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Írd ide az adataidat!
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Címed:
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Aki javítani szokta:

1. törtéNEt: Illés engedelmeskedik
Istennek Kulcsvers:

1. Királyok 17:5

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Királyok 

17:1-7

Amikor Illés élt, Izráel népének nagyon
gonosz királya volt. A királyt Akhábnak
hívták. Izráelben ő volt az addig élt
királyok közül a leggonoszabb. Felesége,
Jézabel ugyanolyan gonosz volt, mint ő!
Isten nagyon elégedetlen volt azokkal a
rossz dolgokkal, amiket tettek.

K: Írd ide a király nevét!       A __ __ __ __

Írd ide a királynő nevét!      J __ __ __ __ __ __

Isten prófétájául választotta Illést. Ez azt jelenti, hogy Isten mondta meg neki,
hogy mit mondjon a gonosz királynak. Isten azokat a dolgokat is elmondta
Illésnek, amik a jövőben fognak bekövetkezni.

Egy nap Isten elküldte Illést
Akhábhoz. Nagy bátorság kel -
lett ahhoz, hogy meg mond ja a
királynak, hogy Isten meg
fogja büntetni őt is és az
országot is gonosz dolgaikért. 

Illés azonban engedelmeske -
dett Isten nek, és elmondta a
király nak Isten üzenetét: nem
fog se eső, se harmat hullani
az országra hosszú ideig.
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öSSzESEN:

K: Írd be a hiányzó betűket a szavakba!

1. Illés Isten   p __ __ f __ t __ ja   volt.

2. Azt mondta Akháb királynak, hogy nem lesz sem   e__ __, sem   __ __ __ __ __ t.

3. Isten meg fogja   b __ __ __ __ __ ni   Akhábot és népét bűneikért.

Akháb király nagyon dühös lett Illésre, hogy ilyen üzenetet hozott neki. Isten azt mondta a
prófétájának, hogy rejtőzzön el, és mint korábban is, Illés megtette, amit Isten mondott neki.
Elment egy elhagyatott helyre és egy patak mellett telepedett le.

K: Írd le az alábbi tárgyak kezdőbetűit, és megtudod a folyó nevét!

Isten megfelelően gondoskodott Illésről. Minden reggel és este nagy, fekete madarak, hollók
látogatták meg Illést! Amikor jöttek, minden alkalommal hoztak a csőrükben kenyeret és húst.
Amikor szomjas volt, a patak tiszta vizéből ivott. Illés bebizonyította, hogy az a legjobb, ha
engedelmeskedik és bízik Istenben!

K: Pipáld ki az igaz mondatokat, és tegyél 8-et azok a mondatok mögé, ami hamis!

1. Isten gondoskodott Illésről, amíg elrejtőzött.

2. Varjak vittek Illésnek enni naponta kétszer. 

3. Hollók vittek Illésnek kenyeret és húst.

4. Illés a patakból ivott vizet.

Az idő telt-múlt, és még mindig nem volt sem
eső, sem harmat. Mit gondolsz, mi történt a
patakkal? Igen, kiszáradt! De Istennek már volt
egy másik terve prófétája számára! Illés tudta,
hogy megbízhat Istenben, habár egyre fogyott az
élelmiszer az egész országban.
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

NEVED:C9

2. törtéNEt: Illés bízik Istenben
Kulcsvers:

1. Királyok 17:14

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Királyok 

17:8-24

Amikor kiszáradt a patak, Isten elküldte Illést egy városba, Sareptába. Isten úgy tervezte,
hogy egy ott élő özvegy fog gondoskodni róla.

Amikor Illés megérkezett, azt kérte az özvegytől, hogy adjon neki egy kis vizet és egy kevés
kenyeret, hogy ehessen. 

„Nincs kenyerem” mondta az asszony. „Csak egy marék lisztem maradt, amit meg fogok
sütni utolsó kenyeremként. Miután megettük, a fiammal együtt éhen fogunk halni.” Milyen
szomorú! Az egész országban nem volt termés, mert nem volt eső, és az embereknek az
éhhalállal kellett szembenézniük. 

K: tedd sorrendbe az összekuszálódott betűket!

1. Egy asszonyt, akinek meghalt a férje, úgy neveznek: evgyöz __ __ __ __ __ __ 

2. Illés  ternyeke __ __ __ __ __ __ __ __  és et i vz __ __ __ __ __  kért az özvegytől.

3. Az asszonynak csak egy krmoa __ __ __ __ __  lisztje maradt.

„Figyelj rám!” mondta Illés. „tedd, amit mondtál, de először nekem készíts kenyeret!” 
Majd hozzátette: „Isten azt ígéri, hogy nem fogy ki a liszted és az olajod addig, amíg nem
küld újra esőt.”

Mit tett az asszony? Lehetett volna önző és megtarthatta volna magának, vagy pedig
bízhatott Istenben, hogy gondot visel rá, amíg véget nem ér az éhínségés és odaadhatta a
prófétának.
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öSSzESEN:

Bölcs és hívő asszony volt. A Biblia azt mondja, hogy:

K: Színezd ki a betűket!

„Elment és Illés be szé de
szerint cselekedett.”

Isten ma is azt akarja, hogy mindannyian higgyünk abban, amit mond! Ha hiszünk az Úr Jézus -
ban, akkor örök életet kapunk. (Olvasd el a János 3:16-ot!)

Isten megtartotta az özvegynek tett ígéretét. Az asszony hosszú ideig viselt gondot Illésre, és
mindig volt elég lisztje és olaja, hogy kenyeret készítsen belőle. Ahogy telt az idő, gyakran
meglepődhetett azon, hogy Isten milyen nagy és hatalmas!

K: Írd a mondat végére, hogy IGAz vagy HAMIS!

1. Az özvegynek sose volt elég lisztje az éhínség alatt.

2. Az asszony felfedezte, hogy Isten milyen hatalmas.

Egy nap még többet megtudott Isten hatalmáról. Kisfia rosszul lett és
meghalt. Illés felvitte a fiút a szobájába, és az ágyára fektette.
Háromszor ráborult a fiúra, és Istenhez imádkozott.

„Uram, Istenem” mondta, „keltsd életre ezt a gyermeket”.

Isten válaszolt Illés imádságára. A fiú újra elkezdett lélegezni. Isten
visszahozta őt az életbe! Milyen hatalmas Isten!

K: Használd az alábbi szavakat, hogy megválaszold a kérdéseket!

Illés          a fiú          az özvegy          Isten

1. Ki lett rosszul és halt meg?

2. Ki imádkozott Istenhez? 

3. Ki adott életet a fiúnak?

4. Ki tanulta meg, hogy milyen hatalmas Isten?
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

NEVED:C9

3. törtéNEt: Illés Istent szolgálja
Kulcsvers:

1. Királyok 18:39

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Királyok 

18:1-2 és 16-46

több mint három évig nem volt eső. Nem volt termés, és
még a fű is kiszáradt. Az állatok is haldokoltak.

Egyszer Isten azt mondta Illésnek, hogy menjen vissza
Akháb királyhoz. A király azonnal megvádolta Illést, hogy ő
minden baj okozója.

„Nem én vagyok az oka” válaszolta Illés. „te, Akháb király
hoztad ezt a bajt országodra. Megszegted Isten törvényeit,
és Baált, a pogány istent imádtad, aki nem is igazi isten!”

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre!

1. Mennyi ideig nem volt eső?  több, mint   __ __ __ __ __  évig.

2. Ki mondta meg Akháb királynak, hogy ő az oka a bajoknak?   I __ __ __ __

3. Ki szegte meg Isten törvényeit?   A __ __ __ __

Illés úgy döntött, eljött annak az ideje,
hogy megmutassa: az Úr az egyetlen
igaz Isten. Azt mondta a királynak, hogy
hozza magával Baál prófétáit a Kármel-
hegyre. Két kő oltárt fognak építeni a
hegyen, egyet Baálnak, és egyet az
Úrnak. Mindkét oltárra egy-egy feldara -
bolt tulkot, azaz egy fiatal bikát fognak
helyezni áldozatul. 

Baál prófétái istenükhöz fognak imád -
koz ni, Illés pedig az Úrhoz. Ha tűz száll
le a mennyből és el égeti Baál áldozatát,
akkor meg tudják, hogy Baál az igaz
Isten; de ha az Úr áldozata ég el, az azt
bizonyítja majd, hogy az Úr az Isten. 

/6



öSSzESEN:

K: Karikázd be a MEGFELELŐt a kiemelt szavak közül!

1. Kettő / Három / Négy oltárt építettek  fából / szénából / kőből.

2. Mindkét oltárra  kecskét / bárányt / bikát helyeztek.

3. Arra vártak, hogy Baál vagy az Úr fog  tűzzel / esővel / földrengéssel válaszolni.

Amikor Baál prófétái elkészültek, órákon át szólongatták istenüket, de nem jött válasz! Még
hangosabban kiáltoztak, és nagyon különleges állapotba hozták magukat, mégsem jött válasz!

Utánuk Illés következett. Amikor elkészült az ő oltára, árkot ásott körülötte, és úgy rendelkezett,
hogy háromszor négy vödör vízzel öntsék le. Ezután nyugodtan imádkozott az Úrhoz, és leszállt
az Úr tüze, mindent felperzselt, sőt, még az oltár körüli vizet is felnyalta!

K: rajzold le Illés oltárát a körülötte lévő vízzel együtt!

Amikor az emberek meglátták, hogy mi történt, meghajoltak és ezt mondták:

K: Színezd ki a betűket!

„Az Úr az Isten!”
Ez hatalmas győzelem volt Isten és Illés számára.
Sok ember fordult vissza az igaz Istenhez, és hagyta
abba a hamis istenek imádatát.

A nap egy nagy felhőszakadással végződött. Véget
értek a szárazság és éhínség évei!

Sok „hamis isten” van, akiknek manapság szolgálnak
az emberek. Hajlandó vagy odaadni az első helyet az
életedben az igaz Istennek? Ha igen, akkor fogadd el
az Ő Fiát, az Úr Jézust, mint Megváltódat és Uradat!
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

NEVED:C9

4. törtéNEt: Illés nem bízik Istenben
Kulcsvers:

zsoltárok 62:9 

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Királyok 

19:1-16

Akháb felesége, Jézabel királynő dühbe gurult, amikor meghallotta,
hogy mi történt a Kármel-hegyen (amit az előző  történetben
olvastunk). Különösen mérges lett, amikor hallott Illés
rendelkezéséről, a Baál-próféták kivégzéséről! Követet küldött
Illéshez, hogy mondják meg neki: huszonnégy órán belül meg fogja
öletni őt.

K: Írd be a hiányzó betűket!

1. Ki volt Akháb király felesége?   J __ z __ b __ l 

2. Ki haragudott Illésre?   __ e __ á __ e__  

3. Ki fenyegette meg Illést, hogy megöli?   __ __ __ __ __ e l 

Mit tett Illés? Annyira megijedt, hogy elfutott az ország egyik néptelen helyére. Ott leült egy
bokor alá, és azt kérte Istentől, hogy engedje őt meghalni! Szegény Illés! Elfelejtette, hogy
Isten nem változik? A kulcsversből megtudhatjuk, hogy 

K: Színezd ki a betűket!

„bízzatok benne
mindenkor.”

zsoltár 62:9

Isten pontosan tudta, hogy fáradt prófétájának mire van szüksége: sok pihentető alvásra és
megfelelő ételre. Miután hosszan aludt a bokor alatt, egy angyal érintette meg Illést. Amikor
kinyitotta a szemét, frissen sült pogácsát (akkori kenyeret) és egy pohár vizet látott! Evett
és ivott, és újra elaludt.

Az angyal másodszor is felébresztette, és újra elfogyasztotta az ételt, amiről Isten gondos -
kodott a számára. A szükséges pihenés és ennivaló elfogyasztása után képes volt tovább
folytatni az útját.
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

öSSzESEN:

2. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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K: Pipáld ki a helyes mondatokat, és tegyél x-et minden mondat mögé, ami
nem igaz!

1. Isten gondot viselt Illésre, még akkor is, amikor 
elmenekült Jézabel elől.

2. Isten gondoskodott halról és gyümölcsről, hogy ehessen.

3. Kétszer evett a bokor alatt.

4. Az étel és az alvás eléggé megerősítette Illést ahhoz, 
hogy tovább tudjon menni.

Az út végén Illés egy barlangban pihent
meg. Itt csodálatos találkozása volt
Istennel. Először egy nagy és erős szél jött,
utána földrengés, aztán tűz, de Isten ezek
egyikében sem volt ott. Végül „halk és
szelíd hang” hallatszott. Isten beszélt így az
Ő prófétájához!

„Mit csinálsz itt, Illés?” kérdezte Isten.

„Embereid elfordultak tőled, hamis istene -
ket imádtak, megölték prófétáidat, és most
az én életem is veszélyben forog”
válaszolta Illés.

Aznap Isten néhány új feladatot adott Illésnek. Az egyik az volt, hogy keressen
meg egy Elizeus nevű fiatalembert, és kenje fel prófétának a maga helyére. 

K: Egészítsd ki a szavakat!

1. Isten  „h __ __ __   és  sz __ __ __ __  h__ __ __ __ __”  szólt Illéshez.

2. Eli __ __ __ __  lett   I __ __ é __  után a próféta. 

Illés nagy ember volt. élete nagyjából most a végéhez ért. Jól szolgálta Istent a
körülötte lévő gonoszság ellenére is. Isten segítette őt, hogy hűséges maradjon
Őhozzá. te is számíthatsz Isten segítségére, ha igazán bízol Benne mindenkor!
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