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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TöRTÉNET: Illés
Isten parancsa Kulcsvers:

1. Királyok 17:5

Olvasd el:
1. Királyok 

16:29-33, 17:1-7

Ez a feladatlap Izráel egyik legnagyobb prófétájáról, Illésről szól. Olyan korban élt,
amikor nagyon nehéz volt Istent imádni, Neki engedelmeskedni és Őt szolgálni. 
Ez jórészt a király miatt volt, aki akkoriban uralkodott Izráelben.

K: Olvasd el figyelmesen az 1. Királyok 16:29-33 verseket, majd húzd alá a kiemelt
szavak közül a mondatba illőt! 

Izráelnek ezt a királyát  AKHÁBNAK / ASÁNAK / ABIRÁMNAK hívták.

20 / 22 / 32 évig uralkodott.

A felesége  JUDIT / JÓKEBED / JÉZABEL volt.

Elfordította népét az Úrtól, és arra bátorította őket, hogy hamis istent, 

ETBAÁLT / OMRIT / BAÁLT imádják.

Minden királynál  JOBB / ROSSZABB / ISTENFÉLŐBB

volt, mint aki előtte élt.

Isten nem tesz valamit egy ilyen gonosz uralkodó ellen? De igen! Prófétájának, Illésnek
egy üzenetet adott, amit át kellett adnia a királynak.

K: Olvasd el a 17:1-et, és írd ide, hogy mit mondott Illés Akháb királynak!

Nem lesz harmat! Nem lesz eső! Évekig! Isten ezen az úton akarta megértetni
Akhábbal, hogy gonoszsága nem marad büntetlenül. Néha nekünk is meg kell
tanulnunk, hogy a rossz tettek fájdalmat, végül halált hozhatnak magukkal.

K: Keresd ki a Róma 6:23-at! Írd ide a vers első részét!
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öSSZESEN:

K: Írd le az alábbi dolgok kezdőbetűit, és megtudod, hogy mondják más szóval azt, amikor nincs
csapadék!

K: Mennyi ideig nem volt eső? Ha meg akarod tudni, akkor számold ki a hónapok számát! 

(12 x 3) + 6 = hónap

Számold át ÉVEKRE, és ellenőrizd le a Jakab 5:17 alapján! év.

Illés nagy bátorságot tanúsított azzal, hogy elvitte Isten üzenetét a gonosz
királynak. Isten következő üzenete magára Illésre vonatkozott! Isten most
azokról a terveiről beszélt Illéssel, hogyan fog gondoskodni róla a
szárazság első időszakában.

K: Olvasd el újra a 17:2-7. verseket, és fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Vízszintes 
1. Ebbe az irányba kellett mennie a prófétának.
4. Egy nagyobb folyó neve.
5. A próféta neve.

Függőleges
1. Ezt is hozták a madarak.
2. Ez nem esett sokáig.
3. Ilyen madarak hozták az ennivalót.

Sok más emberhez hasonlóan Illés is azt bizonyítja, hogy az a legjobb az életben, ha engedelmeskedünk
Istennek és bízunk Benne, követve az utasításait. A kulcsversben olvashatunk Illés engedelmességéről
és bizalmáról.

K: Írd ide a kulcsversből, hogy mi volt ez!

„Kövesd szavát, békét más út nem ád!
Boldog Jézussal leszel, csak higgyj, s kövesd szavát!”
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2. TöRTÉNET: Illés
Isten gondoskodása Kulcsvers:

1. Királyok 17:24

Olvasd el:
1. Királyok 

17:7-24

Nem sokkal ezután kiszáradt a patak, de semmi
jele sem volt annak, hogy lesz eső! Mit fog most
tenni Illés? Isten elfeledkezett Illésről? Nem!
Istennek volt terve arra, hogyan gondoskodjon róla
a továbbiakban is.

K: Töltsd ki a mezőket arról a személyről, akihez Isten most küldte Illést!

Milyen volt az asszony családi állapota?

Mi volt annak a városnak a neve, ahol élt?

Mit csinált éppen, amikor Illés megérkezett?

Mit szándékozott tenni, amikor hazamegy?

Ki élt vele az otthonában?

Illés két dolgot kért az asszonytól.

K: Tedd sorrendbe a betűket, hogy megtudd ezeket! Írd le a versek számát is!

1. egy kis   IVETZ __ __ __ __ __ Vers:

2. egy falat   RETNEYEK __ __ __ __ __ __ __ __ Vers:

Ezek nagy kérések voltak az asszonytól abban a helyzetben!

K: Olvasd el a 12. verset, és írj arról egy mondatot, hogy mi volt az asszony problémája!

Amikor ezt Illés meghallotta, olyasmit mondott, ami nagyon önző kérésnek látszik számunkra.
„NEKEM készíts előbb egy pogácsát (kenyeret)” mondta, „és csak azután magadnak és a fiadnak.” 

Azután? Hogyan lenne újabb kenyér, ha egyszer már elhasználta hozzá az olajat és a lisztet? 
Csak akkor, ha Isten csodát tesz! És éppen ez következett ezután!
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öSSZESEN:

K: Olvasd el a 14. verset, és írd a két edény mellé, hogy mit ígért Isten, mi nem fog megtörténni, amíg
nem küld esőt!

Mit szándékozott tenni az asszony? Nem vállal kockázatot? önző lesz és megtartja a kenyeret magának
és a fiának? Vagy bízik Istenben, hogy csodát tesz?

K: Tedd sorrendbe a betűket, hogy megtudd, mit választott!

„ L M E E T N S É L É S L I D E S É Z E B

„__ __ __ __ __ __         __ __       __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __

T E N S I Z R D E T L E K T S E C E ”

__ __ __ __ __ __ __         __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.”

Isten hű maradt az ígéretéhez. Amíg tartott a szárazság, az asszonynak mindig volt elég lisztje és olaja.

K: Melyik versben van ez leírva? vers

Ahogy teltek a napok, mennyire hálás lehetett azért, hogy bízott Istenben, és Őt tette az ELSŐ helyre az
életében! Nincs ennél jobb választás az életünkben.

K: Keresd ki, és írd ide, mit mondott az Úr Jézus a Máté 6:33-ban!

A történet utolsó részében az özvegy még többet megtanult Isten nagy hatalmáról.

K: Helyezd a szavakat a megfelelő helyükre!

életbe        háromszor        beteg        imádkozott        ráborult        meghalt

Az asszony fia nagyon ....................... lett és ...................................... . 

Illés................................    ........................... a fiú élettelen testére, és Istenhez ................................. .

Isten visszahozta őt az .......................... , Illés pedig átadta őt az anyjának.

Milyen hatalmas Isten! Minden élet Tőle ered. Ő nem csak megőrzi a testi életünket, hanem az örök élettel
is meg akar ajándékozni bennünket. Olvasd el a Róma 6:23-at!
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3. TöRTÉNET: Illés
Baál prófétáinak kihívása Kulcsvers:

1. Királyok 18:39

Olvasd el:
1. Királyok 

18:1-2 és 16-46

Milyen borzasztó helyzetben volt Izráel földje! Mindenfelé szárazság és éhezés, de Akháb király
továbbra is rossz úton járt, elutasította, hogy figyelembe vegye azt, amit Isten mondott neki. Isten
azonban most új és hatásos módon akart szólni hozzá. 

Amikor Illés és Akháb király emiatt találkozott, a próféta KÉT dologgal vádolta a királyt. 

K: Mik voltak ezek? (Lásd: 17-18. vers.!

Illés azt javasolta, hogy tegyenek „PRÓBÁT”, ami megmutatja, hogy ki az igaz ISTEN. Abban
állapodtak meg, hogy az egyetlen igaz Isten az, aki válaszolni tud követői imádságára egy előre
meghatározott módon.

K: Tedd sorrendbe a betűket, hogy megtudd, mi volt ez!

L Y I A M E K E N I S T Z Z T Ű E L

__ __ __ __ __ __ __          __ __ __ __ __          __ __ __ __ __ __ ,

F E E L L , Z A Z A T E I S N .

__ __ __ __ __                __ __            __ __             __ __ __ __ __ .

A nagy „próba” helyszíne egy hegy volt.

K: Írd ide a hegy nevét!

Amikor eljött a kitűzött nap, nagyon sok ember, állat és más egyéb dolog is volt a hegy lejtőin.

K: Töltsd ki a vonalakat, és készíts egy listát ezekről a dolgokról!

1. Baál 450 és Asera 400 ...................................... (19. vers).

2. Két ........................................... (23. vers).

3. Néhány .................................... (23. és 33. vers).

4. Éles tárgyak:  ........................... és ........................... (28. vers).

5. Négy ................................................... (34. vers).

6. Két kő-........................ amire az áldozatokat helyezték (26. és 30. vers).

K: Mi volt az az EGY dolog, amit nem szabadott tenni? (23. vers segít!)

1.
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öSSZESEN:

Baál prófétái kerültek először sorra a „próbában”. Mindent elkészítettek, azután megpróbálták válaszra
bírni istenüket, hogy adjon tüzet. 

K: Írd le egy mondatban, hogy milyen erőfeszítéseket tettek, hogy Baál válaszoljon!

Mindezek ellenére semmi sem történt! Baál nem válaszolt, mert ő csak egy bálvány volt. Nem hallhatott,
nem láthatott, nem tehetett semmit! Ezután következett Illés. 

K: Írd a mondatok után, hogy IGAZ vagy HAMIS, hogy kiderüljön, mit tett Illés!

12 kőből újjáépítette az Úr oltárát.

Titokban olajjal itatta át az oltárt és az áldozatot.

Órákon át kiáltott és sírt az Úr előtt.

Egyszerűen kérte Istent, hogy bizonyítsa be, hogy Ő az igaz Isten.

K: Isten meghallotta és válaszolt! Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mi történt a hegyen, amikor Illés
befejezte az imádságot!

Ennek az lett az eredménye, hogy az emberek meggyőződtek arról, hogy bolondság Baált tisztelni. 
Úgy látszott, hogy szívükben visszafordultak az Úrhoz. 

K: Írd be a hiányzó betűket, és megtudod, mit mondtak!

Akháb és emberei végre megtanulták, hogy milyen bolondok voltak, amikor elhagyták az Urat, hogy a
Baált szolgálják. Isten kegyelmes volt velük, és amikor Illés újra imádkozott, Isten véget vetett a
szárazságnak.

K: Olvasd el a 45. verset, és írd le, hogy mi történt!

Izráel népéhez hasonlóan mi is megtesszük, hogy elfordulunk Istentől. Izráel hamis isteneihez hasonlóan
más dolgok foglalhatják el az Ő helyét az életünkben. Ez a történet felhívja a figyelmünket arra, hogy mi
is forduljunk el a „hamis istenektől” és egyedül az igaz Istenben bízzunk. Ő szeret minket, és azzal
bizonyította be irántunk való szeretetét, hogy az Úr Jézust adta nekünk, hogy Megváltónk legyen.

Ezek után nem kellene benne bíznunk és hűségesnek lenni felé mindenben?

A __     Ú __     a __     I __ t __ n,

a __     __ r     a __     __ s __ e __ ! /1
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4. TöRTÉNET: Illés
Félelmektől összezavarodva Kulcsvers:

1. Királyok 19:10

Olvasd el:
1. Királyok 

19:1-16

Illés boldogsága, amit a Baál prófétái felett aratott Kármel hegyi győzelem után érzett rövid életű volt.

K: Olvasd el figyelmesen az 1. és 2. verset, majd töltsd ki az üres helyeket!

Egy .................................... nevű nő fenyegette meg Illést. 

Azt mondta, hogy ................................................. ilyenkorra megöli.

Az asszony Akháb király .................................................volt. (16:30-31.vers)

Illés megijedt, és az ország egy távoli, déli részére menekült.

K: Megtudod ennek a nevét, ha leírod az alábbi rajzok kezdőbetűit!

Amikor odaért, még egy teljes napot ment a pusztában, majd leült, és Istenhez imádkozott.

K: Írd ide, hogy mit mondott Istennek!

Szegény Illés! Joggal kérdezhetjük: mi siklott félre benne? Hol van az a bátorság, amit a Kármel
hegyen mutatott? Most itt ül a pusztában, össze van zavarodva, és nem akar élni! 

A baja valójában az volt, hogy megengedte, hogy az ISTENBE VETETT BIZALOM helyét átvegye
a JÉZABELTŐL VALÓ FÉLELEM. Ugyanez megtörténhet velünk is! Nagyon összezavarodhatunk
és aggódhatunk, ha engedjük, hogy az aggodalmaskodás és a félelem vegye át az Isten iránti
bizalmunk helyét. Isten azonban nem adta fel Illéssel kapcsolatban! Ő pontosan tudta, hogyan
érezte magát Illés, és hogyan tud a segítségére lenni.

K: Olvasd el, hogy mi történik az 5-8. versekben, és töltsd ki a keresztrejtvényt!

Vízszintes
1. Ő érintette meg Illést.
4. Ennyiszer érintette meg őt. 

Függőleges
1. Ezt tette Illés a bokor alatt.
2. Ezt is kapott Illés.
3. Valójában Ő gondoskodott Illésről.
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Illés most már sokkal erősebb volt! További 40 napot utazott, és egy barlanghoz ért. Újra
veszélyt és magányt érzett. Isten mégis vele volt. Megkérdezte tőle: „Mit csinálsz itt, Illés?”

K: Írd ide Illés válaszát, amit ő gondolt, hogy történni fog vele!

Isten újra megmutatta prófétájának a nagyságát, de most nem azzal, hogy ételt adott
neki, hanem hogy bemutatta, hogy a természet erőit Ő irányítja.

K: Olvasd el, hogy mi történt a 11-14. versekben, és aztán tedd helyes sorrendbe
az alábbi mondatokat, 1-től 5-ig sorszámozva őket!

Egy földindulás rázta meg a hegyeket.

Nagy és erős szél zúgott és tördelte a sziklákat.

Isten még egyszer megkérdezte: „Mit csinálsz itt, Illés?”

Tűz támadt Istentől.

Halk és szelíd hangot hallott.

Isten azt mondta Illésnek, hogy bízzon Benne, és ne féljen. Mindannyiunk számára
fontos leckét foglal össze a Zsoltárok 56:4.

K: Írd ki ide a verset!

Illés most már kész volt arra, hogy véghezvigye Isten utasításait. Az ország északi
részé be kellett mennie, és megkeresnie néhány embert, majd felkennie őket. 
(A „felkenés” azt jelenti, hogy olajat kentek valaki fejére, hogy bemutassák, hogy
fontos feladatot kapott, akár mint király vagy próféta.) 

K: Hány embert kellett felkennie? Karikázd be!

6          3          4          5         2

Illésnek még sok nehéz dolgot kellett tennie, mielőtt Isten magához vitte volna a
mennybe. Megtanulta azonban, hogy Isten segítségével felül tud kerekedni a félel -
mein, és elég erős és hasznos lehet Isten szolgálatában.
Ezt nekünk is nagyon fontos megtanulnunk!
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