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Her üey úsrail için kötü görünüyordu. Kral ve
kraliçe Tanrı’dan nefret ediyorlardı. Ne kadar
kötü bir örnek! Kısa bir süre sonra halk da
Tanrı’dan nefret etti ve sahte tanrılara taptı.

Birisi Tanrı’yı seviyor muydu? Evet, birkaç sadık
tapınan vardı. Bir gün, Tanrı onlardan birine, adı
úlyas olana konuütu.
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Bunun anlamı kıtlıktı!
Tanrı halkı úsrail’in
kötülüklerine devam
etmesine izin
vermeyecekti.

úlyas Kral Ahav’a
üöyle dedi: “Hizmet
ettiùim úsrail’in
Tanrısı yaüayan
RAB’bin adıyla
derim ki, ben
söylemedikçe
önümüzdeki
yıllarda ne
yaùmur
yaùacak,
ne de çiy
düüecek.”

Kralı uyardıktan sonra, Tanrı úlyas’ı
ülkenin sakin bir yerine gönderdi.

Kısa bir süre sonra dere kurudu
çünkü ülkede hiç yaùmur yaùmamıütı.
Tanrı’nın Sözü gerçek oluyordu.
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Orada,
derenin yanında
úlyas bekledi. Tanrı onu beslemek için kuzgunlar
gönderdi. Onlar aküam ve sabah ekmek ve
et getirdiler. Ve úlyas dereden su içti.
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Bütün ülke su sıkıntısı çekiyordu. Ekinler büyümedi.
únsanlar açtı. ûimdi belki de úlyas su bitmiü
olduùu için ona ne olacaùını merak ediyordu.
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Tanrı úlyas’a,
“Kalk, Sarefat’a
git ve orada yaüa.
Bak, sana yiyecek
saùlaması için
dul bir kadına
buyruk verdim.”
dedi. Tanrı
hizmetkârının

Fakat saùlamak
için ne kadar
garip bir yoldu.
Alçakgönüllülükle,
úlyas Tanrı’ya
itaat etti.

ihtiyaçlarını
biliyordu.
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Sarefat’a
gittiùinde, dul
kadın kentin
kapısında yakacak
odun olarak tahta
parçaları
topluyordu.

“Lütfen bana bir bardakta
biraz su getir,” dedi dul
kadına úlyas. “Lütfen
bir parça da ekmek
getir.” “Ekmeùim
yok,” diye yanıtladı
dul kadın.
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“Yalnız küpte bir avuç
un, çömleùin dibinde
de azıcık yaù var.”
Üzüntülü bir
biçimde, kadın
bunlar bittiùinde,

onun ve
oùlunun
açlıktan
ölebileceklerini
peygambere
söyledi.
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“Korkma. Önce bana ondan küçük bir pide yap ve
sonrasında kendin ve oùlun için biraz yap,” dedi
úlyas. “Topraùa yaùmur düüünceye dek küpten un,
çömlekten yaù eksilmeyecek.” Tanrı bunun olması
için bir mucize yapacaktı. Ve yaptı! Kadın ve oùlu
günlerce yediler, ne küpteki un ve nede
çömlekteki yaù bitti.
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RAB’be üöyle
yalvardı, “Ya
RAB Tanrım
dua ediyorum
ki, bu çocuùun
ruhu ona
geri gelsin.”
Ne kadar
imkânsız
bir dua!

úlyas onlarla
birlikte yaüadı.
Bir gün kötü
bir üey oldu.
Dul kadının
oùlu öldü.
úlyas çocuùun
bedenini
yukarıdaki
odalardan
birine taüıdı.
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RAB úlyas’ın sesini duydu ve çocuùun ruhu ona
geri döndü ve canlandı. úlyas çocuùu alıp annesine
verdiùinde kadın ona üöyle dedi,
“ûimdi anladım ki, söylediùin
söz gerçekten RAB’bin
sözüdür.”
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Üç sene sonra, Tanrı úlyas’ı, “Yeryüzüne yaùmur
yaùdıracaùım” demesi için tekrar
krala gönderdi.
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Ahav’a gitmek mi? Eüi úzebel zaten Tanrı’nın
yüz peygamberini öldürtmüütü. Fakat úlyas
tartıümadı. Kral Ahav’a
gitti.

úki adam buluütuklarında,
úlyas tüm úsrail halkını ve
850 sahte peygamberi
toplaması için Ahav’a
meydan okudu.
Karmel Daùı olarak
adlandırılan bir
yerde, úlyas
halka konuütu.
“Eùer RAB
Tanrı’ysa,
O’nu izleyin.”
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úlyas’ta kurban olarak hazırlanan iki boùa vardı.
Ama onları yakmak için hiç ateü olmayacaktı. “Siz
kendi ilahlarınızı adlarıyla çaùırın ve ben de RAB’bi
adıyla çaùıracaùım,” dedi. “Ve ateüle karüılık Veren
Tanrı, O Tanrı’dır.” “Peki, öyle olsun,” dedi halk.

Sahte peygamberler sabahtan aküama kadar sahte
tanrılarını çaùırdılar. Zıpladılar, dans ettiler ve
kanlarını akıtıncaya dek kendilerini bıçaklarla
yaraladılar. Fakat hiç ateü gelmedi.
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Sonra úlyas
aùaçları ve
kurbanı su ile
ıslattı ve dua etti.
“Ya RAB, bana
yanıt ver ki, bu
halk Senin RAB
Tanrı olduùunu
bilsin…” O anda
RAB’bin ateüi
düütü. Ateü
boùayı ve odunları
yaktı. Sonra
taütan sunaùı
yaktı!
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únsanlar bunu gördüklerinde, “RAB,
O Tanrı’dır!” diye baùırdılar. Ve
úlyas, “Baal’ın peygamberlerini
yakalayın. Hiçbirinin kaçmasına
izin vermeyin!” dedi.
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Sonra Tanrı’nın
hizmetkârı Ahav’a
yaùmurun yaùmak
üzere olduùunu
söyledi.

úlyas Kral Ahav’ın çok önceden
yapması gerekeni yaptı. Sahte
peygamberleri öldürttü.
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Kısa bir süre sonra
küçük bir bulut
göründü. Yaùmur
yaùacak mıydı? Üç
yıldan fazla süren
ölümcül kuraklıktan
sonra?

Kısa bir süre
içinde, gökyüzü
bulutlarla ve
rüzgârla karardı ve
aùır bir yaùmur
baüladı. Tanrı
yaùmuru gönderdi.
Tanrı halka úlyas’ın
doùruyu söylüyor
olduùunu gösterdi.
Tanrı sadece
kendisinin gerçek
tek Tanrı olduùunu
gösterdi.
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Kral Ahav’ın Tanrı’yı ve
O’nun hizmetkârı úlyas’ı
onurlandırdıùını mı
düüünüyorsunuz? Hayır!
Aslında, úzebel úlyas’ı
öldürmeye çalıütı ama o
kaçtı. Sonunda, Ahav
savaüta öldü ve
hizmetçileri úzebel’i
saraydaki yüksek
duvarlardan aüaùıya itti.
Aüaùıdaki taüların
üzerine düüerek öldü.
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úlyas’a ne oldu? Bir gün
Tanrı ateüten bir atlı araba
gönderdi ve úlyas, Tanrı’nın
ateü adamı, kasırgayla
göklere alındı.
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“Ateü adamı”

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.

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

Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.

1.Krallar 17-19, 2.Krallar 2

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

