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1. törtéNEt: Elizeus – Illés követése
Ez a történet arról szól, hogy: Isten velünk van. Olvasd el:

1. Királyok 19:19-21 
és 2. Királyok 2:1-15

Egyik nap Illés találkozott egy
fiatalemberrel, Elizeussal, aki
épp a mezőn dolgozott. Oda -
ment hozzá és ráterítette a
köpenyét. Elizeus tudta, hogy ez
azt jelenti, ott kell hagynia
mindenét és követnie kell Illést,
hogy együtt szolgálják Istent.

Elizeus tehát elköszönt a csa -
lád jától és Illéssel ment.

Nem sokkal később Illés és
Elizeus együtt voltak, amikor
olyan dolog történt, amin mind -
ketten meglepődtek.

Hirtelen egy tüzes szekér ment
el közöttük, majd Isten felvitte
Illést forgószélben magához a
menny be.

Elizeus barátja elment, de Isten
nem hagyta magára. Egy külön -
leges erőt is adott neki ahhoz,
hogy jól tudja szolgálni Őt.

Kivel ment el Elizeus otthonról? I __ __ __ __ __ __ __ .
Hova ment Illés a forgószélben? m __ __ __ __ __ __ .
Ki maradt Elizeussal? I __ __ __ __ .

Színezd ki a képet!
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2. törtéNEt: Elizeus- Segítség egy barátnak
Ez a történet arról szól, hogy: Istennek hatalma van még a halál felett is.
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Olvasd el:
2. Királyok 4: 8- 37

Elizeus folyamatosan járta az országot, miközben Isten munkáját végezte. Gyakran
meglátogatott egy házaspárt, ahol az asszony nagyon kedves volt vele. Egy külön
szobát rendezett be neki és finom ételeket főzött a prófétának. 

A házaspárnak nem volt
gyereke, bár nagyon sze -
ret tek volna. Eli zeus meg -
ígérte nekik, hogy Isten
nemsokára megaján dé -
koz  za őket egy fiú gyer -
mekkel. és így is lett!

Amikor a fiú nagyobb lett
megbetege dett, annyira
hogy meg is halt. Az édes -
anyja megkereste Elizeust
és elmondta neki, mi
történt. Elizeus azonnal
elment hozzájuk.

Először imádkozott Isten -
hez, azután ráhajolt a
gyerekre. és a fiú újra élt!
Hétszer tüsszentett, majd
kinyitotta a szemét!

Ez a csoda azért következhetett be, mert Isten Elizeussal volt. A családban mindenki
megtudhatta, hogy milyen hatalmas Isten.

Tegyél pipát (4) ahhoz a mondathoz, ami IGAZ, keresztet (8) ahhoz, 
ami HAMIS.

Az asszony nagyon kedves volt. 

Az asszonynak kislánya született. 

A fiú apja elment megkeresni Elizeust.

Azért támadt fel a kisfiú, mert Isten Elizeussal volt.    

Rajzold oda a kisfiút az
anyukájához, majd
színezd ki a képet!
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3. törtéNEt: Egy leprás meggyógyítása
Ez a történet arról szól, hogy: Isten mindenkit nagyon szeret. Olvasd el:

2. Királyok 5: 1-19

Naamán nagyon fontos katona volt, de egy súlyos bőrbetegsége volt. Egyik orvos
sem tudta meggyógyítani őt. Naamán házában élt egy kislány, aki ugyanabból az
országból származott, ahonnan Elizeus. Ő biztos volt abban, hogy Isten segít sé gé -
vel Elizeus meggyógyíthatja Naamánt.

Naamán elindult, hogy megkeresse a prófétát. Elizeus azt mondta neki, hogy
fürödjön meg hétszer a Jordán folyó vizében. A folyó nagyon hideg és mocsaras volt,
Naamán egyáltalán nem akart belemenni a vízbe, de ez volt az egyetlen lehetősége
arra, hogy meggyógyuljon.

Miután megtette azt, amit Elizeus mondott, azonnal meggyógyult a betegségéből.

Naamán nagyon boldog volt, hogy megtette azt, amit Elizeus mondott neki. tudta azt
is, hogy Isten volt az Elizeuson keresztül, aki meggyógyította őt.

Hányszor kellett Naamán megfürödjön a folyóban?
(Színezd ki a helyes választ!)

1  2  5  7

Színezd ki a képet!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. törtéNEt: A csalás megbüntetése
Ez a történet arról szól, hogy: nem szabad hazudni. Olvasd el:

2. Királyok 5: 19-27
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Naamán már hazafelé tartott, amikor észrevette, hogy valaki szalad
utána. Géhazi volt az, Elizeus szolgája. Géhazi tudta, hogy Naamán
értékes ajándékokat hozott Elizeusnak, amiket a próféta nem fogadott el.

Géhazi viszont úgy döntött, hogy megszerzi azokat magának.

Géhazi hazudott Naamánnak és azt mondta neki, hogy Elizeus meg -
gondolta magát és mégis szüksége van az ajándékokra. Naamán két
zsák ezüstöt adott Géhazinak és néhány ruhát is. Géhazi elrejtette
ezeket a házába.

Géhazi úgy gondolta, hogy senki se tudta meg, mit tett. Isten azonban
mindent tud! Isten megbüntette Géhazit azért, mert hazudott. Géhazi
ugyanolyan beteg lett, mint Naamán volt korábban.

Isten megbüntette Géhazit azért, amit tett?

Igen  /  Nem (Húzd át a hibás választ!)

Mindannyian követtünk már el rossz dolgokat, ezért 
kell megkérjük Istent, hogy bocsásson meg nekünk.

Rajzolj ide ruhákat meg két zsákot, amiben az
ezüstök voltak, majd színezd ki a képet!


