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Giriş 
 

İlyas, “Yehova Tanrı’dır” anlamına gelir. İlyas Tişbeliydi. Tişbe, Yabok ırmağının kuzeyinde, Şeria 

ırmağının doğusundaki Kerit deresinin yer aldığı Gilead’la aynı bölgedeydi. (Çocuklara bunlardan söz 

ederken bir harita kullanmak isteyebilirsiniz.) İlyas’ın hizmeti yaklaşık 28 yıl sürdü (M.Ö. 924’den 

896’ya kadar). Bu dönem, İsrail’de Ahav ve Ahaziah’ın ve Yahuda’da Yehoşafat’ın saltanat sürdüğü 

döneme denk gelir. Özellikle İsrail halkına, gerçek ve yaşayan Tanrı hakkında tanıklıkta bulundu.  
 

Her dersteki temel gerçek 

Bu dersleri anlatırken, hikayenin üzerinde fazla oyalanıp, Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmeyi ihmal 

etmeyin. Her dersteki temel gerçeği bütünüyle öğretmeyi amaçlayın. Her temel gerçeği karton üzerine 

yazıp, tahtanın üzerine yerleştirmenin yararlı olacağını göreceksiniz. Bu, çocukların temel gerçeği 

hatırlamasına yardım edecektir. Her dersin başlangıcında o derse ait başlıklar verilmektedir. Bunlar 

temel gerçeğin (TG) nerede bulunacağına ve nerede uygulanacağına işaret eder. “-“ işareti henüz iman 

etmemiş ve aramakta olan çocuklara, “+” işaretiyse kurtulmuş olan Hıristiyan çocuklara yönelik 

uygulama olduğunu gösterir.  

 

Görsel araçlar 

Öğretmeye başlamadan önce görsel araçları kullanmayı ve sahne değiştirmeyi prova edin. Bu derslerle 

kullanmak üzere sahne oluşturan fonlar, size yardımcı olacaktır ama bunları kullanmak şart değildir. 

Bütün öğretişiniz, açık bir Kutsal Kitap fonu ya da  düz bir bez fon üzerinde de yapılabilir. 

 

Danışmanlık için hazır olun 

Öğretişlerinizin sonucunda bazı çocukların derslerde öğrendikleri hakkında soruları olabilir. Ders 

sırasında, onlara yardım etmeye hazır olduğunuzu ve dersin sonunda sizi nerede bulabileceklerini kısaca 

ve net bir şekilde söyleyin. Bu hatırlatma, elinizdeki derslerin üç tanesinde, size kolaylık olması 

açısından yapılmaktadır.  
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Genel bakış 
 

Ders 

 

Temel 

gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

İlyas’ın şaşırtıcı haberi  

 

1 Krallar 17:1-16 

Tanrı büyük şeyler 

yapabilir. 

 

Kurtulmamış olanlar: 

Yaşamınızda büyük kurtuluş işini 

yapması için Tanrı’ya iman edin. 

Kurtulmuş olanlar: Zorluklarla 

karşılaştığınızda sizin için büyük 

işler yapması için Tanrı’ya 

güvenin.   

“Ya Rab, büyüklük, güç, 

yücelik, zafer ve görkem 

senindir. Gökte ve yerde 

olan her şey senindir. 

Egemenlik senindir, ya 

Rab! Sen her şeyden 

yücesin.”    

1 Tarihler 29:11 

İlyas’ın puta karşı olan 

mücadelesi 

 

1 Krallar 18:1-2, 17-46 

Rab gerçek olan tek 

Tanrı’dır. 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’yı 

izleyin.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’ya her 

zaman itaat edin. 

1 Tarihlar 29:11’i tekrar 

edin.     Ya da 

“İlk ve son benim, 

benden başka Tanrı 

yoktur.” 

Yeşaya 44:6b 

İlyas Kraliçe İzebel’den 

kaçar 

 

1 Krallar 19:1-21 

Tanrı sabırlıdır.  

 

Kurtulmamış olanlar: Şimdi 

Tanrı’ya dönün; O sizi 

bekliyor.  

Kurtulmuş olanlar: Sabırlı 

olduğu için O’na şükredin ve 

diğer insanlara karşı sizin de 

sabırlı olmanız için yardım 

etmesini isteyin.  

“Rab lütufkar ve 

sevecendir, tez 

öfkelenmez, sevgisi 

engindir.” 

Mezmur 145:8  

İlyas ve Navot’un bağı 
 
1 Krallar 21:1-26 

Tanrı adildir.    Kurtulmamış olanlar: Mesih’e, 

Rab ve Kurtarıcınız olarak 

iman etmezseniz, Tanrı sizi, 

günahınızdan ötürü 

cezalandıracaktır.   

Kurtulmuş olanlar: Size karşı 

yapılan bir haksızlıkla 

karşılaşınca, durumu 

Tanrı’ya bırakın. 

Mezmur 145:8’i tekrar 

edin.         

Ya da 

“O haksızlık etmeyen 

güvenilir Tanrı’dır. 

Doğru ve adildir.” 

Yasanın Tekrarı 32:4b 

İlyas cennete alınır 

 

 

2 Krallar 2:1-15 

Tanrı her zaman 

çocuklarının 

yanındadır. 

 

Kurtulmamış olanlar: Siz de 

Tanrı’nın çocuğu olun ve bu 

ayrıcalığa kavuşun. 

Kurtulmul olanlar: Hiç bir zaman 

yalnız olmadığınızı 

hatırlayın.  

“Seni asla 

terketmeyeceğim, seni 

asla yüz üstü 

bırakmayacağım.” 

İbraniler 13:5b 

İlyas Rab İsa’yla konuşur 

  

Luka 9:28-36 

(Matta 17:1-8 ve Markos 

9:2-8’de aynı olayı 

anlatır.)  

İsa Mesih, Tanrı’nın 

Oğlu’dur.  

Kurtulmamış olanlar: Kurtulmak 

için O’na iman edin. 

 
Kurtulmuş olanlar: O’nu dinleyin 

ve O’na itaat edin. 
 

“Çünkü Tanrı dünyayı o 

kadar çok sevdi ki, biricik 

Oğlunu verdi. Öyle ki, 

O’na iman edenlerin hiç 

biri mahvolmasın, hepsi 

sonsuz yaşama 

kavuşsun.” 

Yuhanna 3:16 

4
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Ders 1 
İlyas’ın şaşırtıcı haberi  
 

 

Öğretmenler için ayetler 

1 Krallar 17:1-16  

 
 

Temel gerçek 

Tanrı büyük şeyler yapabilir. 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Yaşamınızda büyük 

kurtuluş işini yapması için Tanrı’ya iman edin. 

Kurtulmuş olanlar: Zorluklarla karşılaştığınızda 

sizin için büyük işler yapması için Tanrı’ya 
güvenin.   

 

Ezberlenecek ayet 

“Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem 

senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. 

Egemenlik senindir, ya Rab! Sen her şeyden 

yücesin.”    

1 Tarihler 29:11  

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ve 1-6 

Ya da 

 Şekiller: EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-4, EJ-5, EJ-

6, EJ-7 ve EJ-8 

 Arka zeminler (isteğe bağlı): Saray iç 

mekan sahnesi, dış mekan sahnesi, dere 

şablonu ve doğu tarzı bir ev şablonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

 İsrail tarihindeki en kötü kralla tanışın.  

 

Olayların Gelişimi 

1. İlyas, Tanrı’dan bir mesaj getirir.              

TG 

2. Tanrı İlyas’ı, Kerit vadisine gönderir.  

3. İlyas dereden su içer. 

4. Kargalar İlyas’ı besler.  TG- 

5. Tanrı İlyas’a Sarefat’a gitmesini söyler.  

6. İlyas buna itaat eder.                         TG+ 

7. İlyas dul kadınla karşılaşır. 

 

Doruk Noktası 

 

Tanrı, yağ ve unla bir mucize gerçekleştirir. TG+ 

 

Sonuç  

Kral Ahav, İlyas’ın izini sürmeye devam eder. 

         TG+, TG- 
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Kart 1-1 

Kral Ahav, babası 
Omri’nin kötü örneğini 
izlemeye devam ediyordu. 
Ama kötülükte Omri’yi 
geçmeyi başarmıştı.  

 
Kraliçe, İsrail’e gelin 
olarak gelirken, aralarında 
seks ve savaş tanrıçası 
olan Aşera’nın da  
bulunduğu putperestlik 
inancını  beraberinde 
getirdi.   

 
Baal, Kenan halkının, 
mahsul ve hayvanların 
çoğalmasından sorumlu 
olduğuna inandıkları, 
başlıca erkek 
tanrılarından biriydi. 
Ayrıca fırtına ve yağmur 
tanrısı olduğuna da 
inanılırdı.  

 
Kart 1-2 

İlyas’ın duası (Yakup 
5:17’de de sözü edilir), 
Yasanın Tekrarı 11:16-
17’de, Tanrı’nın halkına 
verdiği uyarıdan 
esinlenilerek edilmiş 
olabilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 1-3 
 
 
 

 

 

Ders  

Sahne 1 
 

İsteğe bağlı arka zemin: Saray iç mekan sahnesi 
 

Sizlere İsrail tarihindeki en kötü kralı takdim edeyim: Huzurlarınızda 

Kral Ahav! 
 

Ahav’ı (EJ-1) ve İzebel’ i (EJ-2) yerleştirin.  
 

Ahav İzebel adlı bir kadınla evliydi. Bu kadın, Rab yerine, taştan 

yapılmış Baal adlı bir tanrıya tapınan, yabancı bir ülkeden geliyordu. 

Ahav karısı İzebel’e, tek gerçek Tanrı hakkında hiç bir şey öğretmedi. 

Üstüne üstlük İsrail’de, Baal’a tapınmayı serbest kıldı. Pek çok 

İsrailli, Rab Tanrı’dan uzaklaşıp, bu taştan yapılma puta tapınmaya 

başladı.  

Peki Tanrı, halkının kendisini bırakıp bu taştan yapılma puta 

tapınmasına izin verecek miydi? Hayır! “Çok yazık ama bu konu 

hakkında yapabileceğim bir şey yok” diye mi düşünürdü? Kesinlikle 

hayır! İşte o anda, Tanrı’nın mesajını getirmekte olan bir adam, 

sarayın mermer merdivenlerinden yukarıya doğru çıkmaktaydı.  

İlyas’ı (EJ-3) yerleştirin. 

Hiç duraksamadan kralın huzuruna çıktı ve ciddi bir sesle, “Hizmet 

ettiğim İsrail’in Tanrısı yaşayan Rab’bin adıyla derim ki, ben 

söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak, ne de çiy 

düşecek!” dedi. 

Bu adam da kimdi? Adı İlyas’tı. Küçük bir dağ köyünden geliyordu. 

Sarayda görülmeye alışık olunan türden bir adam değildi! Tanrı’nın 

bir habercisiydi. Kutsal Kitap onun bir peygamber olduğunu söyler. 

Krala, olup bitecekleri söyledikten sonra saraydan ayrıldı. Tanrı’nın 

mesajı şuydu: “İlyas yağsın diyene kadar yağmur yağmayacaktır.” 

Yağmuru durduran İlyas değil, Tanrı’nın ta kendisiydi. Bunu ancak 

Tanrı yapabilirdi. Ailece pikniğe gitmeyi planladığınız ama yağmur 

yağdığı için gidemediğiniz oldu mu hiç? Yağmuru durdurabilmeyi 

kimbilir ne kadar isterdiniz fakat bunu yapmanız imkansızdı. Oysa bu 

Tanrı için mümkündür. Tanrı, başka hiç kimsenin yapamayacağı 

harika şeyler yapabilir. Yağmuru yaratan O olduğu için, ne zaman 

yağması ve durması gerektiğini buyuran da O’dur. Şimdi, Tanrı’yla 

hiç alakası olmayan bir puta döndükleri için, halkı cezalandırmak 

üzere yağmuru durduruyordu. O andan itibaren bir damla bile yağmur 

yağmadı. Tabii ki bunun anlamı, mahsulün kuruyacağı ve kısa bir 

süre sonra da fazla yiyecek kalmayacağıydı.  

Kral Ahav ve Kraliçe İzebel, İlyas’ı öldürmek istediler. Acaba İlyas’a 

şimdi ne olacaktı?  

Yanıtlar için zaman ayırın.  

Evet, Tanrı İlyas’ı korudu ve saklanmak için nereye gitmesi 

gerektiğini söyledi. “Buradan ayrıl ve Kerit vadisinde saklan.” 

Bu sefer başka bir problem vardı – İlyas ne yiyip içecekti? Tanrı onu 

beslemek üzere özel birilerini kullanacaktı. Bunlar kimdi dersiniz? 
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Kuşlar! Kuşlar mı? Evet, Tanrı, “Sana yiyecek getirmeleri için 

kargaları görevlendirdim ve vadideki dereden de su içersin” dedi.  

Bütün şekilleri çıkarın.  

Sahne 2  

İsteğe bağlı arka zemin: Derenin de görüldüğü dış mekan sahnesi. 

İlyas hemen Rab’bin buyruğunu yerine getirdi. 

İlyas’ı (EJ-4) yerleştirin.  

Böylece vadide saklandı ve dereden su içti. Kısa bir süre sonra iyice 

acıktı. Aniden kanat çırpan kuşların sesi kulağına geldi.  

Kuşları (EJ-5) yerleştirin. 

İri iri kargalar kendisine doğru uçmaktaydılar. Gagalarında İlyas için 

taşıdıkları et ve ekmek parçaları vardı. Normalde kargalar buldukları 

her türlü eti yerler. Bu yüzden etleri İlyas’a getirmeleri çok 

şaşırtıcıydı. Tanrı böyle olacağını söylediği için oluyordu bunlar. İşte 

Tanrı, başka hiç kimsenin yapamayacağı harika bir şey daha 

yapmıştı! Kargaları yaratan O’ydu ve onlara ne yapmaları gerektiğini 

de söyleyebilirdi. Herkesten çok daha güçlü ve kudretli olduğu için 

bütün bunları O yapabilir. Kutsal Kitap’ta, “Ya Rab, büyüklük, güç, 

yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey 

senindir. Egemenlik senindir, ya Rab! Sen her şeyden yücesin.” (1 

Tarihler 29:11) der. Tanrı’nın, herkes ve her şey üzerinde gücü 

vardır. Her şeyi, kargaları bile, O yarattı. Kutsal Kitap bize Tanrı’nın 

yaptığı bir çok harika şeyden söz eder.  

Eğer grubunuzdaki çocukların Kutsal Kitap bilgisi varsa, bunlardan bazılarını 

söylemelerini isteyin.  

Tanrı’nın yaptığı en harika iş, günahkarları kurtarmasıdır. Siz ve ben, 

ve dünyadaki herkes Tanrı’ya karşı itaatsizlik ettik. Kendinizi bir 

düşünün. Bir başkasına hoş olmayan, acı veren sözler söylediniz mi 

hiç? Belki kardeşiniz oyuncağıyla oynamanıza izin vermedi. Ona 

kızdınız ve bağırdınız. Hatta ona, “senden nefret ediyorum” bile 

dediniz. Bu Tanrı’yı çok üzer; günahtır. Belki anne ve babanız, 

bisikletinizi kesinlikle ana caddede sürmemeniz gerektiğini söyledi. 

Onların haberi olmadan, ana caddede bisikletinizi sürdüyseniz, bu da 

günahtır. Tanrı, “Anne ve babanızı onurlandırmanızı” (Mısır’dan 

Çıkış 20:12a) buyurur. Anne ve babanızın sözünü dinlemeyerek 

Tanrı’ya karşı günah işlediniz. Evet yaşamınız günahla dolu. Günah 

bizi Tanrı’dan uzaklaştırır ve O’nun bulunduğu yerde asla 

olamayacağımız anlamına gelir. Bu çok büyük bir sorundur. İyilik 

yaparak, dua ederek, kiliseye giderek bu sorunu çözmeye çalışırız. 

Oysa bunlar sorunu çözemez. Yaşamınızda hala sizi Tanrı’dan uzak 

tutan günah vardır. İnsanlar ne kadar zeki, dindar ve ünlü olurlarsa 

olsunlar bu büyük soruna bir çözüm getiremezler. Fakat Tanrı başka 

insanların yapamadığı şeyleri yapabilir; O’nun için büyük olan sorun 

yoktur. Günah sorunu bile O’nun için çözülemeyecek bir sorun 

değildir! Biricik Oğlu İsa Mesih’i, çarmıhta ölmesi ve günahın 

karşılığında ceza çekmesi için gönderdi. İsa Mesih dünyanın günahı 

uğruna Tanrı tarafından cezalandırıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karga sesi çıkarın. 

 

Kart 1-4  
Kargalar hiç beklenmedik 
türden bir yardım getirdiler. Avcı 
bir kuş olan karga, kendi 
yavrusunu bile ihmal eden bir 
hayvan olarak tanındığı için, 
İlyas’a bu şekilde yardım 
etmeleri, Tanrı’nın mucizevi 
işini daha da açık bir şekilde 
kanıtlar.  

Eğer zamanınız varsa, 
Tanrı’nın İlyas için sağladıkları 
hakkında konuşurken, ekmek 
yiyip su içebilirsiniz. Bu etkinlik, 
çocukların İlyas’ın başına 
gelenleri daha iyi anlamalarına 
yardım edecektir.  

 

TG- 
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TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finike bölgesindeki, Sayda ve 
Sur kentleri arasında kalan 
Sarefat, İzebel’in doğduğu ve 
Baal ülkesinin merkezi olan 
bir kıyı kentiydi. Sarefat’ın 
kelime anlamı, eritme fırını ya 
da arıtma ateşidir. İlyas’ın 
Tanrı’ya olan güveni burada 
yeni bir testten geçerken, bu 
ad gerçekten de anlamlıydı. 
Çocuklar burayı harita 
üzerinde göstersinler.  

Kart 1-5 

Okul öncesi çocuklar odun 
parçaları toplayıp su 
getiriyorlarmış gibi 
davransınlar. Ardından 

 

 

Tanrı O’nu ölümden diriltti ve böylece Mesih’in ölümünün, günahla ilgili o 

büyük sorunu gerçekten çözdüğünü gösterdi. Eğer günahınızı üstlenmesi 

için Rab İsa’ya güveniyorsanız, bunu sizin için yapacak ve sizi Tanrı’nın 

huzurunda doğru kılacaktır. Kutsal Kitap, “Kurtuluş senden gelir, ya Rab” 

(Yunus 2:9b) der. Sadece Tanrı kurtarabilir – ve O bu büyük işi 

yaşamınızda gerçekleştirebilir. Tanrı harikadır – İlyas da bunu 

keşfediyordu. Her sabah ve akşam, yaratıcısı olan Tanrı tarafından 

gönderilen kargalar, gagalarında yiyecekle geliyordu. İlyas her gün küçük 

derenin suyundan içiyordu. Tanrı onu her gün emniyette tutuyordu! İlyas 

nasıl bir ders öğreniyordu dersiniz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Örneğin, Tanrı’nın gücü her şeye yeter, ya da 

Tanrı sadıktır ya da Tanrı gereksinimlerimizi karşılar... gibi. 

Aradan zaman geçti. Deredeki su gitgide azalıyordu. Yakında tamamen 

kuruyacaktı. Yoksa İlyas susuzluktan ölecek miydi? Hayır, Tanrı onu 

kayırıyordu. İlyas’ın Tanrısı, hizmetkarının ölmemesini sağlamak için 

harika şeyler yapabilirdi. Tanrı İlyas’a, İsrail sınırları içinde olmayan 

Sarefat’a gitmesini söyledi. “Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir 

kadına buyruk verdim” dedi. Tanrı’nın kendisine bakacağını bildiği için, 

Sarefat’a doğru yola koyuldu.  

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Tanrı çocukları için harika şeyler yapabilir. Zor 

durumlarda bile, O’nun size bakacağından emin olabilirsiniz. Rab İsa’ya 

iman eden ve yaşamı oldukça değişen bir kız biliyorum (Bu gerçek bir 

hikayedir). Annesi diskoya gitmesini istedi fakat kız bu durumdan hoşnut 

değildi. Rab’bin, diskoya gitmesini istemediğini hissediyordu. Fakat annesi 

ısrar ederek, “Mutlaka gitmelisin” dedi. Böylece annesinin sözünü uydu. 

Bilin bakalım ne oldu! Annesi kendisini diskoya götürürken, arabanın 

sadece bir değil, iki tekerleği birden patladı! Diskoya gidemediler. Tanrı, bu 

Hıristiyan kız için harika bir şey yaptı. Bir sorunla, sıkıntıyla 

karşılaştığınızda, bunun Rab için zor olmadığını hatırlayın. Bu sorunu 

çözmesi için O’na güvenin. İlyas’a yaptığı gibi, sizin için de harika şeyler 

yapabilir.  

Bütün şekilleri çıkarın.  

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan  doğu mimarisine sahip bir evin göründüğü d ış 

mekan. 

Sarefat’a kadar olan 160 kilometrelik yolculuk, uzun ve yorucu geçmişti.  

İlyas’ı yerleştirin.  

İlyas bu yolu yürüyerek katetmişti. Kral hala kendisinin peşinde olduğu için 

gizlice yola koyulmuştu. Fakat Tanrı onu korudu. Peygamber kentin 

kapısına ulaştığında, ateş yakmak üzere odun parçaları toplayan bir kadına 

rastladı.  

Dul kadını (EJ-6) ve oğlunu (EJ-7) yerleştirin.  

İlyas kadına seslendi: “Bana içmek için biraz su verebilir misin?” Kadın su 

getirmeye giderken, İlyas yine seslendi: “Lütfen bir parça da ekmek getir” 

diye ekledi. 
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Kadın, “Senin Tanrın yaşayan Rab’bin adıyla ant içerim, hiç 

ekmeğim yok. Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık 

yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp 

oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son 

yemeğimiz olacak, ölüp gideceğiz” dedi.  

İlyas kadına, “İsrail’in Tanrısı Rab diyor ki, korkma, toprağa yağmur 

düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek” dedi. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Dul kadın ekmek pişirdi. Biraz İlyas’a verdi ve geri kalanını oğluyla 

birlikte yedi.  

İlyas’ı, dul kadın ve oğluyla birlikte (EJ-8) yerleştirin. 

Kısa bir süre sonra ekmek bitti ve kadın tekrar pişirmek durumunda 

kaldı. Acaba hala un ve yağ var mıydı? Kadının, çömleği yavaş yavaş 

eğerek, yağ döküşünü hayal edebilir misiniz? Evet, çömlek boş gibi 

görünmüyordu! Biraz yağ döktü. Ardından küpe baktı ve içinde 

ekmek yapmasına yetecek kadar un vardı. Bu bir mucizeydi! Her 

ihtiyaç duyduğunda, küpte ve çömlekte her zaman yeterince malzeme 

vardı! Bu nasıl olmuştu? Bu sadece Tanrı’nın  yapabileceği bir şeydi 

ve İlyas’la birlikte, dul kadın ve oğluna bakmak için bunu yaptı. 

Tanrı çocukları için hala harika şeyler yapmaya devam eder. Eğer 

Rab İsa Mesih’i seviyorsanız, Tanrı’nın bugün de aynı olduğunu 

hatırlayın. Belki İlyas için yaptıklarının aynısını yapmayabilir ama 

sizin için de harika şeyler yapacaktır. Altından kalkamayacağınız 

kadar büyük bir sorununuz mu var? Bunu Tanrı’ya getirin. 

Tehlikeyle karşılaştığınızda, sizi koruması için Tanrı’ya güvenin. 

Belki de ailenizdeki tek Hıristiyan sizsiniz ve anne-babanızın ve 

kardeşlerinizin de Rab’be gelmelerini istiyorsunuz. Tanrı’dan harika 

şeyler yapmasını isteyin. İstediğiniz şeyi aynen yapmayabilir. 

İsteğinizi hemen o anda yerine getirmeyebilir. Fakat O her zaman, 

başka hiç kimsenin yapamayacaklarını yapabilecek olan, gücü her 

şeye yeten kudretli Tanrı’dır. “Tanrı için her şey mümkündür” (Matta 

19:26). İşte bu yüzden İlyas emniyetteydi ve en iyi şekilde 

bakılıyordu.  

Peki kral Ahav neler yapmaktaydı acaba? Eğer istedikleri 

gerçekleşecek olsaydı, her şey farklı daha olurdu. Hala yağmuru 

gönderenin de, durduranın da Rab Tanrı olduğunu kabul etmiyordu. 

Tanrı’nın yaptığı harikalara rağmen, kral, kraliçe ve halk kendi günah 

dolu yollarında gitmeye devam ettiler. Bugün bu harikalardan 

bazılarını işittiniz. Tanrı’nın yaptığı en büyük harikanın ne olduğunu 

hatırlıyor musunuz?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

“Kurtuluş Rab’den gelir” (Yunus 2:9b). Bir kişiyi günahtan 

kurtarmayı, sadece Tanrı başarabilir. Tanrı sizi günahınızdan kurtardı 

mı? Eğer Tanrı’yla aranızın düzelmesi için Rab İsa’ya henüz iman 

etmediyseniz, lütfen Tanrı’nın huzurunda doğru olma işini, tek 

başınıza yapabileceğinizi düşünmeyin. Yapamazsınız. Rab İsa 

Mesih’e iman etmelisiniz. Bugün yapın bunu. Yaptığınız 

kötülüklerden dolayı üzgün olduğunuzu yüreğinizde O’na söyleyin,  

 

 

onlara dönüp, “Ekmek yok” deyin.  

 

 

 

 

 

 

 

Kart 1-6 

 

Çocuklar ekmek yapımını 
canlandırabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG- 
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Tekrar Oyunu 

Soru ve ödül torbaları 

Küçük bir kese kağıdının üzerine 
büyük bir soru işareti ve diğerinin 
üzerine de gülümseyen büyük bir 
yüz çizin. Tekrar sorularının 
fotokopisini çekin ve her bir 
soruyu ayrı ayrı olacak şekilde 
kestikten sonra üzerinde soru 
işareti olan torbaya koyun. 
Üzerinde gülümseyen yüz olan 
torbanın içine de ufak tefek 
ödüller koyun.  

Çocuklardan birisi, soru 
torbasından bir soru çeksin. 
Soruya doğru yanıt verirse, ödül 
torbasından da bir ödül çeksin. 
Tüm sorular yanıtlanana dek 
oyuna devam edin. 

Alternatif oyun şekli: İki gruba 
ayrılın ve ödül yerine, üzerlerine 
gülümseyen yüzler çizili kağıt 
parçalarını ödül torbasına koyun. 
En çok gülümseyen yüz toplayan 
grup kazanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sizin günahınız uğruna ceza çektiği için O’na şükredin,  sizi günahtan 

kurtarmasını isteyin. Eğer bunu hemen şimdi yaparsanız, Tanrı’yla 

aranız düzelecektir. Ne harika bir şey bu! Bunu sadece Tanrı yapabilir 

ve sizin için de yapacaktır, çünkü Tanrı harika şeyler yapar.  

 

Tekrar Soruları 

1. Tanrı’nın İlyas aracılığıyla uyardığı kötü kral ve kraliçenin 

adları nelerdi? (Ahav ve İzebel) 

2. Tanrı 3 yıl boyunca neden yağmur göndermedi? (Çünkü İsrail 

halkı gerçek Tanrı’ya sırtlarını dönüp Baal’a tapınmaktaydı.)  

3. Tanrı İlyas’ın yiyecek ve içecek ihtiyacını ilk seferinde nasıl 

karşıladı? (Tanrı İlyas’a Kerit vadisine gitmesini söyledi ve 

kargaların onu beslemesini buyurdu.) 

4. Tanrı’nın yaptığı en harika iş nedir? (Günahkarları kurtarmak)  

5. Dere kuruduğu zaman, İlyas’a bakması için Tanrı kimi kullandı? 

(Sarefatlı dul bir kadını) 

6. Bir Hıristiyan olarak kendimizi, diskoya gitmek üzere zorlanan 

kız gibi, zor bir durumda bulursak ne yapmalıyız? (Tanrı’ya 

güvenmeli ve itaat etmeliyiz) 

7. İlyas kentin ana kapısına ulaştığında ve Tanrı ondan kadınla 

konuşmasını istediğinde, kadın ne yapıyordu? (Ateş yakmak 

üzere odun parçaları topluyordu ve bununla son yemeklerini 

pişirecekti.) 

8. Yemek hazırlamak için kadının elinde kalan son şeyler neydi? 

(Küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ) 

9. İlyas’ı beslerse, Tanrı’nın kadına verdiği vaat neydi? (Toprağa 

yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ 

eksilmeyecek.) 

10. Tanrımızın ne kadar ulu ve harika olduğunu hatırlamamıza 

yardım eden ezber ayeti neydi? (1 Tarihler 29:11’i ezberinizden 

söyleyin - “Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem 

senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik 

senindir, ya Rab! Sen her şeyden yücesin.”) 
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Ders 2 
İlyas’ın putlara karşı mücadelesi 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

1 Krallar 18:1-2, 17-46 

 

Temel gerçek 

Rab gerçek olan tek Tanrı’dır. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’yı izleyin.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’ya her zaman itaat edin. 

 

Ezberlenecek ayet 

1 Tarihler 29:11’i tekrar edin.      

Ya da 

“İlk ve son benim, benden başka Tanrı yoktur.” 

Yeşaya 44:6b 
 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 ve 2-6 
 

Ya da 
 

 Şekiller: EJ-1, EJ-3, EJ-8, EJ-9, EJ-10, 

EJ-11 EJ-11a, EJ-11b, EJ-12 ve EJ-13 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekan, 

doğu mimarisine sahip bir ev ve dağ 

sahneleri 

 Küçük bir bulut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Başlangıç 

“Nerede olabilir?”                               TG   

 

Olayların Gelişimi 

1. İlyas Tanrı’nın buyruğu üzerine 

Sarefat’tan ayrılır                        TG+ 

2. İlyas ve Ahav karşılaşırlar 

3. İlyas, kralı, “kahinleri” ve halkı Karmel 

dağında toplar 

4. İlyas, “Eğer Rab, gerçek Tanrıysa, 

O’nun ardından gidin” diye seslenir.        

  TG- 

5. İlyas konuşmaya ve talimatlar vermeye 

devam eder.         TG+ 

6. Baalın kahinleri kendi tanrılarına 

seslenir. 

7. Hiç bir yanıt alamazlar                     TG 

8. İlyas sunağı hazırlar ve dua eder 

9. Aniden gökten ateş iner 

 

Doruk Noktası 

10. Halk, “Rab, gerçek Tanrı’dır” diye 

bağırır                                         TG- 

11. İlyas Baalın kahinlerini öldürür 

12. İlyas yağmur yağması için dua eder 

Sonuç  

Kara yağmur bulutları görünür 

Yağmur yağar                                   TG+, TG- 
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Bir harita üzerinde çocukların 
Sarefat’i göstermelerine fırsat 
verin. Bir önceki derste 
bulunan çocuklardan, İlyas’ı 
Sarefat’e getiren olayları 
gözden geçirirken size 
yardımcı olmalarını isteyin. 
 
 
Kart 1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ders 

 

Sahne 1  
 

İsteğe bağlı arka zemin: Doğu mimarisine sahip bir evin göründüğü dış mekan 

sahnesi 
 

“Nerede olabilir ki?” 

Aradan zaman geçmesine rağmen, kral Ahav tarafından İlyas’ı 

yakalamak üzere görevlendirilen adamların eli hala boştu. Kral 

adamlarını akla gelebilecek her yere göndermiş, fakat İlyas hala 

bulunamamıştı. Neredeydi? Hatırlıyor musunuz? Evet, Sarefat’ta, dul 

kadın ve oğluyla kalıyordu. 

 

İlyas’ı, dul kadın ve oğluyla birlikte (EJ-8) yerleştirin. 
 

Aradan üç yıl geçmiş ve her gün tükenmek bilmeyen un ve yağdan 

yaptıkları ekmekle karınlarını doyurmuşlardı. Bütün bu süre boyunca 

Tanrı İlyas’ın bulunmamasını sağladı.  

Toprak iyice kurumuş ve çatlamıştı. Ortalıkta yeşil ot hiç kalmamıştı. 

Dereler kurumuş, hayvanlar için su bulunamaz olmuştu; ölmeye 

başlamışlardı. İnsanlar da aç ve susuzdu. Ve kötü olan akılsız kral, İlyas’ı 

bulup onu öldürürse her şeyin düzeleceğini düşünüyordu! Oysa Ahav 

yanılıyordu – yağmuru durduran Rab Tanrıydı. Kutsal Kitap, yağmuru 

yaratanın da, kontrol edenin de O olduğunu söyler. Güneşi, ayı, çiçekleri, 

ağaçları, denizi, rüzgarı – herşeyi Tanrı’nın yarattığını ve hepsini kontrol 

ettiğini söyler. Uzun yıllar önce bazı insanlar, bir tanrının denizden, bir 

diğerinin mahsulden ve bir diğerininse ailelerden sorumlu olduğuna 

inanırlardı. Hatta bugün bile bazı insanlar çeşitli tanrılar olduğuna 

inanırlar. Fakat Kutsal Kitap bize, tek bir Tanrı olduğunu söyler ve bu 

Tanrı’yı bize tanıtır. Tanrı, “İlk ve son benim; benden başka Tanrı 

yoktur” (Yeşaya 44:6b) der. Kral Ahav’ın bunu bilmesi gerekirdi ama 

İsrail’deki daha bir sürü başka kişi gibi, o da bir put olan Baal’a 

inanıyordu. Tek ve gerçek olan Tanrı adına konuşan adamdan nefret 

ediyordu. Onu öldürmek üzere peşine düşmüştü.  

Sarefat’taki evin sessizliğinde Rab İlyas’a, “Git ve kendini Ahav’a 

göster. Toprağa tekrar yağmur yağdıracağım” dedi. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 2 

 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 
 

  

Böylece İlyas İsrail topraklarına gitti. Bu çok tehlikeli değil miydi? Evet! 

Fakat İlyas, Rab’bin tek ve her şeyin üzerinde egemen Tanrı olduğunu 

biliyordu. Tanrı’nın kendisine ne yapması gerektiğini söylemeye hakkı 

olduğunu da iyi biliyordu. İlyas Rab’bin, gücü her şeye yeten kudretli tek 

Tanrı olduğunu bildiği için, O’na itaat etmesi gerektiğini biliyordu. 

Elbette, kendi Tanrısı olan tek Tanrı’nın, kendisine bakacağını da 

biliyordu! 
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Sevgili çocuklar, ben de, siz de bunu hatırlamalıyız. Tanrı tek 

Tanrı’dır, her şeyin üzerinde egemen Rab’dir. O çok uludur, bizse 

çok küçüğüz. O bizden bir şey yapmamızı istediğinde, itaat 

etmeliyiz. Bahaneler uydurmamalıyız. Tanrı ihtiyaç içinde olanlara 

yardım etmemizi ister; bu yüzden eğer sınıfınızda utangaç olan 

birisi varsa, onunla arkadaş olabilir ve diğer çocuklarla oynamaktan 

zevk almasına yardım edebilirsiniz. Tanrı, anne ve babanızın 

sözünü dinlemenizi ister; bu yüzden anneniz televizyonu 

kapatmanızı söylediğinde duymazlıktan gelmeyin. Tek Tanrı olan 

Rab size, “Başkasının hiç bir şeyine göz dikmeyeceksin” 

(Mısır’dan Çıkış 20:17) der; bu yüzden bir başkasının oyuncağını 

kıskandığınızda, ne hissettiğinizi Tanrı’ya söyleyin, sizi affetmesini 

ve böylesi kıskanç duygular hissetmemenize yardım etmesini 

isteyin. Aynen İlyas gibi siz de Tanrı’ya itaat etmeli, O’nun sözünü 

dinlemelisiniz. 

Kral Ahav’ın huzuruna çıkmaya gitti. 

İlyas’ı (EJ-3) ve Ahav’ı (EJ-1) yerleştirin. 

Ahav İlyas’ı görür görmez, “İsrail’i sıkıntıya sokan adam sen 

misin?” diye sordu.  

İlyas kraldan korkmuyordu. Kendinden emin bir sesle, “İsrail’i 

sıkıntıya sokan ben değilim, seninle babanın ailesi İsrail’i sıkıntıya 

soktunuz. Rab’bin buyruklarını terkedip Baalların ardınca gittiniz. 

Şimdi haber sal da, bütün İsrail halkı Karmel Dağında toplansın. 

Baalın dört yüz elli peygamberi ve Aşera’nın dört yüz 

peygamberini de getirsinler” (Aşera bir tanrıçaydı).  

Kötü kral İlyas’ın dediğini yaptı. Kral İlyas’ı öldürmeye 

kalkışmadı. Aksine peygamberin buyurklarına itaat etti. Niçin? 

Çünkü Tanrı herkesin üzerinde egemen olan Rab’dir, Efendi’dir. 

Oradaki tek Tanrı da O’ydu. Tanrı planlarını yerine getirmek için 

kötü insanları bile kullanabilir!  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Dağ sahnesi 

İlyas tek başına dağa tırmandı.  

İlyas’ı (EJ-3) yerleştirin.   

Binlerce kişiden oluşan İsrail halkı dağa tırmandı. 

İsraillileri (EJ-10) yerleştirin.  

Yüzlerce sahte peygamber dağa tırmandı. 

Ve kral Ahav da dağa tırmandı.  

Kral Ahav’ı (EJ-1) yerleştirin.  

O gün Karmel Dağında neler olacaktı acaba? Gerçek Tanrı’nın kim 

olduğunu ortaya çıkaracak olan bir yarışma yapılacaktı – Baal mı 

yoksa İlyas’ın Tanrısı mı? 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 2-1 

 

Okul öncesi çocuklar, kral Ahav’la 
İlyas’ın karşılaşmasını 
canlandırabilirler.  

 

 

 

 

 

Çocuklar Karmel Dağını harita 
üzerinde göstersinler.  

 

 

 

 

 

 

 

Kart 2-2 
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Çocuklar İlyas’ın, “Daha ne 
zamana kadar ...” sorusunu 
tekrar etsinler. 

 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlyas cesur bir şekilde halkın önüne çıktı. Sesi, “Daha ne zamana kadar 

iki taraf arasında dalgalanacaksınız?” diye çınladı ortalıkta. “Eğer Rab 

Tanrı’ysa, onu izleyin; eğer yok Baal Tanrı’ysa, onun ardınca gidin!” 

Hiç kimseden tek bir ses çıkmıyordu. Belki de Baal’ın peşinden gitmek 

için Rab Tanrı’dan uzaklaştıklarını ve bunun için bir bahaneleri 

olmadığını biliyorlardı. Tanrı bugün hepimize şunu söylüyor: “Eğer 

Rab Tanrı’ysa, onu izleyin.”O, yaşayan tek Tanrı’dır. Tanrı her şeyin 

üzerinde egemendir, Rab’dir. Yaşamınızda ilk sırada O olmalıdır. Tanrı 

için değil de, kendiniz için mi yaşıyorsunuz? Çukulatanızı arkadaşınızla 

paylaşmak istemiyorsunuz. Anneniz, yapmak istediğiniz şeyi 

yapmanıza izin vermeyince surat asıyorsunuz. Daha geç yatmak 

istediğiniz için, yatma zamanı gelince tartışmaya başlıyorsunuz. Kısaca 

siz, “önce ben” tipi bir çocuksunuz. Bu Tanrı’ya itaatsizlik etmektir, 

günahtır; çünkü Tanrı, yaşantınızda kendisini ilk sıraya koymanızı 

buyurur. Böyle davranmakla akılsızlık ettiniz. Rab Tanrı’dır – O’nu 

izleyin. Tanrı’yı izlemek ne demektir? En önce, O’nun huzurunda 

doğru kabul edilirsiniz – bütün günahınız sizden uzaklaştırılmıştır. İsa 

Mesih sizi Tanrı’nın huzurunda doğru kılabilir, çünkü “Mesih, kendisini 

bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmıştır.” (İbraniler 9:26b). 

Tanrı’yı izlemek, O’nu hoşnut etmediğini bildiğiniz şeylerden 

uzaklaşmanız ve sizi Tanrı’nın huzurunda doğru kılması için İsa 

Mesih’e güvenmenizdir. Bundan sonra da Tanrı’nın yardımıyla her 

gününüzü, O’nu hoşnut edecek şekilde yaşamaya çalışırsınız. Artık 

yaşamınızda Tanrı ilk sırada olacaktır. Tanrı, “Eğer Rab Tanrı’ysa, 

O’nu izleyin” diyor. Siz de İsrail halkı gibi misiniz? Söylecek hiç bir 

sözünüz yok mu? Tanrı’yı izlemediniz ve İsrail halkı gibi bundan utanç 

duyuyorsunuz. 

İlyas konuşmasına devam etti, “Rab’bin peygamberi olarak sadece ben 

kaldım. Ama Baal’ın dört yüz elli peygamberi var.” Adil bir yarışma 

gibi görünmüyor değil mi? Peki fark yaratan şey neydi dersiniz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Evet, Tanrı İlyas’la birlikteydi. Bu, yanında binlerce kişi olmasından 

daha iyidir! 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, ailenizde ya da sınıfınızda Tanrı’ya itaat 

eden tek çocuk sizmişsiniz gibi hissettiğinizde, bunu hatırlayın. Tek ve 

gerçek olan Tanrı sizinle birliktedir ve sahip olabileceğiniz en harika 

şey budur. Bunu bilmenin size yardım edeceğini düşündüğünüz anlar 

var mı?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Şu örnekleri kullanabilirsiniz: 

 Sınıfınızın hazırladığı piyeste geçen kötü konuşmalar var. Bu 

sözleri söylemek istemiyorsunuz. Hiç kimsenin aldırdığı yok. 

Öğretmene gidip bu sözleri kullanmak istemediğinizi söyleyin.  

 Arkadaşlarınız, yaşlı komşu kadına hiç de hoş olmayan bir şaka 

yapmayı planlıyorlar. Grubun en küçüğü olduğunuz için, onlara 

katılmak istemediğinizi söylemek zor geliyor.  

Eğer Hıristiyansanız, tek ve gerçek olan Tanrı, İlyas’la olduğu gibi 

aynen sizinle de olacaktır.   
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Tanrı’nın peygamberi talimatlar vermeye başlamıştı. “Bir boğayı 

kesin. Parçalayıp odunların üzerine koyun ama odunları yakmayın” 

dedi Baal’ı izleyenlere. “Ben de öbür boğayı hazırlayacağım,” diye 

devam etti. “Odunların üzerine koyacağım ama odunları 

yakmayacağım.”  

Peygamberleri (EJ-9) yerleştirin. 

“Baal’ın peygamberleri kendi ilahlarına yalvarsınlar, ben de Rab’be 

yalvarayım. Hangisi ateşle karşılık verirse, Tanrı O’dur!” Bütün halk, 

“Peki, öyle olsun” dedi.  

Baal’in peygamberleri bir boğayı alıp hazırladılar. Herkes heyecan 

içindeydi. Baal’a ateş göndermesi için yalvarmaya başladılar. “Ey 

Baal, bize karşılık ver! Bize karşılık ver!” diye haykırdılar. Hiç bir 

şey olmadı. Sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar, kılıçlarıyla kendi 

bedenlerini yaraladılar. Yüksek sesle bağırıp, “Ey Baal, bizi işit, bizi 

işit” diye yalvardılar. Fakat ne bir yanıt ne de ateş vardı! Bütün bir 

sabah boyunca sürdü bu. İlyas onlarla alay etmeye başladı. “Bağırın, 

yüksek sesle bağırın. Belki birileriyle konuşuyordur ya da yolculuğa 

çıkmıştır. Belki uyuyordur da uyandırmak gerekir.” Baal’ın 

peygamberleri bağırmaya ve kendilerini kesmeye devam ettiler. 

Akşam olmak üzereydi ve hala bir yanıt alamamışlardı. Neden 

dersiniz? Çünkü Baal taştan yapılma bir puttu. Yaşayan bir tanrı 

değildi. İşitmezdi. Kutsal Kitap’ta hakkında bir çok şey okuduğumuz 

Tanrı’nın, tek gerçek Tanrı olduğunu hatırlamalıyız. Okulda başka 

dinler, ilahlar hakkında bir şeyler işitiyor ve öğreniyor olabilirsiniz. 

Fakat şunu hiç unutmayın, Tanrı “Benden başka Tanrı yoktur” 

(Yeşaya 44:6b) der. İşte bu yüzden ateş inmiyordu. 

Akşam olunca İlyas, “Bana yaklaşın” dedi. Herkes onun çevresinde 

toplandı.  

İsrail halkını (EJ-10) ortaya doğru getirin. İlyas’ın sunağını (EJ-11 – çizgili 

yerden kesin ki, hendeği ve ateşi daha sonra yerleştirebilesiniz) yerleştirin. 

On iki taş kullanarak, yıkılmış olan Rab’bin sunağını yaptı ve 

çevresine bir hendek kazdı. 

Sunağın üzerine odunları dizdi, boğayı parça parça kesip odunların 

üzerine yerleştirdi. “Su küplerini doldurup yakmalık sunuyla 

odunların üzerine dökün” dedi. Bunun yapılmasından sonra, “Bir 

daha yapın” dedi. Üçüncü kez de aynı şeyi yapmalarını isteyerek, 

“Bir kez daha yapın” dedi. O zaman sununun üzerinden süzülürek 

akan su, sunağın çevresindeki hendeği doldurdu.  

Hendeği (EJ-11a’dan kesilen) sunağın alt kısmına yerleştirin. 

İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti: “Ey İbrahim’in, İshak’ın ve 

İsrail’in Tanrısı olan Rab! Bugün bilinsin ki, sen İsrail’in Tanrısısın, 

ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. 

Ya Rab, bana yanıt ver! Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı olduğunu 

anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla” (1 Krallar 18:36b-37). 

O anda gökten Rab’bin ateşi düştü.  

Ateşi (EJ-11b) yerleştirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 2-3 

 
Halk, Baal’ın doğayı kontrol eden 
bir tanrı olduğuna inandığı için, 
ateş gönderebileceğini 
düşünüyordu.  
 
Baal’ın peygamberleri Karmel 
Dağının, tanrılarının yaşadığı 
kutsal bir dağ olduğuna inandıkları 
için, bu yarışmayı 
kazanacaklarından emindiler.  
 
Çocuklar bu hikayedeki 
davranışları canlandırmaktan 
hoşlanacaklardır. Çocukların 
yapmalarını ve söylemelerini 
istediğiniz şeyleri net bir şekilde 
açıklayın. 
 
 
 

TG 

 
Kart 2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hareketli okul öncesi çocuklar 
İlyas’ın sunağı yapmasını 
canlandırabilir.  
 
Bazı yorumcular, İlyas’ın 12 taş ve 
12 ölçü su kullanmasını, Tanrı’nın, 
İsrail’in kendisine itaatte 
birleşmesini ne kadar çok 
istediğini ifade eden bir ders 
olarak yorumlar.  
 

Kart 2-5 
 
Tanrı, bir yıldırım düşürmüş ya da 
sunağın o anda patlayarak ateş 
almasını sağlamış olabilir. Durum 
ne olursa olsun, bu bir mucizeydi 
ve yaşayan Tanrı’nın gücünü ve 
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İlyas’ın peygamber olarak 
yetkisini doğruluyordu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kart 2-6 

 
Okul öncesi çocuklar, uşağın 
bulutu arayışını canlandırabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

Yakmalık sunu olan boğayı, odunları ve taşları yaktı. Ateş o kadar 

sıcaktı ki hendekteki su bile kurudu! 

 

Halk olanları görünce yüz üstü yere kapandı. “Rab Tanrı’dır, Rab 

Tanrı’dır!” dediler. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Tanrı bu 

yarışmayı harika bir şekilde kazanmıştı. Sadece kendisinin Tanrı 

olduğunu kanıtlamıştı. Tek, gerçek ve yaşayan Tanrı O’dur. O’nu 

izlemeye başladın  mı? Bunu daha önce yaptıysan Tanrı’yı  ilk olarak 

izlemeye başladığın günleri hatırlıyor musunuz?  

Çocukların daha önce öğrendiklerini tekrar etmelerine fırsat verin. 

Sizi Tanrı’nın önünde doğru gösterebilmesi için, günah karşılığında 

ölen, Tanrı Oğlu İsa Mesih’e iman etmelisiniz. Ancak ondan sonra 

Tanrı’yı hoşnut eden bir şekilde yaşamaya başlarsınız. Tanrı bunu 

yapmanıza yardım eder. İtaat etmenize yardım eder. Tanrı, bugün 

kendisini izlemeye başlamanızı ister. Eğer Mesih’e nasıl iman 

edeceğinizden emin değilseniz, dersten sonra gelin ve benimle 

konuşun (çocukların sizi bulabileceği bir yer söyleyin). Kutsal Kitap’tan 

size, Tanrı’nın önünde nasıl doğru olabileceğinizi ve O’nu izlemeye 

başlayabileceğinizi göstermekten  mutluluk duyarım. O’nu izlemeniz 

– aynen İsrail halkı için olduğu kadar - gerçekten çok önemlidir. 

İlyas halka, “Baal’ın peygamberlerini yakalayın, hiç birini 

kaçırmayın” dedi. 

Peygamberler yakalandı ve İlyas hepsini öldürdü. 

Sonra İlyas, Ahav’a, “Git, yemene içmene bak; çünkü güçlü bir 

yağmur sesi var” dedi. 
 

Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Dağ sahnesi 
 

Tanrı’nın peygamberi Karmel Dağına çıktı. Yere kapanıp, başını 

dizlerinin arasına koydu.  
 

İlyas’ı (EJ-12) yerleştirin.   
 

Dua ediyordu. Sonra uşağına, “Haydi git, denize doğru bak!” dedi. 

Uşağı gidip denize baktı.  

Uşağı (EJ-13) yerleştirin. 

“Hiç bir şey görmedim” diye karşılık verdi.  

İlyas, uşağına altı kez daha, “Git, bak” dedi.  

Yedinci kez gidip bakan uşak, “Denizden  avuç kadar küçük bir bulut 

çıkıyor” diye bildirdi. 

Küçük bir bulut ekleyebilirsiniz. 

İlyas, uşağına, “Git, Ahav’a, ‘Yağmura yakalanmadan arabanı al ve 

geri dön’ de” diye buyurdu.  

Uşağın yola çıkmasıyla gökyüzü  karardı, rüzgar çıktı ve şiddetli bir 

yağmur başladı. Yağmuru yağdıran kimdi? Tanrı! Her şeyin üzerinde 

egemen olan tek ve gerçek Tanrı! O’nun kontrolu dışında olan hiç bir 

şey yoktur. 
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Tanrımızdan başka, gerçek ve yaşayan tanrı yoktur. Sevgili 

Hıristiyan çocuklar lütfen bunu hatırlayın. Tek Tanrı O’dur ve 

hepimiz O’na itaat etmeliyiz. Başka hiç kimse hatırlamıyor bile olsa, 

O’nun sizinle birlikte olduğunu ve bunun, bütün sınıfın sizi 

desteklemesinden daha iyi olduğunu hatırlayın.  

Aramızda Hıristiyan olmayan var mı? İlyas halka, “Kararınızı 

vermek için daha ne kadar bekleyeceksiniz?” dedi. Tanrı beklemenizi 

istemez. Hemen kendisini izlemenizi ister. O’nu hoşnut etmeyen 

şeyleri yapmaktan vazgeçmeye hazır mısınız? Sizi Tanrı’nın önünde 

doğru kılması için Rab İsa’ya güvenecek misiniz? Oturduğunuz 

yerde, yüreğinizde O’na şunu söyleyebilirsiniz: “Rab İsa, ben kötü ve 

günahkar birisiyim. Üzgünüm. Benim hatalarımın karşılığı olan 

cezayı çektiğin için sana teşekkür ederim. Lütfen günahımı al ve beni 

Tanrı’nın önünde doğru yap. Bu andan itibaren Tanrı’yı izlemek 

istiyorum.” 

Tekrar soruları 

 

1. Tanrı İlyas’ı Ahav ve İzebel’den saklanması için hangi kente 

gönderdi? (Sarefat) 

2. Bir çok İsraillinin tapınmakta olduğu putun adı neydi? (Baal) 

3. Kutsal Kitabın sözünü ettiği Tanrı’ya, niçin güvenmemiz ve 

itaat etmemiz gerekir? (Çünkü tek ve gerçek Tanrı O’dur.) 

4. İlyas hangi dağda, sahte peygamberlerle karşılaştı ve boğa 

sundu? (Karmel Dağı)) 

5. Rab’bin tek ve gerçek Tanrı olduğunu anladıkları zaman, 

İlyas halktan ne yapmalarını istedi. (O’nu izlemelerini)  

6. İlyas, Karmel Dağında toplam kaç tane sahte peygamberle 

yüzleşti? (450) 

7. Kutsal Kitabın dediklerini yapmamıza kim yardım eder? 

(Tanrı)  

8. Tanrı’yı izlemeye başlamak için ne yapmalıyız? (Günaha 

sırtımızı dönmeli ve Mesih’e iman etmeliyiz) 

9. Tanrı, Karmel Dağında, tek ve gerçek Tanrı olduğunu nasıl 

kanıtladı? (Sunuyu ve İlyas’ın hazırladığı sunağı yakarak)  

10. Tanrı’nın İlyas’ın duasına verdiği yanıtı görmeden önce, uşak 

kaç kez denize doğru gidip baktı? (7 kez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 
 
Taşlara odaklanmak 

 
Kartondan 12 taş yapın. Her iki 
taşın birer yüzüne, şu sözcükleri 
yazın: “İlyas”, “Ahav”, “İzebel”, 
“ateş”, “tapınma” ve “yağmur”. 
 
Taşları rastgele olarak sözcükler 
görünmeyecek şekilde yere koyun 
ya da tahtaya yapıştırın. 
 
Çocuklardan biri doğru yanıt 
verdiğinde, arkasına bakmak 
üzere iki taş seçsin. Eğer taşlar 
üzerindeki sözcükler aynıysa, 
bunları tutabilir. Aynı değilse 
taşları geri koyar.  
 
Tüm sorular yanıtlanana dek 
oyuna devam edin.  
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Ders 3 
İlyas Kraliçe İzebel’den kaçar 
 

 

 

Öğretmenler için ayetler 

 

1 Krallar 19:1-21  

Temel gerçek 

Tanrı sabırlıdır.  

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Şimdi Tanrı’ya dönün; O 

sizi bekliyor.  

Kurtulmuş olanlar: Sabırlı olduğu için O’na 

şükredin ve diğer insanlara karşı sizin de sabırlı 

olmanız için O’ndan yardım etmesini isteyin.  

 

 

Ezberlenecek ayet 

“Rab lütufkar ve sevecendir, tez öfkelenmez, 

sevgisi engindir.” 

Mezmur 145:8 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ve 3-6 

Ya da 

 Şekiller: EJ-2, EJ-3, EJ-4, EJ-14, EJ-15, 

EJ-16, EJ-17, EJ-18, EJ-19, EJ-20 ve 

EJ-21 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Saray iç 

mekanı, dış mekan, ağaç ve mağara 

resimleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

“Bir Hıristiyan olarak imandan vazgeçmeyi 

düşündüğünüz anlar oluyor mu?” 

 

Olayların Gelişimi 
 

1.    İlyas kaçar 

2.    Bir ağacın (çalının) altına yatar ve 

ölmeyi diler.                                       TG 

3.    Bir melek ona, “Kalk ve yemek ye” der.  

4.    İlyas yer, uyur ve tekrar yer.      TG+ 

5.    İlyas Horev Dağına gider. 

6.    Tanrı ona, “Burada ne yapıyorsun?” 

diye sorar. 

7.    İlyas, “Geriye kalan tek peygamber 

benim” diye karşılık verir. 

8.    Tanrı ona, “Dağa çık ve önümde dur” 

der.                                                    TG+ 

9.    Rüzgar, deprem ve ateş 

 

Doruk Noktası 
 

10.   İnce, yumuşak bir ses – Tanrı İlyas’a 

konuşur.                                              TG- 

 

11. Tanrı İlyas’a, “Geri dön, tek peygamber  

       sen değilsin” der.                               TG+ 

 

Sonuç  
 

İlyas Tanrı’nın talimatlarına uyar.    TG-, TG+ 
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Kart 3-1 
 
Bir önceki derste bulunan 
çocuklar, kısaca o dersin özetini 
versinler.  
 
Kart 3-2 
 
Eğer yeriniz uygunsa, çocuklar 
yerlerinde sayarak koşsunlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 3-3 
 
İlyas’ın, bedensel, zihinsel, 
duygusal ve ruhsal yorgunluğu, 
besbelli ki aklını iyice karıştırmış 
ve ümidini kaybetmesine neden 
olmuştu.  

TG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ders 
  

Sahne 1  

İsteğe bağlı arka zemin: Saray iç mekan sahnesi 

Bir Hıristiyan olarak bazen herşeyden vazgeçmeyi düşündüğünüz 

anlar oluyor mu? Belki Tanrı’ya, “Rab, artık devam edemeyeceğim. 

Çevremdeki insanlar bir Hıristiyan olduğum için yaşamımı o kadar 

zorlaştırıyor ki. Sana tanıklık etmeye çalışmanın hiç bir anlamı yok.” 

Tanrı’ya hizmet veren tüm insanların, teşviklerinin kırıldığı anlar 

vardır mutlaka.  

İlyas da, kraliçe İzebel’in bir hizmetkarı aracılığıyla, “Yarın bu saate 

kadar ölmüş olacaksın” şeklindeki ürkütücü mesajını alınca, aynı 

duruma düştü.  

İzebel’i (EJ-2) ve hizmetkarı (EJ-14) yerleştirin.. 

Kral Ahav, Karmel dağında olup biten her şeyi İzebel’e anlatmıştı. 

Duydukları karşısında öfkeden kuduran İzebel, İlyas’ı öldürmeye 

karar verdi. İzebel, Rab Tanrı izin vermediği sürece İlyas’a zarar 

veremeyeceğini bilmiyordu. Görüldüğü kadarıyla İlyas da bunu 

unutmuş olmalıydı ki, mesajı alır almaz, korkup kaçmaya başladı. 

Bütün şekilleri çıkarın. İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. İlyas’ı (EJ-15) 

yerleştirin.. 

Kentten aceleyle uzaklaştı ve Yahudiye topraklarına doğru kaçmaya 

başladı. Yakalanma korkusuyla yoluna devam edip, çöle ulaştı. Orada 

durdu, artık adım atacak gücü kalmamıştı. Karmel Dağındaki olaylar 

ve bu uzun kaçış, onu  öylesine bitkin düşürmüştü ki. Teşviği 

tamamen kırılmıştı. Halkın, Rab Tanrı’ya geri döneceğini ümit 

etmişti ama Kraliçe İzebel tahtta olduğu sürece bu mümkün olamazdı 

ki. Yaptığı her şey anlamsız geliyordu şimdi. Zavallı İlyas bir ağacın 

altına oturdu. Kendisini o kadar yalnız, ümitsiz ve yorgun 

hissediyordu ki, yaşaması için hiç bir nedeni yoktu. “Rab, canımı al 

benim,” diye yalvardı. 

Tanrı İlyas’a ne yapacaktı dersiniz? “İzebel’den kaçtığın için artık 

benim kulum olamazsın” demiş olabilir mi? Hayır! Tanrı İlyas’ın ne 

kadar yorgun ve ümitsiz olduğunu anladı. İlyas’a karşı çok sabırlıydı. 

“Sabırlı” sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Anlamı 

şudur: Tanrı İlyas’a kızacağı yerde, ona karşı öfkelenmedi. Aksine 

ona yumuşak bir tavırla yaklaştı. Belki sınıfınızda matematiği pek iyi 

olmayan bir arkadaşınız var. Ona yardım ediyorsunuz ama tekrar 

tekrar gelip size sormaya devam ediyor. Eğer bu arkadaşınıza karşı 

sabırlıysanız, nasıl davranmanız gerekir? Evet, ona yardım etmeye 

devam edersiniz. Eğer arkadaşınıza karşı sabırlı değilseniz, ne 

yaparsınız? “Hadi ama yeter artık. Sana yardım edemem” dersiniz. 

Unutmayın, Tanrı sabırlıdır – Kutsal Kitap O’nun, “sabır kaynağı” 

olduğunu söyler (Romalılar 15:5). İşte bu yüzden, korkup kaçtığında 

bile, kulu İlyas’tan hemen vazgeçmedi. 

İlyas’ı çıkarın (EJ-15). 
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Sahne 2  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan ve ağaç resmi (Kutsal Kitap’ta retem çalısı 

olarak geçen ağaç,  çöllerde görülen ağaçla çalı arası bir bitkidir) 

İlyas ağacın altında yatarken uyuyakaldı.   

İlyas’ı (EJ-16) yerleştirin. 

Fakat Tanrı onu korumaya devam ediyordu ve bir meleğini gönderdi. 

Meleği (EJ-18) yerleştirin. 

Melek uyumakta olan peygambere dokundu. “Kalk ve yemek ye” 

dedi.  

İlyas’ı (EJ-16) şekil EJ-17’yle değiştirin. 

İlyas uyandı ve etrafına bakındı. Kızgın taşların üzerinde bir pideyle 

bir su testisi gördü.  

Yemeği (EJ-19) yerleştirin.  

İlyas, uzun yolculuğunun ardından aç ve susuz olduğu için yemeğini 

iştahla yedi. Bitirince tekrar yatıp uykuya daldı! 

Bir süre sonra Rab’bin meleği onu bir kez daha uyandırdı ve daha 

yemesini söyledi. Tanrı kuluna karşı ne kadar da sevecen ve 

yumuşaktı. “İlyas, İzebel’den kaçmakla ne büyük bir aptallık yaptın. 

Yaptıklarından hiç hoşnut değilim” demedi. Bunu söyleyebilirdi ama 

söylemedi. Aksine İlyas’a ihtiyacı olanı verdi – uyku ve yiyecek. 

Tanrı her bir çocuğuna karşı da aynen böyle davranır. Eğer bir 

Hıristiyansanız, moralinizin iyice bozuk olduğu anlarda bile, 

Tanrı’nın size asla sırtını dönmeyeceğini bilin. O’nu hoşnut etmeyen 

bir davranışta bulunduğunuzda, belki küçük kardeşinize öfkelenip 

bağırdığınızda, “seninle artık işim yok” demez. Sizi Rab İsa’ya daha 

çok benzetebilmek için yaşamınızda işlemektedir. Bu ne kadar uzun 

sürerse sürsün, vazgeçmeyecektir. İlyas’tan da vazgeçmedi! 

Bütün şekilleri çıkarın.  

Sahne 3  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan ve mağara resmi. 

İlyas’ı (EJ-3) yerleştirin. 

Peygamber uyuyup bir şeyler yedikten sonra kendini çok daha iyi 

hissetti. Ondan sonra ne yapması gerektiğini Tanrı’ya sormalıydı ama 

sormadı. 40 gün 40 gece boyunca güneye doğru ilerlemeye devam 

etti.  

İlyas’ı (EJ-3) şekil EJ-4’le değiştirin. 

Tanrı’nın Musa’yla konuştuğu ve ona 10 emri ve Toplanma 

Çadırının detaylarını verdiği, Horev Dağına gidiyordu. İlyas’ın 

Tanrı’yla konuşmaya ihtiyacı vardı. 

En sonunda Tanrı’nın dağı olan Horev’e ulaştı. Orada bir mağaraya 

girip geceyi geçirdi. Oradayken Tanrı ona konuştu, “Burada ne 

yapıyorsun, İlyas?” 

 

 

 

 

 

 

Kart 3-4 

Okul öncesi çocuklar İlyas’ın 
uyurken taklidini yapabilirler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlyas’ın çöle kaçması ya da 
Horev Dağına gitmesi, Tanrı’nın 
isteği olmamasına rağmen, 
İlyas’ın kendisine dönmesine 
fırsat sağlamak için Tanrı onun 
ihtiyaçlarını karşıladı.  

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

İlyas’ın bulunduğu yerden 
Horev Dağına gitmesi, çok daha 
az süre alacak olmasına 
rağmen, Tanrı onun 40 gün 
boyunca dolaşmasına neden 
oldu ve bu süre içinde onu 
korumaya devam etti. Çocuklar, 
Horev Dağını harita üzerinde 
göstersinler. 
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Kart 3-5 

 

 

 

 

 

  

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rab’be, her şeye egemen Tanrı’ya büyük bir istekle kulluk ettim. 

Ama İsrail halkı Tanrı’ya sırtlarını döndü ve peygamberlerini 

kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım,” dedi İlyas. 

Rab ona, “Dağa çık ve önümde dur, yanından geçeceğim” dedi. 

Tanrı bir kez daha İlyas’a karşı sabırlıydı. İlyas’a, ne kadar hata 

yaptığını hiç söylemedi bile. İlyas’a kendisi hakkında bir şeyler 

göstermek istiyordu. Peygamberin ihtiyacı olan şey de buydu zaten; 

kendi sorunları üzerinde çok düşünüyordu. Tanrı’nın anlayışlı, 

sevecen ve sabırlı olması beni çok mutlu ediyor. Çocuklarının 

yaşamında yapmakta olduğu işi durdurmaz. Sabırsız değildir. 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Tanrı’ya bu özelliklerinden dolayı 

şükretmeyi unutmayın. Belki işlediğiniz bir günahtan dolayı O’na 

gelip af dilemeniz gerekiyor. Belki de Tanrı’nın önüne her 

çıkışınızda bir günah getiriyorsunuz. Tanrı size, “Bak, seni son kez 

affediyorum” demez. Kutsal Kitap, “Rab lütufkardır ve tez 

öfkelenmez” (Mezmur 145:8) der. Bu kadar sabırlı olduğu için 

O’na şükretmek istemez misiniz? İşte İlyas’a konuşan Tanrı buydu. 

Öylesine şiddetli bir rüzgar çıktı ki, dağları yarıp kayaları parçaladı. 

Ancak Rab rüzgarın içinde değildi.  

Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Bütün dağ sallandı. Fakat Rab, 

depremin içinde de değildi.  

Depremden sonra bir ateş çıktı, ancak Rab ateşin içinde de değildi. 

Tanrı kendisini İlyas’a nasıl gösterecekti acaba? 

Rüzgardan, depremden ve ateşten sonra ince, yumuşak bir ses 

duyuldu. İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp 

mağaranın girişinde durdu. İlyas, Tanrı’nın kendiyle konuştuğunu 

hemen anlamıştı. Sevecen ve nazikti. Tanrı ona tekrar, “Burada ne 

yapıyorsun?” diye sordu. 

İlyas’ı (EJ-4) şekil EJ-20’yle değiştirin.  

İlyas, bulunduğu yere Tanrı’ya hiç danışmadan gelmişti. İzebel’den 

kaçıyordu ama Tanrı kendisine karşı sevecen ve yumuşaktı. Tanrı 

ne kadar da sabırlı! Kutsal Kitap, “Rab... kimsenin mahvolmasını 

istemez” (2 Petrus 3:9) der. Tanrı herkese karşı sabırlıdır, sadece 

çocuklarına karşı değil. Eğer bir Hıristiyan değilseniz, Tanrı size 

karşı da sabırlıdır. Bu hafta hiç yalan söylediniz mi? Salı sabahı 

annenize, “Anne başım ağrıyor” dediğinizde o da size, o zaman 

okula gitmek zorunda olmadığınızı söyledi. Halbuki başınızın falan 

ağrıdığı yoktu. Başınız ağrıyormuş gibi yapıp yalan söylediniz. Bu 

bir günahtır, çünkü Tanrı, “yalan yere tanıklık etmeyeceksin” 

(Mısır’dan Çıkış 20:16) diye buyurmuştur. Bunun anlamı yalan 

söylemememiz gerektiğidir. Fakat buna rağmen Tanrı sizi hemen 

cezalandırmadı. Niçin? Çünkü Tanrı sabırlıdır. O’na defalarca 

itaatsizlik etmişsinizdir ama sizi hemen cezalandırmaz. Bu, sizi asla 

cezalandırmayacak anlamına gelmez. Günahınızdan dönmenizi ve 

sizi bağışlaması için Rab İsa Mesih’e iman etmenizi bekler. Eğer 

bunu yapmazsanız, sizi sonsuza dek cezalandıracaktır.  
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Fakat bugüne kadar size karşı çok sabırlı davrandı. Evet, O herkese 

karşı sabırlıdır ve İlyas’a “Burada ne yapıyorsun?” diye sorduğunda 

da sabırlıydı. İlyas, bu soruya verdiği ilk yanıtı tekrarladı ve 

İsraillilerin Tanrı’nın bütün peygamberlerini öldürdüğünü ve 

kendisinin tek başına kaldığını söyledi.  

Rab ona, “Geldiğin yoldan geri dön” dedi. Tanrı İlyas’a geri 

döndüğünde yapması için önemli şeyler söyledi. Bunlardan biri, 

Ahav’ın yerine yeni bir kral seçmesi, diğeriyse Tanrı’nın peygamberi 

olarak İlyas’ın yerini alacak genç birini görevlendirmesiydi. 

Ardından Tanrı İlyas’a harika bir şey söyledi. Tüm İsrail’de Tanrı’ya 

sadık kalmış olan ve Baal’ın önünde diz çökmemiş yedi bin kişi 

olduğunu söyledi. Bu haber İlyas için harikaydı! Kendisinin yalnız 

olduğunu zannediyordu, şimdiyse Tanrı onu cesaretlendirmekteydi. 

Tanrı gerçektende onu tekrar canlandırmıştı.  

Sevgili Hıristiyan çocuklar, moraliniz bozulduğunda, Tanrı’nın size 

karşı olduğunu düşünmeyin. Neden üzgün olduğunuzu O’na anlatın. 

Sizi terkedeceğini düşünmeyin, terketmez çünkü O çocuklarına karşı 

çok sabırlıdır. Tanrı size sabır gösterdiği için, siz de başkalarına sabır 

gösterebilirsiniz.  

Belki ailece pikniğe gittiğinizde, babanız küçük kardeşinizle birlikte 

tepeye tırmanabileceğinizi söyledi. Hemen yola koyuldunuz ama 

kardeşiniz sizden 2 yaş küçük olduğu için sizin kadar hızlı 

tırmanamadı. Eğer kardeşinize karşı sabırlı olacaksanız, nasıl 

davranırdınız?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Belki sınıfça yakan top oynamak üzere iki gruba ayrıldınız (ya da 

çocukların bildiği başka bir oyun da olabilir). Kızlardan birinin gözlerinde 

bozukluk olduğu için topu hiç de iyi atamadı. Bu kızla aynı takımda 

olunca, ona karşı nasıl sabırlı davranabilirsiniz?   

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Eğer Tanrı çocuklarına karşı sabırlı davranmamış olsaydı, yaşamak 

çok zor, hatta imkansız olurdu. Eğer bir Hıristiyansanız, Tanrı size 

karşı sabırlı olduğu gibi, diğer kişilere karşı sabır göstermeniz için 

Tanrı’dan yardım  isteyin. Eminim İlyas, Tanrı’nın kendisine bu 

kadar yumuşak davranmasına çok sevinmiştir.  

Bütün şekilleri çıkarın.  

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan.  

İlyas bilgece davranıp Tanrı’nın söylediklerini yerine getirmek üzere, 

geldiği yoldan geri döndü.  

İlyas’ı (EJ-3) yerleştirin.  

Bir gün kendi yerini alacak olan kişiyi buldu. Öküzleriyle saban 

sürmekte olan adamı gördü. Adı Elişa’ydı.  

Elişa’yı (EJ-21) yerleştirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 3-6 
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Peygamberin cüppesi Tanrı’nın 
gücünü ve Tanrı’nın bir temsilcisi 
olarak peygamberin yetkisini 
simgeler. Çocukların üzerine, 
Elişa gibi birer cüppe 
koyarmışçasına davranın.  

 

 

 

TG+ 

 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

Ödülün Büyüklüğü 

Küçük bir torbanın üzerine, 
“kazandınız” ve bir diğerinin 
üzerine de “iyi bir denemeydi” 
yazın. “Kazandınız” torbasına, 
çukulata, şeker gibi her türlü 
ödülü koyun. “İyi bir denemeydi” 
torbasınaysa, benzeri ödüllerin 
minyatürlerini koyun.  

Eğer çocuklardan biri soruyu 
doğru yanıtlarsa, “kazandınız” 
torbasından bir ödül çeker. Eğer 
yanlış yanıt verirse, “iyi bir 
denemeydi”  torbasından çeker.  

 

 

 

 

 

 

 

İlyas, Elişa’ya gitti ve cüppesini onun üzerine attı. Elişa bunun ne 

anlama geldiğini biliyordu. Tanrı’nın, kendisini hizmete çağırdığını 

biliyordu. Anne ve babasına hoşçakal dedikten sonra İlyas’la gitti. Bir 

süre boyunca Tanrı adamına hizmet etti. İlyas’ın görevini henüz 

üstlenmeyecekti. Çünkü Tanrı’nın hala, İlyas’ın yapması için 

hazırladığı önemli görevler vardı. İlyas kaçmış olmasına rağmen, 

Tanrı onu kendisine geri getirdi ve İlyas’ın kendisine hizmet etmesine 

izin verdi. Tanrı ne kadar da sabırlı bir Tanrı! 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Tanrı sizi yavaş ama kesin adımlarla Rab 

İsa gibi yapacaktır. Aptalca davransanız, günah işleseniz ya da 

durumunuz  ne kadar kötü olursa olsun, Tanrı sizden asla vazgeçmez. 

Yüreğinizde O’na, “Tanrım, bana karşı bu kadar sabırlı olduğun için 

sana şükrederim” demeye ne dersiniz?  

Rab İsa’yı kurtarıcısı olarak kabul etmemiş olan sizlere karşı da, 

Tanrı sabırlı davranmaktadır. Günah işlediğinizi biliyorsunuz. Oysa 

Tanrı sizi hemen cezalandırmadı. Size konuştu. Rab İsa’ya iman 

etmeniz gerektiğini hissettiğiniz zamanlar oldu ama bu adımı 

atmadınız. Şu anda Tanrı size tekrar konuşmaktadır ve Rab İsa’ya 

şimdi iman edebilirsiniz. Eğer günah dolu yolunuzda ilerlemeye 

devam ederseniz, O’nun sabrı sonsuza dek devam etmeyecektir. 

Olduğunuz yerde, Tanrı’ya dönün ve yüreğinizin derinliğinde 

sessizce şuna benzer bir şeyler söyleyin: “Rab, sana tekrar tekrar 

itaatsizlik ettiğimde bana karşı sabrettiğin için sana şükrederim. Bu 

kadar asi olduğum için üzgünüm. Bana tekrar konuştuğun için sana 

teşekkür ederim. Rab İsa’nın benim yerime ölmüş olması beni çok 

mutlu ediyor ve şimdi günahlarımı üstlenmesi için O’na iman 

ediyorum.” 

 

Tekrar Soruları 
 

 

1. İlyas’ı öldürmekle tehdit eden kötü kraliçe kimdi? (Kraliçe 

İzebel) 

2. İlyas korku içinde kaçıp, ümitsizlik içinde çölde saklanırken, 

Tanrı ne yaptı? (Tanrı onu korudu ve bir melek göndererek 

ona yiyecek ve su sağladı, uyumasına izin verdi.) 

3. Kutsal Kitap’ta nerede, “Rab lütufkardır ve tez öfkelenmez” 

ayetini buluruz? (Mezmur 145:8)  

4. İlyas’ın çalının altında uyumasından sonra Horev dağına 

varması kaç gününü aldı? (40 gün) 

5. Tanrı, mağaranın girişinde İlyas’a, kendisinin her şeye 

egemen olan ve tüm evreni kontrol eden olduğunu nasıl 

gösterdi? (Şiddetli rüzgar, deprem ve ateşle) 

6. Tanrı, ince ve yumuşak ses aracılığıyla İlyas’a ne söyledi? 

(“Burada ne yapıyorsun? Geldiğin yere geri dön”) 

7. Tanrı, İlyas’tan geri dönünce neler yapmasını istedi? 

(Ahav’ın yerine geçecek bir kral seçmesini ve peygamber 

olarak kendi yerini alacak bir genci görevlendirmesini) 
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8. İlyas, tek ve gerçek Tanrı’yı izlerken yapayalnız olduğunu 

düşünüyordu. Tanrı onu nasıl cesaretlendirdi? (Tanrı’ya sadık 

kalan 7000 kişi olduğunu söyleyerek)  

9. Bir Hıristiyan olarak teşviğiniz kırıldığında siz neyi 

hatırlamalısınız? (Tanrı’nın her birimize karşı sabırlı 

davrandığını) 

10. Eğer Tanrı bize karşı sabırlı davranıyorsa, diğer insanlara 

karşı bizim tutumumuz nasıl olmalıdır? (Biz de onlara karşı 

sabırlı olmalıyız.) 
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Ders 4 
İlyas ve Navot’un bağı 
 
Öğretmenler için ayetler 

1 Krallar 21:1-26  

Temel gerçek 

Tanrı adildir.    

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Mesih’e, Rab ve 

Kurtarıcınız olarak iman etmezseniz, Tanrı sizi, 

günahınızdan ötürü cezalandıracaktır.   

Kurtulmuş olanlar: Size karşı yapılan bir 

haksızlıkla karşılaşınca, durumu Tanrı’ya 

bırakın. 

  

Ezberlenecek ayet 

Mezmur 145:8’i tekrar edin.         

Ya da 

“O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı’dır. 

Doğru ve adildir.”         Yasanın Tekrarı 32:4b 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ve 4-6 

Ya da 

 Şekil EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-10, EJ-14, 

EJ-22, EJ-23, EJ-24 ve EJ-25 

 Arka zeminler (isteğe bağlı): Bağ 

sahnesi, saray iç mekan ve dış mekan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

“Adil olan kimse yok mu?”                       TG 
 

Olayların Gelişimi 

1. Kral Ahav Navot’un bağına göz diker   

                                                              TG 

2. Navot’tan bağı kendisine vermesini ister 

3. Navot satmak ya da değiş tokuş yapmak 

istemez 

4. Kral Ahav surat asar 

5. İzebel olaya el koyar                      TG- 

6. Navot’un “mahkemesi” 

7. Navot öldürülür                              TG+ 

8. Kral Ahav bağı ele geçirmeye gider 

9. Kral Ahav İlyas’la karşılaşır 

 

Doruk Noktası 

İlyas’ın sözleri - “Sen de Navot’un 

öldüğü yerde öleceksin.”  

Sonuç  

Kral Ahav savaşta ölür 

Kraliçe İzebel ölür                      TG-, TG+  
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TG 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 4-1 
 

 

 

 
 
 
Her çocuğa birer tane üzüm 
verin. Çocukların tat alma 
duyularını kullanarak, bu 
hikayeyi daha iyi 
hatırlamalarına yardımcı 
olursunuz.  
 

 

TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders 

Ahmet bir cuma günü öğleden sonra, sıkıntılı bir halde yoldaki taşları 

tekmeleyerek ilerlerken,  “Adil olan kimse yok mu?” diye söyleniyordu. 

Sınıfındaki bazı çocuklar arabalara taş attığı için, bütün hafta boyunca 

ders sonrası sınıfta cezalı kalmıştı. Evet onların bulunduğu yerde 

duruyordu ama tek bir taş bile atmamıştı. İşin aslı, bir şeyler almak için 

dükkana giren bir arkadaşını bekliyordu. Öğretmeniyse, “Ve sen de 

benim bu hikayeye inanmamı bekliyorsun, öyle mi?” dedi. Ahmet 

durumu tekrar açıklamasına rağmen öğretmeni ona inanmadı. 

Ahmet’in, “Adil olan kimse yok mu?” diye söylenmesinde pek de 

şaşılacak bir şey yok herhalde. Öğretmenler böyle hatalar yapabildiği 

gibi, anne ve babalar da aynı durumda kalabilirler. Hiç hata 

yapmayansa sadece ve sadece Tanrı’dır. Kutsal Kitap bize Tanrı’nın 

adil olduğunu söyler. Yaptığı her şeyde adil davranır. Asla hata 

yapmaz. Asla kötü davranmaz. Verdiği ceza, hak edilen doğru cezadır. 

Kutsal Kitap, “İşleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık 

etmeyen güvenilir Tanrı’dır. Doğru ve adildir” der (Yasanın Tekrarı 

32:4). 

 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Bağ sahnesi   
 

Kral Ahav, bugünkü Kutsal Kitap dersimizde işiteceğimiz olayların ne 

kadar kötü olduğunu herhalde hiç anlamamıştı, yoksa bunların olmasına 

izin vermezdi.      

Kral Ahav’ı (EJ-1) yerleştirin. 

Herşey kralın çok ama çok arzuladığı bir şeyle başladı! Kralın 

Samiriye’de çok görkemli bir sarayı vardı. Sarayın yakınlarında Navot 

adlı bir adam yaşardı. Navot’un bağında iri iri ve sulu kara üzümler 

yetişirdi. Navot bağıyla gurur duyardı. Bağ ailesinden kendisine geçtiği 

için, herhalde daha küçük bir çocukkken babasına bağda yardım etmişti. 

Bu bağ ona aile yadigarıydı. 

Kral Ahav sarayına çok yakın olan bu bağa baktıkça, kendisi sahip 

olmak istedi! Kral çok zengindi. İhtiyacından çok daha fazlasına 

sahipti. O bağı istiyordu. Bir başkasına sahip olan şeyi bu şekilde 

arzulamaya, “başkasının malına göz dikmek” denir. Oysa Tanrı şöyle 

buyurur, “Komşunun hiç bir şeyine göz dikmeyeceksin” (Mısırdan 

Çıkış 20:17). Bu buyruğa karşı geldiniz mi? 

Belki kapı komşu arkadaşınız gıcır gıcır bisikletiyle önünüzden her 

geçtiğinde, “Keşke benim de böyle bir bisikletim olsa – neden benim 

yok ki?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu o kadar çok düşünürsünüz 

ki, bisiklete göz dikmeye başlarsınız.  

Ya da sınıfınızda çok hoş giysileri olan bir kız var. Onu 

kıskanıyorsunuz ve onun giysileri gibi giysiler istiyorsunuz. Annenize 

bu isteğinizi durmadan söylüyorsunuz. O kızın giysilerine göz 

dikiyorsunuz. 

Ne farkeder ki? Çok şey farkeder, Tanrı’nın buyruğuna karşı 

geliyorsunuz. Adil bir hakim, yasayı çiğneyen birisine nasıl bir ceza 

verir? “Günah işleyen can ölecektir” (Hezekiel 18:4b). Bunun anlamı, 

bir şeye göz dikmek de dahil olmak üzere, her günahın karşılığı olan 
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cezanın ölüm olduğudur. Ölüm” Tanrı’dan uzak olmak ve sonsuza 

dek cezalandırılmak demektir.Tanrı’nın buyruklarını tekrar tekrar 

çiğnediğimiz için, sizin ve benim hak ettiğimiz ceza da budur işte. 

Bunu hak etmediğimizi tartışamayız, Tanrı adil bir Hakimdir ve 

bizler bunu hak ederiz. 

Fakat Ahav Tanrı hakkında hiç bir şey düşünmüyordu. Tek 

düşündüğü Navot’un bağıydı. Böylece Navot’la konuşmaya karar 

verdi. 

Navot’u (EJ-22) yerleştirin.  

“Bağını bana ver,” dedi. “Sana daha iyi bir bağ veririm, hatta 

istersen para karşılığı satın alırım.” 

Fakat Navot, “Nesillerdir benim aileme ait olan bu bağı size 

veremem” diye yanıtladı.  

Tanrı, ailelerin sahip oldukları toprakları ailede tutmalarını 

buyurmuştu. Nabot Tanrı’ya itaati seçti.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 2  
İsteğe bağlı arka zemin: Saray iç mekan sahnesi 
 

Kral çok öfkeliydi ve hayal kırıklığına uğramıştı. Sarayına dönüp 

odasına kapandı. Yatağına yattı, arkasını dönerek yemek yemeyi 

reddetti. 

Ahav’ı (EJ-23) yerleştirin. 

Kral surat astı! Kraliçe İzebel odaya girdi. 

İzebel’i (EJ-2) yerleştirin. 

“Niçin bu kadar üzgünsün ve yemek yemiyorsun?” diye sordu.  

Asık bir suratla, “Navot’tan bağını bana satmasını istedim ama 

bunu reddetti,” diye açıkladı Ahav. 

“Nasıl kralsın sen?” diye konuştu İzebel. “Kalk, yemeğini ye, 

keyfini bozma! Navot’un bağını sana ben vereceğim!” 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Saray iç mekanı 

Kötü kraliçe hemen işe koyuldu.  

İzebel’i (EJ-2)  yerleştirin. 

Altına Ahav’ın imzasını attığı mektuplar yazdı; Ahav’ın mühürüyle 

mühürledi. Bu mektupları hizmetkarıyla kentin ihtiyarlarına 

gönderdi.  

Hizmetkarı (EJ-14) yerleştirin. 

Kentin ihtiyarlarına Navot için bir mahkeme kurmalarını ve 

Navot’u yargılamalarını söyledi. İki yalancı tanık da, “Navot 

Tanrı’ya ve krala sövdü” dedikten sonra, ihtiyarlar Navot’u suçlu 

bulacak ve onu taşlayarak öldürteceklerdi. İzebel Tanrı’nın 

buyruklarına hiç aldırış etmiyordu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 4-2 

Çocuklar Navot ve Ahav’ın bu 
karşılaşmasını canlandırmaktan 
hoşlanırlar.  

Musa’nın yasasına göre, bir toprağa 
sahip olan oymak ya da aile, bu 
toprağı elinde tutmalıydı. (Çölde 
Sayım 26:7, Levililer 25:23). Ahav’ın 
bu bağa sahip olmak istemesi, 
Navot’un Tanrı’nın buyruğuna karşı 
gelmesini gerektiriyordu.   

Kart 4-3 

Ahav, Tanrı’ya hiç aldırış etmeyen 
çok kötü biri olmasına rağmen, 
Navot’un bağı hakkında Tanrı’nın 
yasasına karşı gelemeyeceğini 
biliyordu. 

Kart 4-4 

 

 

 

 

 

 

Putperest bir babanın kızı olan 
İzebel’in, Tanrı’nın yasalarına karşı 
hiç saygısı yoktu. Kralın, yasanın 
kendisi olduğunu düşünerek, mutlak 
bir monarşiyi destekliyordu. 

 

 

 

Çocuklar bu sahneleri 
canlandırmaktan hoşlanırlar. 
İzebel’in  9 ve 10. ayetlerdeki 
sözlerini bir kağıda yazın ve 
yuvarlayarak bir tomar haline getirin. 
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Çocuklar İzebel’in tomarı 
hizmetkara, hizmetkarın da 
kentin ihtiyarlarına verdiğini 
canlandırsınlar. Ardından 
ihtiyarlar tomarı açıp sesli 
olarak okusunlar.  

 

TG- 

 

 

 

 

 

Kart 4-5 

 

 

 

 

Eski Antlaşma yasasına göre 
sövmek, küfretmek taşlanarak 
ölümü gerektiren bir suçtu. 
Levililer 24:16’ya bakın. 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzebel’in hazırladığı bu haince plan, işe yarayacak gibi görünüyordu. 

Fakat Tanrı’nın her zaman anında ceza vermediğini hatırlamalıyız. Bu 

demek değil ki kötülük yapan kişi özgür kalır. Bazen okulda öğrenciler 

yaptıkları yaramazlıkların karşılığını almayabilirler – öğretmen gerçekten 

neler olup bittiğini bilmeyebilir ya da iyi bir gününde olduğu için ceza 

verme gereği görmeyebilir. Fakat Tanrı asla böyle değildir. Tüm 

gerçekleri bilir. Tanrı’nın iyi günü kötü günü olmaz, O her zaman aynıdır. 

Derhal cezalandırmayabilir ama mutlaka cezalandırır. Bunun hakkında 

dikkatle düşünmenizi istiyorum. Bunu düşünmemek aptallık olur, çünkü 

bir gün Hakim olan Tanrı’nın huzuruna çıkacaksınız. İzebel bunu 

bilmiyordu, bu nedenle bunlara hiç aldırış ettiği yoktu. Böylece Ahav 

için, o bağı ele geçirmek üzere planını uygulamaya devam etti.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 4  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Kentin ihtiyarları kraliçenin isteğini yerine getirdiler. Navot’u 
mahkemeye çıkardılar.   

Navot’u (EJ-24) yerleştirin 

Kent halkı olup bitenleri görmek üzere toplandı.  

Halkı (EJ-10 ve EJ-25) yerleştirin. 

Ardından iki kötü adam geldi. Navot’un krala ve Tanrı’ya sövdüğünü 

söylediler. Navot’un bir şey söylemeye fırsatı olmadan, ihtiyarlar onu 

“suçlu” ilan ettiler ve kentin dışına çıkartıp taşlayarak öldürdüler. Adil bir 

mahkeme değildi. Tanrı’yı izleyen Navot, bu kişiler tarafından haksızca 

yargılanmıştı. Bazen Tanrı’nın çocukları diğer insanlar tarafından 

haksızlığa uğrarlar ve Tanrı’nın buna neden izin verdiğini anlamak da 

zordur. Bu, Tanrı’nın artık adil ve doğru olmadığı anlamına gelmez. Hak 

etmediğimiz şekilde acı çekmemize izin vermesinin nedenleri vardır ve 

bu iyi nedenleri de sadece O bilir ve anlar. Fakat Tanrı’nın çocuklarına 

haksızlıkla davranan kişiler cezalandırılacaktır. Haksızlığa uğrayan 

Tanrı’nın çocukları ödüllendirilecektir. Tanrı, sonuçta her şeyin adil 

olması için gerekenleri yapacaktır. Eğer bir Hıristiyansanız, başkaları size 

kötü davrandığında ne yapmanız gerekir? Farzedelim okuldaki 

oğlanlardan bir kaçı çantanızı alıp içindekileri su birikintisinin içine 

boşalttılar ve; 

“Demek bir Hıristiyansın ha, Hıristiyanlara ne yaptığımızı gösterelim 

sana!” diye bağırdılar. Böyle bir durumda doğru davranış tarzı ne olmalı 
acaba? 

 Ağabeyinize olanları anlatıp size bunu yapanlara haddini 
bildirmesi için onları dövdürtün. 

 Okulda hiç kimsenin görmediği bir anda intikamınızı alın.  

 Sorunu çözmesi için Tanrı’ya gidin ve onlardan uzak durmaya 

özen gösterin.  

Çocuklara, hangisinin doğru davranış tarzı olduğu konusunda tartışma fırsatı verin. 

Hıristiyan olan çocuklara, benzeri bir durumla karşılaşmışlarsa, onlarla konuşmaya 

ve birlikte dua etmeye hazır olduğunuzu söyleyin. Dersin sonunda sizi nerede 

bulabileceklerini de ekleyin.  
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Tanrı kötülüğe kötülükle karşılık vermemizi istemez. Durumu 

kendisine bırakmamızı ister. “Öç benimdir, ben karşılık vereceğim” 

(Romalılar 12:19b). İzebel ve Ahav’ın kötülüklerinin karşılığını 
verecekti.  

Bütün şekilleri çıkarın.  

Sahne 5  

İsteğe bağlı arka zemin: Bağ sahnesi 

Navot öldüğü için ikisi de çok mutluydu. 

İzebel Ahav’a, “Git ve Navot’un bağını al” dedi. 

Kral, Navot’un öldüğünü öğrenir öğrenmez, bağa giderek ona sahip 
çıkmak istedi.  

Ahav’ı (EJ-1) yerleştirin. 

Ama bağa vardığında orada dünyada karşılaşmak isteyeceği en son 

kişiyle yüz yüze geldi! Kim olduğunu tahmin edebilir misiniz? Evet, 
İlyas. 

İlyas’ı (EJ-3) yerleştirin. 

Tanrı olup biten her şeyi biliyordu ve İlyas’ı krala bir mesaj 

götürmek üzere gönderdi. Peygamber hışımla bağa girdi. Ahav onu 

görür görmez sıkıntı içinde, “Ey düşmanım, beni buldun değil mi?” 
dedi.  

İlyas çok ciddi bir tavırla, “Evet buldum. Çünkü sen Rabbin gözünde 

kötü olanı yaparak kendini sattın. Tanrı bu kötülüğünden dolayı seni 

cezalandıracak. Sen de oğulların da öleceksiniz.” İlyas, İzebel’i 

köpeklerin yiyeceğini de söyledi. Ne korkunç bir haberdi bu! Ama 

Ahav ve İzebel bunları hak etmişti. Tanrı adil davranıyordu. O her 

zaman adildir. Her günahı cezalandırmak zorundadır. Tanrı her 

günahı cezalandıracaksa, cennete kim gidebilir o zaman? Tanrı 

bunun için çok harika bir çözüm buldu. Biricik Oğlunu dünyaya 

gönderdi. Tanrı Oğlu İsa Mesih hiç günah işlemediği için, cezayı hak 

etmez. Buna rağmen Tanrı O’nu cezalandırdı. Tanrı sizin ve benim 

gibi insanların günahlarına karşılık O’nu cezalandırdı. Bu şu anlama 

gelir: sizi günahınızdan kurtarması için İsa Mesih’e iman ederseniz, 

işlediğiniz bütün günahlara ait cezanın çekildiğini ve tekrar 

cezalandırılmanıza gerek olmadığını bilirsiniz. Görüyoruz ki, Tanrı 

günahı bağışlarken bile doğru ve adildir. Belki Tanrı’dan ne hak 

ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bu sizin için sevindirici bir haberdir – 

Rab İsa’ya gelin, sizi bağışlamasını ve Kurtarıcınız olmasını isteyin. 

O zaman bütün günahınızın hak ettiği cezanın çekildiğini ve 

Tanrı’yla yüzleşmekten korkacak bir şeyiniz kalmadığını 

bileceksiniz. Kutsal Kitap, “Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık 

hiç bir mahkumiyet yoktur” (Romalılar 8:1) der. Yani Rab İsa’ya ait 

olanlar için artık ceza yoktur. Bunu söyleyen Tanrı olduğu için, 

doğru olduğundan emin olabiliriz. Tanrı’nın söylediği her şey 

doğrudur. Eğer Mesih’e iman etmezseniz sonsuza dek ceza 

çekeceğinizi söyler ve bu da, aynen İlyas’ın krala verdiği korkunç 
haber gibi doğrudur.  

Bundan kısa bir süre sonra kral savaşta yaralanarak öldü. Aradan bir 

kaç yıl geçtikten sonra İzebel üst kattaki odasının penceresinden 
dışarıya bakarken, iki adam onu camdan aşağıya attı ve cesedini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kart 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG- 
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TG+ 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

Al ver 

Bir torbanın üzerine “puan”, 
diğerineyse “al ver” yazın. 12 
parça kağıt üzerine çeşitli 
değerlerde puanlar yazarak 
“puan” torbasına koyun. 12 kağıt 
parçasının dördüne “ver” ve 
sekizine “al” yazarak “al ver” 
torbasına koyun. 

Sınıfı iki gruba ayırın. Çocuklar 
doğru yanıt verince önce “puan” 
torbasından bir kağıt, ardından “al 
ver” torbasından bir kağıt seçer. 
Çektiği kağıt “al” derse, puanı 
kendi grubuna, “ver” derse karşı 
gruba verir.  

Gruplar sırayla oynasınlar. 

Tüm soruların yanıtlanmasından 
sonra en çok puan toplayan takım 
kazanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

köpekler yedi. Evet Tanrı, adil olan Tanrı, kötü kral ve kraliçeyi 

cezalandırdı. Bugün buradan ayrılırken lütfen Tanrı’nın nasıl 

olduğunu hatırlayın. O doğru ve adildir. Eğer Rab İsa’yı 

seviyorsanız, size kötülük yapanlara karşı kötülük yapmaya 

çalışmayın. Bunu çözüme bağlaması için Tanrı’ya bırakın. Eğer 

bugün Tanrı’dan hak ettiğiniz tek şeyin, günahınıza karşılık 

cezalandırılmak olduğunu biliyorsanız, günahınıza sırtınızı dönüp, 

sizin cezanızı çektiğini bildiğiniz için, Rab İsa’ya kurtarıcınız 

olarak iman etmez misiniz? İtaatsizlikle dolu yolunuzda ilerlemeye 

devam ederseniz, Tanrı sizi sonsuza dek cezalandıracaktır. Eğer 

Rab İsa’ya günahlarınızı bağışlaması ve Kurtarıcınız olması için 

iman ederseniz, asla cezalandırılmayacaksınız. Şimdi bir iki 

dakikalığına sessiz kalalım. Eğer gerçekten istiyorsanız, Rab İsa’yla 

konuşun – sesli olarak değil – sessizce, Kurtarıcınız olmasını ve sizi 
hak ettiğiniz cezadan kurtarmasını isteyin. 

Sessiz zamanın ardından duayla dersi bitirin.  

Tekrar soruları 

1. Tanrı’nın adil olması ne demektir? (Tanrı kişilere her 

zaman hak ettikleri cezayı ve ödülü verir.) 

2. Kral Ahav’ın satın almak istediği bağın sahibi kimdi? 

(Navot) 

3. Ahav, kendisinin olmayan bir şeye sahip olmayı 

arzulayarak Tanrı’nın hangi buyruğuna karşı geliyordu? 

(“Komşunun  malına göz dikmeyeceksin” Mısırdan Çıkış 

20:17a) 

4. Tanrı’ya itaat etmediğimiz için bize ne olmalıdır? 

(Cezalandırılmayı ve Tanrı’dan sonsuza dek uzak kalmayı 

hak ederiz.) 

5. Ahav istediğini elde edemeyince ne yaptı? (Odasına gidip 

yattı ve surat astı.) 

6. Navot’un bağını ele geçirmek için İzebel ne yaptı? (Navot’a 

iftira atan iki kişi sayesinde onu öldürttü.) 

7. Kötü kral acaba niçin İlyas’ı görmek istemiyordu? (Günah 

işlediğini ve Tanrı’nın da günahın cezasını verdiğini bildiği 

için) 

8. İlyas, Ahav için Tanrı’dan nasıl bir mesaj getirdi? (İzebel’le 

birlikte cezalandırılacağını ve nasıl öleceklerini söyledi) 

9. Tanrı nasıl hem adil hem de günahlarımızı bağışlayıcı 

olabilir? (Bizim günahlarımıza karşılık çarmıhta Oğlunu 

cezalandırdığı için) 

10. Kimin günahları bağışlanmıştır? (Rab İsa Mesih’e iman 

edenlerin)



                                                                                                                                                              
  

 33 

Ders 5 
İlyas cennete alınır 
 

 

 

Öğretmenler için ayetler 

2 Krallar 2:1-15 

 

Temel gerçek 

Tanrı her zaman çocuklarının yanındadır. 

 

Uygulama  

 

Kurtulmamış olanlar: Siz de Tanrı’nın çocuğu 

olun ve bu ayrıcalığa kavuşun. 

Kurtulmuş olanlar: Hiç bir zaman yalnız 

olmadığınızı hatırlayın.  

 

 

Ezberlenecek ayet 

“Seni asla terketmeyeceğim, seni asla yüz üstü 

bırakmayacağım.” 

İbraniler 13:5b 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 ve 5-6 

Ya da 

 Şekiller: EJ-3, EJ-4,26, EJ-27, EJ-29, 

EJ-30, EJ-31 ve EJ-32  

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekan ve 

ırmak resmi 

Ve 

 “Ben kimim?” oyununda kullanılmak 

üzere ipuçları veren sözcük şeritleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

“Ben kimim?” 

 

Olayların Gelişim 
 

1. İlyas bu dünyadaki zamanının sonuna 

yaklaşır                                     TG 

2. İlyas ve Elişa Bethel ve Eriha’ya 

giderler                                       TG+ 

3. Şeria ırmağını geçerler 

4. Peygamberlerin oğulları onları izler.             

                                                          TG+ 

5. İlyas Elişa’ya bir isteği olup olmadığını 

sorar. 

6. Elişa, İlyas’ın üzerindeki ruhun iki 

katını ister.                                 TG+ 

7. İkisi birlikte yollarına devam ederler 

8. Ateşten bir atlı araba görülür ve İlyas 

gözden kaybolur              TG- 

9. Elişa İlyas’ın cüppesini alır.  

 

Doruk Noktası 
 

10. Elişa cüppeyle ırmağa vurur ve “İlyas’ın 

Tanrısı nerede?” der. 

11. Sular ikiye ayrılır                        TG+ 

 

Sonuç  
 

Peygamberlerin oğulları Elişa’yla buluşurlar 

Önünde diz çökerler                         TG+, TG- 
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TG 

 

 

 

 

 

 

 
İlyas’ın Elişa’ya orada kalması 
için verdiği talimat, Elişa’nın 
çağrısına olan adanmışlığına 
yönelik bir test olabilirdi.  
 
Okul öncesi çocuklar kentten 
kente yapılan yolculuğu 
canlandırmaktan 
hoşlanacaklardır.  
 
Kart 5-1 
Kişilerin peygamber olarak 
eğitilmesi, Samuel tarafından 
Rama’da başlatılmış olabilir (1. 

Ders 
Şimdi size “Ben kimim?” sorusu soracağım. Bakalım kaç tane 

ipucuna gereksinim duyacaksınız? 

Bu ipuçlarını sözcük şeridi haline getirmek isteyebilirsiniz.  

1 Bir çiftçiydim 

2 Öküz kullanarak tarla sürebilirdim 

3 Anne ve babama “Hoşçakalın” dedim 

4 İlyas’ın hizmetkarı ve arkadaşıydım 

5 Adımın baş harfi “E” dir 

Sözcük şeritlerini çıkarın. 

Sahne 1  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan ve ırmak resmi 

Tanrı, İlyas’ın yapmakta olduğu işleri devam ettirmek üzere Elişa’yı 

seçmişti. O günden bu yana uzun yıllar geçmişti. İlyas, Elişa’dan 

kendisiyle gelmesini istedikten sonra, Elişa zamanını İlyas’a yardım 

ederek ve ondan öğrenerek geçirdi.  

İlyas’ı (EJ-3) ve Elişa’yı (EJ-26) yerleştirin. 

İlyas’ın bu dünyadaki zamanı son bulmak üzereydi. Maceralarla dolu 

bir yaşam sürdürmüştü! Tanrı onu, kötü yürekli kral ve kraliçeye, 

işitmek istemedikleri türden mesajlar göndermek üzere kullanmıştı. 

Bunun sonucunda her ikisi de ondan nefret etmiş ve onu öldürmek 

istemişlerdi. Tanrı’nın varlığı ve lütfu, yaşamını kurtaran tek şeydi. 

Tanrı’nın İlyas’la birlikte olduğunu gösterdiği ve ihtiyaçlarını harika 

yollarla karşıladığı anlardan aklınıza gelenler var mı?  

Çocukların kısa bir özet vermesine fırsat sağlayın.  

Tanrı her zaman İlyas’la birlikte oldu. Tanrı her zaman çocuklarıyla 

birliktedir. Öylesine yüce bir Tanrı’dır ki, her yerde aynı anda 

bulunabilir. Özellikle çocuklarına çok yakındır. Dünyanın dört bir 

köşesinde yaşayan yüz binlerce çocuğu olmasına rağmen, onların her 

birine her zaman çok yakın olması harika bir şeydir. Kutsal Kitap’ta, 

“Yeri göğü doldurmuyor muyum?” (Yeremya 23:24b) der. Tanrı o 

kadar uludur ki, bütün çocuklarıyla birlikte olabilir – ve İlyas’la da 

birlikteydi.  

Artık işini tamamladığı için, Tanrı’nın İlyas’ı göğe alma zamanı 

gelmişti. İlyas da, Elişa da bunu biliyordu. Tanrı’nın bu iki 

hizmetkarı, Gilgal adlı kentten yola çıktıklarında İlyas Elişa’ya şöyle 

dedi: “Lütfen sen burada kal, çünkü Rab beni Bethel’e gönderdi.” 

Elişa İlyas’ı bir an bile gözünün önünden ayırmak istemiyordu. O’nu 

çok özleyeceğini iyi biliyordu, bu yüzden, “Yaşayan Rab’bin adıyla 

başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam” diye karşılık verdi. 

Bundan uzun yıllar önce Samuel, gençlerin Tanrı hakkında daha çok 

öğrenmesi için bir okul başlatmıştı. Bunlara “peygamberler 

topluluğu” adı verilirdi. 



                                                                                                      İlyas-Yaşayan Tanrı’nın Peygamberi 
 

35 

Bu okula giden delikanlılara “peygamber” denirdi. İlyas ve Elişa 

Bethel’e vardığında, bu peygamberler topluluğuyla karşılaştılar ve 

anlaşıldığı kadarıyla hepsi de İlyas’ın yakında göğe alınacağını 

biliyorlardı.  

Peygamberler topluluğunu (EJ-27) yerleştirin.  

Elişa’yı bir kenara çekip ona, “Rab bugün efendini senin başından 

alacak, biliyor musun?” diye sordular.  

Elişa, “Evet, biliyorum, konuşmayın” diye yanıtladı. 

İlyas tekrar Elişa’ya, “Lütfen burada kal, çünkü Rab beni Eriha’ya 

gönderdi” dedi. Fakat Elişa efendisinin yanından ayrılmadı.  

Eriha’da bir başka peygamberler topluluğu vardı. Onlar da Elişa’ya, 

“Rab efendini bugün senin başından alacak, biliyor musun?” diye 

sordular.  

Elişa da onlara, “Evet, biliyorum, konuşmayın” diye karşılık verdi.  

Peygamberler bir şey olacağını biliyordu. İlyas’ın başına neler 

geleceğini görmek istediklerinden, iki peygamber yanlarından 

uzaklaşınca yüksek bir yere çıkıp onları gözlemeye başladılar.  

İlyas Elişa’ya, “Sen burada kal, çünkü Rab beni Şeria Irmağı kıyısına 

gönderdi” dedi. 

Fakat Elişa, “Yaşayan Rab’bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, 

senden ayrılmam” diye karşılık verdi.  

Elişa, İlyas’ın yakında yanında olmayacağını bildiği için her dakikayı 

onunla geçirmek istiyordu. İşte bir dostla, Tanrı arasındaki fark 

budur. En yakın dostunuz, hatta anne babanız bile gününüzün her 

dakikasında sizinle olamaz. Oysa Tanrı’yla durum farklıdır. Uzun 

yıllar önce Tanrı kullarından birisine, “…senden ayrılmayacağım” 

(Yaratılış 28:15) diye söz vermiştir. Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, 

nerede olursanız olun, saat kaç olursa olsun, O size her zaman 

yakındır. Hiç bir dost böyle olamaz. İlyas da öyle değildi. Yakında 

Elişa’dan ayrılacaktı. 
 

Sahne 2  
 

İlyas ve Elişa Şeria Irmağına ulaşınca, İlyas cüppesini çıkarıp dürdü 

ve sulara vurdu. Bunu yapar yapmaz sular ikiye ayrıldı ve Elişa ile 

İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler.  

Peygamberler olup bitenleri uzaktan izliyordu.  

Ne düşündüler acaba? 

 İlyas’ın süpermen gibi biri olduğunu  

 Tanrı’nın hala İlyas’la birlikte olduğunu 

 Şiddetli esen rüzgarın ırmağı ikiye ayırdığını 

Çocukların doğru yanıtı seçmelerine fırsat verin.  

 

 

Samuel 19:20’ye bakın). Bu 
peygamberler 50 kişilik gruplar 
halindeydi ve farklı kentlere 
yerleşmişlerdi. İsrail halkını 
putperestlikten kurtarıp, tek ve 
yaşayan Tanrı’ya  tapınmaya 
ikna etmeye uğraşıyorlardı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklar Gilgal, Bethel ve 
Eriha’yı harita üzerinde 
göstermekten hoşlanacaktır. 
İsrail’in tarihinde çok önemli 
birer ruhsal merkez olan bu 
yerlerin, artık putperestliğin 
merkezleri halini almış olması 
ilgi çekici bir gerçektir. Buraları 
daha sonra Elişa’nın hizmet 
verdiği bölgeler olarak dikkat 
çekecektir.  

 

TG+ 

 

 

 

 

Kart 5-4 

Eğer Ders 3’de bir cüppe 
kullandıysanız, burada da 
kullanabilirsiniz. 

 

Bu mucize İsrail halkının Kızıl 
Deniz’den ve Şeria Irmağından 
geçişini hatırlatır. Musa ve 
İlyas’ın verdiği hizmette bir çok 
benzerlik göze çarpar.  
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TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“İki pay miras” kavramı Yasa’nın 
Tekrarı 21:17’ye dayanır. İlk 
doğan oğulun babasından aldığı 
miras diğerlerinden iki kat 
fazladır. İlyas ruhsal anlamda 
Elişa’nın babasıydı. Elişa da, bir 
oğulun babasını en iyi şekilde 
temsil etmek istediği gibi, 
efendisinin işlerini yapmak üzere 
tamamen donatılmak istedi. Bunu 
takip eden yıllarda Elişa, İlyas’ın 
yaptığı mucizelerin iki katını 
yaptı.  

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 5-4 

 

 

 

 

 

Tanrı’nın hala İlyas’la olduğunu görüyorlardı. Uzun yıllardır onunla 

birlikteydi ve şimdi de onun yanında olmaya devam ediyordu. 

Sevgili imanlı çocuklar, Tanrı yaşamınızın her gününde sizinle 

olacaktır. Belki yeni bir okula başlayacaksınız ve bu sizi korkutuyor. 

Hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Oraya tek başınıza gitmek 

istemiyorsunuz. Yalnız değilsiniz. Tanrı sizinle birliktedir. Bir 

Hıristiyan olarak size verdiği vaat şudur: “Seni asla 

terketmeyeceğim, asla yüzüstü bırakmayacağım” (İbraniler 13:5b). 

Tanrı nasıl İlyas’la olduysa, bütün yaşamınız boyunca sizinle de 

olacaktır. 

Yaşlı peygamber Elişa’ya döndü. “Söyle, yanından alınmadan önce 

senin için ne yapabilirim?” dedi.  

Elişa ne isteyeceğini biliyordu. “İzin ver senin ruhundan iki pay 

miras alayım” diye karşılık verdi. (Elişa bir diğer deyişle, İlyas’ın 

yaptıklarını devam ettirmek istediğini söyledi.) Elişa, efendisi 

İlyas’ın Tanrı’dan gelen büyük bir gücü olduğunu biliyor ve 

Tanrı’nın işlerini yapabilmek için kendisi de buna sahip olmak 

istiyordu. Fakat bu İlyas’ın yapamayacağı bir şeydi – bu gücü 

verebilecek olan sadece Tanrı’dır. 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Rab İsa göğe alındığı zaman, kendisini 

Rab ve Kurtarıcı olarak kabul eden herkesin içinde yaşaması için 

Kutsal Ruh’unu gönderdiğini biliyor musunuz? Yani Tanrı sadece 

sizinle birlikte olmakla kalmaz, sizin içinizde yaşar. Eğer Rab İsa’ya 

Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, Tanrı olan Kutsal Ruh içinizde 

yaşar. O’na yücelik vererek yaşamanız için sizi güçlendirir ve 

cesaretlendirir. Belki evde kardeşlerinizle tartışmadan oynamayı zor 

buluyorsunuz. İçinizde yaşayan ve Tanrı olan Kutsal Ruh, 

tartışmamanız için size yardım edecektir. Bu harika bir şey değil mi, 

sevgili Hıristiyan çocuklar; Tanrı sadece sizinle birlikte olmakla 

kalmıyor, ama O’na yücelik vererek yaşayabilmenize yardım etmek 

için içinizde yaşıyor.  

Elişa, peygamber İlyas’ın  işlerini devam ettirebilmek için Tanrı’nın 

gücüne ne kadar gereksinimi olduğunu iyi biliyordu. Bu nedenle, 

“İzin ver senin ruhundan iki pay miras alayım” diye istekte bulundu. 

İlyas, “Zor bir şey istedin” dedi. “Eğer yanından alındığımı görürsen 

olur, yoksa olmaz” diye devam etti.  
 

Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi ve ırmak resmi 
 

Bu iki Tanrı adamı konuşarak yollarına devam ettiler. Ansızın 

ateşten bir atlı araba göründü. İlyas’la Elişa’nın arasına girdi ve İlyas 

kasırgayla göklere alınırken cüppesi yere düşmek üzereydi.  

İlyas’ı (EJ-29), cüppeyi (EJ-31) ve Elişa’yı (EJ-30) yerleştirin. 

Elişa onun gitmekte olduğunu görünce, “Baba, baba, İsrail’in arabası 

ve atlıları!” diye bağırdı. (İlyas duaları ve öğretişleri sayesinde, 

İsrail’i Ahav’ın ordusundan daha iyi korumuştu.) Bundan sonra Elişa 

efendisini bir daha görmedi. İlyas ölmeden doğrudan doğruya 
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cennete alındı. Niçin cennete gitti? Tanrı’yla buluşmaya hazırdı, 

çünkü kurtuluş için Tanrı’ya güveniyordu. Peki siz neredesiniz? 

Tanrı’yla yüz yüze gelmeye hazır mısınız? Cennete gider misiniz 

acaba? Sadece Tanrı’nın çocukları sonsuza dek cennette Tanrı’yla 

birlikte olacaktır. Çarmıh üzerinde öldüğünde sizin cezanızı çektiğini 

bilerek, sizi günahınızdan kurtarması için Rab İsa’ya iman 

ettiğinizde, Tanrı’nın çocuğu olursunuz. Rab İsa’ya Kurtarıcınız 

olarak iman ediyor musunuz? Ediyorsanız, Tanrı’nın çocuğusunuz 

demektir. Kutsal Kitap, “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin 

hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12) der. 

“Adına iman etmek” ifadesi O’na güvenmek demektir. Günahınızı 

üstlenmesi için Rab İsa’ya güvenmiyorsanız, Tanrı’nın çocuğu 

olamazsınız. Tanrı’nın her gün kendilerine yakın olduğunu sadece 

Tanrı’nın çocukları bilir. Tanrı’yla sonsuza dek yaşayacak olanlar 

sadece Tanrı’nın çocuklarıdır. İşte İlyas da oradaydı – Tanrı’yla 

birlikteydi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan ve ırmak resmi 
 

Elişa’ya ne olacaktı şimdi? Tanrı onunla birlikte olacak mıydı? 

İlyas’ın sahip olduğu güce sahip olacak mıydı? Herhalde Elişa da 

kendine, benzeri sorular sormuştur. 

İlyas’ın yere düşen cüppesini aldı ve Şeria Irmağına doğru yürüdü. 

Elişa’yı (EJ-32)  yerleştirin. 
 

İlyas ve Elişa’nın ırmağın bu yakasına nasıl geçtiklerini hatırlıyor 

musunuz? Elişa elinde İlyas’ın cüppesiyle ırmağa ulaştığında, 

“İlyas’ın Tanrısı Rab nerede?” diye seslendi. Cüppeyi sulara vurunca 

ırmak ikiye ayrıldı, Elişa karşı yakaya geçti. Tanrı bu olayla, Elişa’ya 

kendisini İlyas’ın yerine seçtiğini gösteriyordu. Aynen efendisiyle 

birlikte olduğu gibi, onunla da olduğunu Elişa’ya kanıtlıyordu. 

Tanrı’nın  çocuklarıyla birlikte olduğunu bilmek harika bir şeydir. 

Tanrı sadece müjdecilerle, vaizlerle ya da yetişkin Hıristiyanlarla 

birlikte değildir. Eğer Rab İsa’ya iman ettiyseniz, Tanrı sizinle de 

birliktedir. Belki sınıfınızda Hıristiyan olan bir arkadaşınız var ve 

sınıfta  iki Hıristiyan olması yaşamınızı kolaylaştırıyor. Fakat bu 

arkadaşınız yakında taşınacak ve siz de sınıfta tek başınıza Rab İsa 

için yaşayamayacığınızı düşünüyorsunuz. Hıristiyan olan bu 

arkadaşınız ayrılıyor olmasına rağmen, Tanrı sizi asla terketmez ve 

bu her şeyden daha önemlidir. Şunu unutmayın, siz yalnız değilsiniz. 

Tanrı, uzun yıllar önce Elişa’ya gösterdiği gibi sizin de bu gerçeği 

bugün bilmenizi istiyor.  

Peygamberler de ırmağın  ikiye ayrıldığını gördüler.  

 

Peygamberleri (EJ-27) yerleştirin.    

 

O zaman onlar da, Tanrı’nın Elişa’yla birlikte olduğunu ve İlyas’ın 

yerini almak üzere Tanrı’nın onu seçtiğini biliyorlardı. Böylece 

Elişa’yı karşılayıp önünde yere kapandılar. Elişa artık Tanrı için 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 5-5 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Kart 5-6 

 

Peygamberler İlyas’ın göğe 
alınışını görmemiş olmalarına 
rağmen Elişa’nın üzerine 
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inmiş olan Tanrı’nın Ruh’unu 
görebildiler. 
 

TG+ 

 

 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çalışmaya başlayacaktı. Tanrı’nın, aynen İlyas’la olduğu gibi, 

kendisiyle birlikte olduğunu bilmek ne kadar da büyük bir fark 

yaratmıştı. Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız Tanrı’nın  her zaman 

sizinle birlikte olduğunu hatırlayın. Yalnızlık hissettiğinizde, Tanrı 

sizin yakınınızdadır. Arkadaşlarınız sizi terkedebilir ama Tanrı asla! 

Yaşamınızın sonuna geldiğiniz zaman da sonsuza dek kendisiyle 

birlikte olabilmeniz için sizi cennete alacaktır. Tanrı’nın çocuğu 

olmak ne kadar harikulade bir şey! 

Belki de kendi kendinize, “Evet, ama ben Tanrı’nın çocuğu 

değilim” diyorsunuz. Gerçekten Tanrı’nın bir çocuğu olmayı 

arzuluyor musunuz? Rab İsa’ya, günahınızın karşılığında acı çeken 

olarak iman ederseniz, Tanrı’nın çocuğu olursunuz. Vaat, “... 

(İsa’nın) adına iman edenlerin hepsine ...” der. Şimdi oturduğunuz 

yerde sessizce Tanrı’yla konuşun, “Gerçekten senin çocuğun olmak 

istiyorum. Yaptığım bütün yanlışlardan dolayı beni affet. Rab 

İsa’nın benim yerime öldüğüne inanıyor ve günahımı üstlenmesi 

için O’na iman ediyorum.” Tanrı’nın çocuğu olduğunuz zaman, 

Tanrı’nın sizinle olduğunu  da bilirsiniz. 
 

Tekrar soruları 

1. İlyas’ın yerine geçme çağrısını almadan önce Elişa ne iş 

yapıyordu? (Çiftçiydi) 

2. İlyas’ın yakında yanından alınacağını öğrendiğinde Elişa ne 

yapmak istedi? (Onun yanında kalmak istedi)  

3. İlyas, Elişa’ya hangi üç kente gideceğini ve onun kendisiyle 

gelmemesini söyledi? (Gilgal, Bethel ve Eriha) 

4. İlyas ve Elişa’nın karşılaştığı ırmağın adı neydi? (Şeria) 

5. İlyas cüppesiyle sulara vurduğunda ne oldu? (Sular ikiye 

ayrıldı ve ikisi kuru toprak üzerinden yürüyerek karşı 

yakaya geçtiler) 

6. Eğer Tanrı’ya aitsek, Tanrı’nın bizi asla yalnız 

bırakmayacağını nasıl biliriz? (“Seni asla terketmem” 

İbraniler 13:5b diye vaatte bulunduğu için) 

7. İlyas yanından alınmadan önce Elişa ondan ne istedi? 

(Üzerindeki ruhtan iki pay istedi.) 

8. İlyas nasıl oldu da ölmeden cennete alındı? (Tanrı onu bir 

kasırga içinde göğe yükseltti) 

9. Bir gün cennete gideceğimizden emin olmak için ne 

yapmalıyız? (Rab İsa Mesih’e iman etmeliyiz) 

10. Olup bitenleri izleyen peygamberler, Tanrı’nın İlyas’la 

olduğu gibi Elişa’yla da olduğunu nasıl anladılar? (Elindeki 

cüppeyi Şeria ırmağına vurunca sular ikiye ayrıldığı için) 
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Ders 6 
İlyas Rab İsa’yla konuşur 
  

 

 

 

Öğretmenler için ayetler 

Luka 9:28-36 

(Matta 17:1-8 ve Markos 9:2-8’de aynı olayı 

anlatır.)   

 

Temel gerçek 

İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu’dur.  

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Kurtulmak için O’na iman 

edin. 

Kurtulmuş olanlar: O’nu dinleyin ve O’na itaat 

edin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 

biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman 

edenlerin hiç biri mahvolmasın, hepsi sonsuz 

yaşama kavuşsun.” 

Yuhanna 3:16 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 ve 6-6 

Ya da 

 Şekiller: EJ-33,  EJ-34,  EJ-35,  EJ-36,  

EJ-37, EJ-38, EJ-39,  EJ-40 ve EJ-41 

 Arka zemin (isteğe bağlı):  Dağ sahnesi 

 EJ-37, EJ-38 ve EJ-40’ı kapatmak için 

kullanmak üzere beyaz ve sarı renklerle 

gölgelendirilmiş bulut 

Ve 

 “dial”, “üybkü”, “ıbısral”, “tukireld” ve 

“viges”yazılı sözcük şeritleri.  

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş 
 

Bakalım şu sözcükleri ne kadar çabuk 

düzelteceksiniz! 

 
Olayların Gelişimi 
 

1. Tanrı Oğlunu bizim için gönderdi   TG 
 

2. Rab İsa, Petrus, Yakup ve Yuhanna 

dağa çıkarlar 

       3. Rab İsa dua eder. 

4. Rab İsa’nın görüntüsü değişir            TG 

5. Petrus, Yakup ve Yuhanna uyurlar 

      6. Mesih’le konuşmak üzere İlyas ve Musa  

          gelir.                                                  TG- 

7. Öğrenciler uyanır 

8. Petrus üç “çardak” kurmayı önerir 

9. Üzerlerine bulut iner 

 
Doruk Noktası 
 

10. Tanrı konuşur, “Bu benim sevgili 

Oğlum’dur” der.                             TG+ 

11. Öğrenciler korkar 

12. Musa ve İlyas gözden kaybolur 

13. Rab İsa, “Korkmayın” der 

 
Sonuç  
 

Hep birlikte dağdan inerler     TG+ TG- 
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TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 6-2 
 
Okul öncesi çocuklar 
12’ye kadar sayıp, 
sadece 3 tanesinin 
İsa’yla gittiğini 
öğrenebilirler.  
 
 
 
 
 
Bu dağ Filipiye 
Sezariyesi yakınındaki  
Hermon Dağı olabilir. 
Küçük çocuklar dağa 
tırmanıyormuş gibi 
davranabilirler.  

 

 

 

 

 

Ders 

“dial”, “üybkü”, “ıbısral” ve “tukireld”    yazılı sözcük şeritlerini tahtaya asın. 

Bakalım bu sözcüklerin ne olduğunu ne kadar çabuk bulabileceğiz. 

Çocukların şunları bulmalarına fırsat verin – “adil”, “büyük”, “sabırlı” ve “ 

kudretli”   

Bu sözcükleri tahtaya niçin astım dersiniz? Evet, hepsi de Tanrı’yı tarif 

eder. Tanrı’nın böyle olduğunu da öğrendik. Bir sözcük daha var: “viges” 

Son sözcük şeridini de  tahtaya asın. (viges) 

Bu sözcük ne olabilir? (Sevgi) 

Kutsal Kitap bize Tanrı’nın sevgi olduğunu söyler. Bize olan sevgisini çok 

harika bir şekilde gösterdi. İlyas’ın cennete alınmasından yaklaşık 900 yıl 

kadar sonra, Tanrı Oğlunu bu dünyaya gönderdi. “Çünkü Tanrı dünyayı o 

kadar çok sevdi ki biricik Oğlunu verdi...” (Yuhanna 3:16a). Tanrı’nın biricik 

Oğlu cenneti terkedip dünyaya geldi. Küçük bir bebek olarak doğdu. Kim 

olduğunu bilen sadece bir kaç kişi vardı. 

Büyüdüğü zaman halka göklerdeki Babası hakkında öğretişler verdi. Bir çok 

hastayı iyileştirdi ve ölüleri diriltti. O Tanrı olan Oğul olduğu için bunları 

yapabildi. Kudretli ve büyüktür O.  

On iki kişiyi kendisini izlemeleri için öğrencileri olarak seçti. Bu 

öğrencileriyle çok zaman geçirdi ve onlara bir çok şey öğretti. Öğrencileri 

O’nun çok farklı olduğunu – gerçekten de Tanrı’nın Oğlu olduğunu – 

anlamaya başladılar.  

Sözcük şeritlerini çıkarın. 

Sahne 1  

İsteğe bağlı arka zemin: Dağ sahnesi. 

İsa bir gün öğrencilerinden Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı kendisiyle 

birlikte dua etmeleri için bir dağa çıkmaya çağırdı.  

İsa’yı (EJ-33) ve öğrencilerini (EJ-34) yerleştirin. 

Bu üç öğrencisinin, dünyadaki hiç kimsenin görmediği bir şeyi görmesine 

izin verdi. Gördükleri arasında kim olduğunu tahmin edebilir misiniz? 

İlyas! Büyük bir sürpriz değil mi? Yüzlerce yıl önce cennete gitmişti ama 

işte oradaydı. Nasıl oldu bu? Öğrenciler ne gördü? Birazdan bunun 

yanıtını öğreneceğiz. 

Üç öğrenci dağa tırmanmaktan hoşlanmış olmalıydılar. Rab İsa da 

hoşlandı. Dağları, çiçekleri, kuşları ve kendisinin yarattığı bütün bu 

harika şeyleri çok severdi. Çünkü kendisi, Tanrı olan Oğul’du. O’nun 

başlangıcı yoktu, ezelden beri vardı. Dünya yaratılırken oradaydı. Hatta 

Kutsal Kitap, “her şey O’nun aracılığıyla var oldu…” (Yuhanna 1:3a) der. 

Rab İsa, Petrus, Yakup ve Yuhanna dağa tırmanırken göksel Baba 

hakkında sohbet ediyor olmalıydılar. Bir süre sonra Rab İsa, Babasıyla 
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konuşmak istediği için durdular. Dua etmek istedi. Öğrencilerin 

bulunduğu yerden biraz uzaklaştı. Oğul Tanrı, Baba Tanrı’yla 

konuştu. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Dağ sahnesi 

Rab İsa dua ederken muhteşem bir şey oldu. 

İsa’yı (EJ-35) yerleştirin.  

Yüzü güneş gibi parlamaya başladı. Giysileri şimşek gibi parıldayan 

bir beyazlığa büründü. Neler oluyordu? Bu parıldamaya görkem 

denir. Cennet görkemle doludur. Tanrı’nın biricik Oğlu cennetten 

ayrıldığında, görkemini gizli tuttu. Böylece Rab İsa’yla yolda 

karşılaşan kişiler O’nda farklı bir şey görmediler. Diğer insanlar 

gibiydi. Oysa şimdi görkemi dışa vurulunca, O’nun gerçekten de 

Tanrı’nın Oğlu olduğu apaçık ortadaydı. Bu ne ilginç ve kutsal bir 

görünümdü! Petrus, Yakup ve Yuhanna ne yapıyordu dersiniz? 

Olanları izliyorlar mıydı?  

Öğrencileri (EJ-36) yerleştirin. 

Hayır, uyuyorlardı. 

Sahne 3 

Onlar uyurken iki adam gelip Rab İsa’yla konuşmaya başladılar. Bu 

adamlardan birisi İlyas, diğeriyse Musa’ydı.  

İsa’yı (EJ-35) EJ-37’yle değiştirin. İlyas (EJ-39) ve Musa’yı (EJ-38) yerleştirin.  

Geçen hafta İlyas’ın cennete alındığını işlediğimiz dersten sonra, 

belki de İlyas’ın hikayesini tamamladığımızı düşündünüz. Bugün 

İlyas’la ilgili son dersimiz; çünkü cennete alınmasından yüzlerce yıl 

geçtikten sonra Rab İsa’yla konuşmak üzere tekrar dünyaya geldi. 

Tanrı bu iki adamı, Oğlu’yla konuşmaları için cennetten dünyaya 

gönderdi. Tanrı bu iki adamı niçin gönderdi acaba? Kutsal Kitap 

bunun nedenini söylemez, ancak Tanrı yasasını, On Emri, Musa’ya 

vermişti ve Tanrı’nın bu yasasını kusursuz bir şekilde yerine getiren 

tek kişi de Rab İsa’ydı. İlyas bir peygamberdi ve peygamberlerin 

hepsi de Vaadedilenin geleceği zamanı dört gözle beklemişlerdi. 

Artık zaman gelmişti – Tanrı biricik Oğlunu göndermişti. Bu ne 

heyacan verici bir şeydi! Rab İsa görkemi içinde Musa ve İlyas’la 

konuşuyordu. Acaba ne hakkında konuşmaktaydılar? İlyas ne 

diyordu dersiniz? Karmel Dağındaki o büyük yarışmadan mı söz 

ediyordu yoksa? Hayır! Acaba Musa, Tanrı’nın Kızıldenizi ortadan 

ikiye ayırdığı zamandan mı bahsediyordu? Hayır! Yoksa her ikisinin 

de geldiği yer olan cenneten mi söz ediyorlardı? Hayır, hayır! 

Konuşmalarını gerektiren çok daha önemli bir konu vardı. Yakında 

gerçekleşecek olan ve dünya tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük 

olay hakkında konuşuyorlardı. Bu olay neydi dersiniz? Rab İsa’nın 

ölümü tabii ki. Kısa bir süre sonra Yeruşalem’de Rab İsa’nın başına 

geleceklerden söz ediyorlardı.  

 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-3 

 

“Görünümü değişti” ifadesiyle 
İsa’nın tanrısal görkeminin 
ortaya çıktığını anlıyoruz.  

TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-4 

Okul öncesi çocuklar bebek 
Musa’yı hatırlayacaklardır.  

 

 

 

 

 

Musa ve İlyas’ın görünmesi, 
yasayı ve peygamberleri 
simgeliyor olabilirdi. Çünkü her 
ikisi de İsa Mesih!in gelişiyle 
tamamlanmıştır. Bazı kişiler de 
bu iki adamın, İsa’nın 
yaklaşmakta olan 
egemenliğinde yer alacak kişileri 
simgelediğini düşünürler – 
ölenler (Musa) ve ölmeden 
cennete alınacaklar (İlyas).   
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TG- 

 

 

 

 

Henüz kurtulmamış olan 
çocuklara bir Kurtarıcıya 
gereksinimleri olduğunu ve 
İsa’nın günahlarına karşılık olan 
bedeli ödediğini anlamalarına 
yardımcı olun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-5 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bulut Yahudi öğrenciler için, 
Musa’nın zamanında olduğu gibi 
Tanrı’nın varlığını simgeliyordu.  

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rab İsa’nın ölümü diğer tüm insanların ölümünden farklıydı. Bir 

çarmıha çivilenmişti – o dönemde pek çok kişi bu yolla 

öldürülürdü. Fakat Rab İsa’nın ölümü çok farklıydı. Tanrı O’nu, 

sizin ve benim gibi insanların günahlarına karşılık olarak ölümle 

cezalandırdı. Bu korkunç bir cezaydı. Oğul Tanrı çarmıhta 

geriliyken, Baba Tanrı O’nu terketti. Böylece Tanrı’nın günaha 

karşı duyduğu öfkeye katlandı. Sadece Tanrı’nın Oğlu, dünyanın 

günahını üstlenebilir ve cezasını çekebilirdi. Bunu yaptığı için de, 

tek Kurtarıcı ancak O’dur. Günahınızı üstlenebilir. Sizin hak 

ettiğiniz cezadan sizi kurtarabilir. 

Tanrı’dan sonsuzlara dek uzaklaştırılmayı hak ediyorsunuz. Kutsal 

Kitap buna “mahvolmak” adını verir. İsa Mesih sizi mahvolmaktan 

kurtarabilir. Yaşamınızı tamamen değiştirebilir ama bunu 

yapacağına inanmanız gerekir. Eğer O’na gerçekten iman etmek 

istiyor fakat ne yapmanız gerektiğini bilemiyorsanız, dersten sonra 

gelip benimle konuşun. Ben (bir yer belirleyin) olacağım. Bunu nasıl 

yapabileceğinizi Kutsal Kitap’tan göstermek beni mutlu edecektir. 

Unutmayın, İsa Mesih günahınıza karşılık ölen Tanrı’nın biricik 

Oğlu olduğu için sizi kurtarabilir. 

Musa ve İlyas’ın O’nun ölümü hakkında konuşmasına şaşmamak 

gerekir. Fakat öğrenciler bütün bu olup bitenleri kaçırıyorlar mıydı 

yoksa? Bir süre sonra üç öğrenci uyandılar. 

Öğrencileri (EJ-36) EJ-40’la değiştirin. 

Böyle bir şeyi daha önce hiç görmemişlerdi. Tanrısal bir parlaklığa 

ve görkeme bakıyorlardı. Manzara o kadar ilginç ve harikaydı ki 

öğrenciler korktular. Petrus, ne dediğinin farkında bile olmadan 

konuşmaya başladı. “Efendimiz, burada bulunmamız ne iyi oldu! 

Üç çardak kuralım: Biri sana, biri Musa’ya, biri de İlyas’a.” 

Sahne 4 

Rab İsa bir yanıt vermedi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut 

gelip İsa’ya, Musa’ya ve İlyas’a gölge saldı.  

Bulutu İsa’nın (EJ-37), İlyas (EJ-39) ve Musa’nın (EJ-38) üzerine örtün.  

Buluttan bir ses duyuldu. Baba Tanrı’nın sesiydi bu. Öğrencilere 

“Bu benim Oğlum’dur, seçilmiş Olan’dır. O’nu dinleyin!” dedi. 

Tanrı, İsa Mesih’in Oğlu olduğunu duyuruyordu. Öğrencilere dağda 

çok önemli bir ders veriyordu. Bu dersi bugün bizlerin de 

öğrenmesini ister. İsa Mesih gibi başka birisinin olmadığını 

bilmemizi ister. Musa ve İlyas Tanrı’ya hizmet etmişlerdi, fakat 

sonuçta sadece birer insandılar. Bir sürü hata yaptılar, sık sık günah 

işlediler. Oysa Rab İsa çok farklıydı. Bir insandı ama aynı zamanda 

Tanrı’nın Oğlu’ydu. Tek Tanrı’da üç ayrı kişilik (özellik) olduğunu 

biliyoruz – Baba Tanrı, Oğul Tanrı, Kutsal Ruh Tanrı. Buna üçlü 

birlik adını veririz. İsa Mesih üçlü birliği oluşturan kişiliklerden 

birisidir. Tek Kurtarıcıdır. Tanrı O’nu  dinlememizi ve O’na itaat 

etmemizi ister.  

Belki okulda farklı dinler hakkında öğreniyorsunuz. Öğretmeniniz 

Tanrı’ya ve cennete giden bir sürü yol olduğunu söylüyor.  
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Bir Hıristiyan olarak Rab İsa’nın dediklerini öğrenmeli ve O’na 

inanmalısınız. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” 

(Yuhanna 14:6b) dedi. O’nu dikkatle dinleyin ve dediklerine iman 

edin. 

Belki bir arkadaşınız evinde bir video seyretmenizi istedi. Videonun 

konusu hakkında bir şey söylemedi. Bunun Rab İsa’nın 

onaylamayacağı türden bir video olduğunu da biliyorsunuz. 

Arkadaşınızı mı, yoksa Kurtarıcınız ve Tanrı Oğlu olan Rab İsa’yı mı 

dinlersiniz? O’nu dinleyin ve O’na itaat edin. Baba Tanrı bulutun 

içinden o üç öğrenciye konuştuğunda işte bunu söylüyordu. 

Öğrenciler çok korktular. Yere kapanıp bir daha bakmaya cüret 

edemediler.  

Bulutu,  İlyas (EJ-39) ve Musa’yı (EJ-38) çıkarın. İsa’yı (EJ-37) EJ-41’le 

değiştirin.  

Rab İsa gelip onlara dokundu. “Korkmayın” dedi. 

Üç öğrenci de gözlerini kaldırınca bulutun gittiğini gördüler. Musa ve 

İlyas gözden kaybolmuştu. Rab İsa tek başınaydı ve o parıldayan 

görkemi de gitmişti.  

Dağdan inme zamanı gelmişti artık. Üç öğrenci gördüklerini ve 

işittiklerini asla unutamayacaklardı. İsa’nın Tanrı’nın biricik Oğlu 

olduğundan hiç şüpheleri yoktu! 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Kurtarıcınızın kim olduğunu unutmayın. 

O’nu ya da bir başkasını dinleme seçimiyle karşı karşıya 

kaldığınızda, mutlaka O’nu dinleyin. Başkaları farklı bir yol 

seçmeniz için size ne kadar dil dökse bile, her zaman O’na itaat edin.  

Eğer bir Hıristiyan değilseniz ve gitmekte olduğunuz yolda 

ilerlemeye devam ederseniz, günahınız sizi Tanrı’dan  sonsuza dek 

uzaklaştıracaktır. Sizin günahınızı üstlenebilecek ve sizi 

kurtarabilecek  tek bir kişi vardır. Bu da Tanrı’nın Oğlu olan İsa 

Mesih’tir. O’na çok ama çok ihtiyacınız vardır. Rab İsa’nın şu 

sözlerini dinleyin: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik 

Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiç biri mahvolmasın, 

hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16). Mahvolmaktan 

kurtulmak için Rab İsa’ya iman ederseniz, O da bunu yapacak ve 

günahınızı üstlenecektir. Yüreğinizde O’na ihtiyaç duyduğunuzu 

bildiğinizi söyleyin. Günahınıza karşılık öldüğü için O’na şükredin 

ve sizi şimdi mahvolmaktan kurtarmasını isteyin. Bunu yaptığınızda 

Tanrı Oğlu İsa Mesih sizin Kurtarıcınız olacaktır.  

Tekrar soruları 

1. Dua etmek üzere Rab İsa’yla birlikte hangi üç öğrenci dağa 

çıktı? (Petrus, Yakup ve Yuhanna) 

2. Rab İsa dağda Babasına dua ederken ne oldu? (Yüzü güneş 

gibi parlamaya ve giysileri şimşek gibi parlayan bir beyazlığa 

bürünmeye başladı) 

3. Dağda Rab İsa’nın yanında kimler görüldü? (İlyas ve Musa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-6 

 

 

 

 

 

Petrus Mesih’İn dirilişinden 
sonra vaaz ederken bu olaydan 
söz etti. 2 Petrus 1:16-18’e 
bakın. 

TG+ 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

Dağa Tırmanma 

Tahta üzerine bir kumaş 
parçasını eğik bir şekilde 
koyarak dağ görüntüsü 
oluşturun. Arkasına tahta 
üzerine yapışacak türden bir 
şey kapladığınız iki çocuk 
resmini işaret olarak kullanın. 
İşaretleri dağın en alt kısmına 



 Y                                                                                                      İlyas-Yaşayan Tanrı’nın Peygamberi 
 

 44 

yerleştirin. Sınıfı iki gruba ayırıp 
her gruba sırayla soru sorun. 
Grup soruya doğru yanıt 
verdiğinde işareti, yolun 1/6’sı 
kadar yukarıya çıkarın. Amaç 
zirveye ulaşmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İsa, Musa ve İlyas’la ne hakkında konuştu? (Yeruşalem’de 

başına gelecek olan ölümü hakkında) 

5. Öğrenciler, Rab İsa’yı görkemi içinde görmeden önce ne 

yapıyorlardı? (Uyuyorlardı) 

6. Petrus nasıl bir tepki gösterdi? (“Efendimiz, burada 

bulunmamız ne iyi oldu. Sizin için 3 çardak kuralım” dedi.) 

7. Baba Tanrı, Rab İsa hakkında öğrencilere ne dedi? (“Bu 

benim Oğlum’dur. O’nu dinleyin.)  

8. Öğrenciler, Tanrı’nın göklerden konuştuğunu işitince ne 

yaptılar? (Korku içinde yere kapandılar) 

9. 3 öğrenci gözlerini açtığında karşılarında kim vardı? (Sadece 

Rab İsa)  

10. Şu ayette eksik olan sözcükler nelerdir? “Çünkü Tanrı   

       dünyayı o kadar çok sevdi ki,_________________. Öyle ki,  

       O’na iman edenlerin__________________, hepsi sonsuz  

       yaşama kavuşsun.” (“biricik Oğlunu verdi” ve “hiç biri   

       mahvolmasın” - Yuhanna 3:16’ya bakın.) 
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                                    Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın.  

 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (Günahkar 
olduğumuz için günah işleriz.) 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi.  
   O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. (Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarınız. 
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal Kitabın’ı oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Seni asla terk etmem” (İbraniler 13:5). 
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