi remonti Issanda  
 altarile ning pakkus tänu ohvrid.  Siis ta käskis  
 oma inimesi Issandat, Iisraeli Jumalat teenida.   
                   Mis muutus Manasses! 



Kui Manasse suri, tema enda poeg, Amon, tagastas 
jälle iidoli kummardama.  Aga ta ei alandand ennast 
Issanda ette nagu Manasse.  Kuna Amon pattusid  
tegi rohkem ja rohkem, tema sulased lõpuks tapsid 
teda omas majas.  Ta valitses ainult kaks aastat. 



Järgmine kuningas, Josia, oli 
alles kaheksa aastane.  Ta 
valitses 31 aastat ja tegi,  
mis õige oli Jumala silmis.   
Ta hävitas kõik vale 
jumalateenistusi ja kõikide 
valede jumalat.  Tegelikult 
Josia purustas ebajumalaid,  
pulberiks. 



Hea kuningas Josia puhastas ja remondis Jumala 
templit ka.  Prahi hulgas preester leidis Seaduse 
raamatu mis Issand oli annud Moosesele. 



Kui kuningas kuulis Seaduse 
raamatu sõnu, 
ta rebis oma riided 
kurbust.  Josia teadis, 
kui kohutavalt kurjad tema 
esivanemad olid 
kui ei kuulnud Jumala sõnat. 



Prohvet nimega Hulda andis Jumala sõnumi Josiale.  
"Nõnda ütleb Issand, 'Vaata, ma toon kõik needused 
raamatust selle kohale, kuna nad on hüljatand 
mind.'"  Aga kuna Josia oli alandlik  
ja kuulekas, seda ei juhtund  
enne, kui ta suri. 



Jumal aitas Josia viia oma rahva tagasi Issandale.  
Ühel päeval samal ajal juhtis tema armeed lahingus, 
Josia oli raskelt haavatud vaenlaste noole  
mehe poolt.  Tema sulased  
võtsid ta koju vankris  
Jeruusalemma, kus ta  
suri.  Kõik tema rahvad  
nutsid ja koosnesid laule  
heast Kuningas Josiast.  



Varsti pärast kuningriik 
lõppes.  Aga ühel päeval, üks  
  kuningas hakkab valitsema  
  uuesti üle Iisraeli.  Tema  
  nimi on kuningate Kuningas 
  ja issandate Issand.  Kui  
 Jeesus Kristus tuli esimest  
  korda oli ta pelgatud 
    ja risti löödud.  Kui 
       Jeesus Kristus tuleb 
       tagasi, Ta ei ole ainult 
       kuningas üle Iisraeli, 
       vaid üle kogu maailma.  
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2 Ajaraamat 33-36 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 
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See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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