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bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

C91. RéSZ: Illés
Isten büntetése Kulcsvers:

1. Királyok 17:5

Olvasd el:
1. Királyok 

16:29-33, 17:1-7

Ajánlott további olvasásra: •  5. Mózes 7:1-6 •  Prédikátor 4:13

Ezekben a versekben Akhábbal, Izráel hetedik királyával ismerkedünk meg, aki 22 évig
uralkodott. Ő volt Izráel addig élt királyai közül a leggonoszabb! A 16. fejezet 30. és 33.
verse ezt foglalja össze.

K: Mit mondanak nekünk ezek a versek Akhábról?

Egyik legnagyobb hibája az volt, hogy egy gonosz, pogány hercegnőt vett feleségül.

K: Ki volt ő?  

Ennek eredményeképpen Akháb elfordult Izráel igaz Istenétől.

K: A 32. vers szerint mihez vezetett ez Akháb életében?

A bálványok tisztelete elterjedt Izráelben. Az egész nép hátat fordított Istennek, hogy
helyette Baált, Asérá istennőt és más hamis isteneket imádjon és nekik szolgáljon.

K: SZÓRÁCS

1. Akháb apja.
2. Akháb apósa.
3. Akháb felesége.
4. Ilyen szobrot is készíttetett Akháb.
5. Júda királya Akháb idejében.
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ÖSSZESEN:

és ekkor hirtelen egy új szereplő tűnik fel a színen. Nevét megtalálhatod a szórácsban, ha elolvasod a
satírozott betűket felülről lefelé.

K: Ki volt Istennek ez a bátor prófétája?  

Írd ide a nevét:

A gileádi felföldről jött, a Jordán folyón átkelve. Megállt a romlott király és fényes udvartartása előtt, és
elhozta Isten üzenetét.

K: Mi volt ez az üzenet?

Talán azon tűnődsz, hogy mit akart Isten elérni az eső visszatartásával. Az 5. Mózes 11:17-ből tudjuk,
hogy ez volt az egyik módja annak, ahogy Isten megbüntette népét az engedetlenségéért.

K: Olvasd el az 5 Mózes 11:16-17-et, és foglald össze SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mit mondott Isten!

Illés ezután, Isten utasításait követve elmenekült, újra átkelve a folyón, hogy elrejtőzzön egy patak
mellett.

K: Mi volt a patak neve?

Ez a patak fog friss vízről gondoskodni számára, amire szüksége
van a kezdődő szárazság miatt. De mi lesz az élelemmel? Isten azt
ígérte, hogy mindenről gondoskodik, amire Illésnek szüksége van. 

K: Hogyan és mivel táplálta Illést Isten?

K: Milyen gyakran hoztak neki ételt?

K: Írd ide a kulcsversből azokat a szavakat, amelyek arról szólnak, hogy Illés engedelmeskedett
Istennek!

Illés neve azt jelenti, hogy ’Jahve az én Istenem’.

K: Szerinted miért illik az Illés név erre a prófétára?

„JAHVE” a neve az egyetlen igaz Istennek.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C9

2. RéSZ: Illés
Isten gondoskodása Kulcsvers:

1. Királyok 17:24

Olvasd el:
1. Királyok

17:7-24

Ajánlott további olvasásra: • Máté 6:31-34  • Zsidók 11:32-35  •  Jakab 5:16

Az országban szárazság volt, ahogyan Illés előre bejelentette. Biztos volt, hogy ezt éhínség követi
majd! Ahogy teltek a napok és a hetek, Illés patakja is kiszáradt. Isten először erre a csendes,
elhagyatott helyre irányította őt, és csodálatos módon táplálta. Most Illés Istenre várt, hogy
megmondja neki, mit tegyen ezután. Az Úr nem hagyta cserben Illést.

K: KERESZTREJTVéNY

A keresztrejtvény meghatározásai alapján kikerekedik a történet.

Az Úr azt mondta Illésnek, hogy menjen el
Sareptába, ahol megparancsolta egy (függő leges
1), hogy gondoskodjon róla. Amikor odaért a
város (vízszintes 4), egy asszony (vízszintes 3)
szedegetett. Azt kérte tőle, hogy hozzon neki egy
kis (vízszintes 6). Amikor elindult érte, akkor kért
tőle még egy falat (vízszintes 7) is.

Később az asszony (függőleges 3) nagyon beteg
lett és meghalt. Illés felvitte a szobájába és
lefektette az (függőleges 5). (függőleges 2)
ráborult a fiúra, és Istenhez imádkozott.

Ezekben a versekben két csoda van megörökítve. Az első abban az üzenetben van összefoglalva,
amit az Úr, Izráel Istene adott Illésnek, hogy mondja meg az asszonynak (lásd 14. vers).

K: Mi volt ez az üzenet?

Isten így gondoskodott Illésről, az özvegyről és a fiáról. Illés számára egy helyről is gondoskodott.

K: Hol élt Illés ebben az időben?
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ÖSSZESEN:

Azon az első napon, amikor Illés megérkezett az özvegy városába, azt mondta az asszonynak, hogy
valamit tennie kell, MIELŐTT magának és a fiának készít kenyeret.

K: Mit kellett előtte tennie?

Ez nagyon egyszerűnek hangzik, amíg nem
gondolunk bele egy kicsit jobban. Ha Illés szavai
nem válnak valóra, akkor az özvegy még
reménytelenebb helyzetbe kerül majd, mint eddig
volt. Azzal, hogy megtette, amit Illés kért tőle,
megmutatta Istenbe és az Ő prófétájába vetett
hitét. 

Egyszer a fia megbetegedett és végül meghalt. Bánatában és gyötrődésében az özvegy Illést hibáztatta
fia haláláért. Persze nem ő volt az oka, de a fiú tragikus halálára válaszul Illés Istenhez imádkozott.
Imádságának két része volt. Az imádság első fele, mielőtt ráborult volna a fiúra, kérdésként volt meg -
fogal mazva.

K: Írd le ide a kérdést!

Az imádság második része, miután ráborult a fiúra, egy kérés volt.

K: Mi volt az a kérés?

Ez a második csoda Illés imádságára érkezett válasz volt.

K: Írd ki az olvasmányból azt a verset, amelyben olvashatjuk, hogy Isten válaszolt Illés imádságára!

A kulcsversben az özvegy kijelentette Istenbe és prófétájába vetett hitét.

K: Írd ide a kulcsverset!

Isten mindezt az asszonyért és Illésért tette, éppen úgy, ahogyan Ő megígérte! Nekünk örök életet ígér,
ha hiszünk az Úr Jézusban. Igazán megérdemli a mi teljes bizalmunkat is!

K: Írd le az Úr Jézus ígéretét a János 3:15-ből!
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3. RéSZ: Illés
Isten hatalma Kulcsvers:

Jakab 5:17-18

Olvasd el:
1. Királyok 

18:1-46

Ajánlott további olvasásra: •  Józsué 24:15  •  ézsaiás 45:21 and 22  •  Zsidók 12:29

Hosszú idő múlva az Úr azt mondta Illésnek, hogy a szárazság a vége felé közeledik, és meg paran -
csol ta neki, hogy jelenjen meg Akháb király előtt. 

K: Pontosan mennyi ideig tartott a szárazság? Nézd meg a kulcsverset!

Útközben Illés találkozott Abdiással, a palota felügyelőjével, és az Úr őszinte hívével. Abdiás
számára akkoriban nehéz lehetett hűségesnek maradni az Úrhoz, miközben a palota személyzeté -
nek is magasrangú tagja volt. Abdiás azt mondta Illésnek, hogy Akháb mindenhol rá vadászik.

Még ugyanezen a napon Illés találkozott Akhábbal. Akháb ezekkel a szavakkal köszöntötte Illést:
„Te vagy az, Izráel megrontója?” Nem Illés volt Izráel megrontója! Meg is mondta a királynak, hogy
ő maga és családja okozta Izráel romlását.

K: Hogyan mondta meg Illés, hogy Akháb és családja hozott romlást Izráelre?

Ebben a fejezetben egy kicsit jobban megismerjük a gonosz Jézabel királynőt is. Nem csak támo -
gatta a sok hamis isten imádatát, de 850 hamis prófétát is eltartott. és ami a legrosszabb, az Úr sok
prófétáját megölette.

K: Ebben a tanulmányban sok szám szerepel. Írd ide, hogy melyik szám melyik versben szere -
pel, és mire vonatkozik!

Illés azt mondta Akháb királynak, hogy gyűjtse össze Izráel egész népét és az összes hamis prófétát
a Kármel hegyre. Amikor mind együtt voltak, Illés szólt a nagy sokasághoz.

K: Írd ide Illés első szavait a 21. versből!

Szám Vers Mire vonatkozik?
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ÖSSZESEN:

Mindenki hallgatott! Illés ezután „próbát” javasolt közte és a 850 próféta között, ami valójában azt
jelentette, hogy Isten és a Baál között. Reggeltől kora estig sántikáltak Baál prófétái az oltáruk körül, és
kardokkal és dárdákkal hasogatták meg magukat, így kiáltottak istenükhöz. De nem volt válasz!

Akkor Illés lépett előre. Most ő következett. Illés újra felépítette az Úr régi oltárát.

K: Írd le röviden a SAJÁT SZAVAIDDAL Illés előkészületeit, mielőtt imádkozott!

Amikor Illés imádkozott Istenhez, az Úr megmutatta a hatalmát azzal, hogy tüzet küldött a mennyből. 

K: Mit tett az Úr tüze?

Amikor ezt meglátták az emberek, arcukkal a földre borultak.

K: Írd a pontokra, majd karikázd be a megoldásokat a SZÓKERESŐBEN! A szavak vízszintesen,
függőlegesen és átlósan, előre és visszafelé is lehetnek. Utána olvasd össze a megmaradt
betűket, fentről lefelé haladva, és megtudod, hogy mit mondtak ezek az emberek.

1. Az éhínség ezen a helyen pusztított legerősebben.  ......................

2. A hegy neve, ahol a „próba” zajlott.  ............................

3. Baál prófétáit ennél a pataknál ölték meg.  .........................

4. Illés ezek közé hajtotta az arcát.    ......................

5. Akháb ezzel ment le a hegyről.    ......................

6. Ekkora méretű volt a felhő, ami először megjelent.    ......................

7. Akháb ide hajtott el és Illés erre a helyre futott.    ......................

K: Írd ide, a megmaradt betűkből, hogy mit kiáltott az egész nép? (39. vers)

Emlékezetes nap volt ez Izráelben! Megértették, hogy milyen bolondul viselkedtek, és visszafordultak az
Úrhoz. Jutottál már te is hasonló következtetésre és teljes szívvel elkötelezted magad az Úrnak? 

A kulcsvers elmondja nekünk, hogy Illés újra imádkozott.

K: Mi történt válaszul a második imára?

Mi volt Illés imádságának a titka? Nem az, hogy különleges ember volt, hanem az, hogy olyan ember
volt, akinek az élete TETSZETT Istennek. Az ilyen ember imádsága erőteljes és hatékony.

Olvasd el a Jakab 5:16-ot!
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4. RéSZ: Illés
Isten jelenléte Kulcsvers:

Jakab 4:8

Olvasd el:
1. Királyok 

19:1-18

Ajánlott további olvasásra: •  ézsaiás 40:29-31  •  Zsidók 13: 5 és 6

Illés Kármel hegyi győzelme nagy veszélybe sodorta őt. Amikor a gonosz Jézabel királynő
meghallotta férjétől, Akháb királytól, hogy mi történt, üzenetet küldött Illés prófétának.

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mi volt az üzenet!

K: Hogyan reagált Illés Jézabel üzenetére? 
Írd az állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Félt, megijedt. ..................

Újra elrejtőzött a patak mellett. ..................

Segítséget kért Akhábtól. ..................

Otthagyta a szolgáját, és egyedül folytatta útját a pusztába. ..................

Egy teljes napi gyaloglás után leült egy fa alá. ..................

Egész éjjel ébren maradt. ..................

Illés levert volt és nagyon egyedül érezte magát. A legjobbat adta magából! Azt gondolta, hogy ő az
egyetlen Izráel népéből, aki kiállt Istenért és mi lett a jutalma? Futhatott azok elől , akik meg akarták
őt ölni. Rettenetesen sajnálta magát és azt kérte Istentől, hogy engedje őt meghalni.

Milyen bátortalan és zavarodott volt! Az Úr mégsem felejtkezett el róla!

K: Keresd ki a Zsoltár 103:13-14-et! Írd le ezeket a verseket, és húzd alá azt a három kifejezést,
ami arról szól, hogy az Úr valóban gondot visel rólunk!

Ez igaz volt Illésre nézve is. Habár kimerült és rémült volt, Isten megértette, hogyan érez és bátorí -
totta őt.

K: Kit küldött Isten Illéshez?

K: Mivel látta el Isten a prófétáját?

Kétszeri alvás és evés után Illés most már kész volt továbbmenni!
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖSSZESEN:

4. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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K: Tedd helyes sorrendbe az alábbi mondatokat, 1-től 5-ig sorszámozva őket!
(Keresd ki az 1. Királyok 19:8-13-at!)

Az Úr csöndesen (halk és szelíd hangon) beszélt Illéshez.

Illés a Hóreb-(Sínai-)hegyre ment és egy barlangban töltötte az éjszakát.

Illés 40 napot és 40 éjszakát gyalogolt.

Erős szél volt, majd földrengés és tűz következett.

Az Úr azt mondta Illésnek, hogy menjen ki és álljon a hegyre.

Ami a Hóreb-hegyen történt, az nagyon külön -
leges élmény volt Illés számára, mert Isten rend -
kívüli módon beszélt hozzá. Világossá vált
számára, hogy Isten sokkal jobban ismeri az ő
körülményeit, mint ahogyan ő azt elképzelte.

K: Megértette, hogy mennyire igaz a kulcsvers első fele. Írd le ide ezt a részt!

és ez még ma is igaz! Ha mi, bűnösök, keressük az Urat, meg fogjuk találni Őt és Ő nem
fog elfordulni tőlünk (lásd János 6:37). 

Még keresztyénként is emlékeztetnünk kell magunkat erre! 

Illés Istennel való találkozása eredményeképpen friss erőt kapott új feladataihoz. Az Úr
a pusztába küldte őt, hogy felkenjen három embert. 

K: Kik voltak ők?

Az Illésről szóló történetek végén láthatjuk, hogy milyen nagy embere volt ő Istennek!
Azokban a napokban, amikor Akháb király és Jézabel királynő rossz hatással voltak a
népre, rendkívüli volt Illés jó hatása! Mint nekünk, úgy neki is voltak gyenge pontjai, de
Isten segítségével erős volt. 
A TE éLETED is hasznos lehet Isten számára, ha őszintén az Ő kezébe engeded át az
irányítást, szívedből hittel elfogadva, hogy Ő annyira szeret téged, hogy a Fiát adta,
hogy Megváltód legyen.
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