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1. törtéNEt: Illés engedelmeskedik Istennek
Ez a történet arról szól, hogy: Isten megbüntet egy bűnös királyt. Olvasd el:

1. Királyok
17:1-7

Amikor Illés élt, akkor egy na -
gyon gonosz király volt Izráel -
ben. A királyt Aháb nak hívták.
Felesége, a királynő, akit
Jezábel nek hívtak, szin tén
nagyon gonosz volt.

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

Illés Isten prófétája volt. Isten mondta meg Illésnek, hogy mit mondjon a
királynak. Egy nap Isten elküldte Illést Ahábhoz, hogy mondja meg neki,
hogy nem enged sem esőt, sem harmatot hullani az országára hosszú
ideig! Aháb király nagyon dühös lett Illésre, és meg akarta ölni őt. Isten
azonban megmondta Illésnek, hogy hová rejtőzzön el. Illés elment, hogy
egy patak mellett éljen. A patak neve ez volt:

KERÍT
Színezd ki a betűket és a madarat!

Isten gondoskodott Illésről. Nagy madarak, hollók hoztak neki naponta
kétszer kenyeret és húst a csőrükben. A patakból ivott vizet. 

Egy idő múlva kiszáradt a patak. Most mit tegyen Illés? Isten nek már
meg volt a terve, Illésnek csak az volt a dolga, hogy enge del mes kedjen
Istennek és megtegye azt, amit mond neki. Neked is
mindig az a legjobb, ha engedelmeskedsz Istennek!

Színezd ki a képet!
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2. törtéNEt: Illés bízik Istenben
Ez a történet arról szól, hogy: Isten mindent megad Illésnek, amire szüksége van. Olvasd el:

1. Királyok
17:8-16

Amikor kiszáradt a patak, Isten egy özvegyhez küldte Illést. Ő fog gondoskodni róla.

Amikor Illés megérkezett, látta, hogy az asszonynak és a fiának is nagyon kevés
ennivalója van. Sokaknál volt ugyanez a helyzet, mert nem volt eső, és emiatt nem
volt termés. 

Illés azt kérte az özvegytől, hogy adjon neki egy kis kenyeret és vizet.

Húzd alá a megfelelő szavakat a mondatokban!
1. Illés  húst / gyümölcsöt / kenyeret kért az özvegytől.
2. Kért még tőle  olajat / vizet / bort is.

Az özvegy azt válaszolta, hogy neki is csak annyi lisztje van, hogy egy kis ételt
készítsen belőle magának és a fiának.

„Készíts először nekem egy kenyeret”  mondta Illés, „mert Isten azt ígéri neked, hogy
nem fogy ki a liszted és olajad addig, amíg nem küld újra esőt.”

Az asszony bölcs volt, hitt Isten ígéretében és bízott Benne. Elment, és úgy tett,
ahogyan Illés mondta.

Isten megtartotta az ígéretét. Hosszú ideig gondoskodott Illésről, és az özvegynek
mindig volt elég lisztje és olaja, hogy kenyeret készítsen belőle.

Az özvegy és Illés is megtapasztalhatta, hogy Isten milyen hatalmas!
te is bízhatsz Benne és engedelmeskedhetsz Neki!

Színezd ki a képet!
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3. törtéNEt: Illés Istent szolgálja
Ez a történet arról szól, hogy: Isten ad győzelmet Illésnek. Olvasd el:

1. Királyok 
18:1-2 és 16-46

több mint három évig nem volt eső.
Minden elszáradt, és az állatok is kezd -
tek elpusztulni.

Ekkor Isten visszaküldte Illést Aháb
királyhoz.

„Gyere velem a Karmel-hegyre” mondta
Illés a királynak. „Hozd magaddal a Baal
isten prófétáit is. Próbát teszünk, hogy
kiderüljön, ki az igaz Isten.”

Két oltárt építettek a hegyen, egyet
Baalnak, és egyet az Úrnak. Mindkét
oltárra egy bikát helyeztek áldozatul.

Megállapodtak abban, hogy az az igazi
Isten, aki úgy válaszol az imádságaikra,
hogy tüzet küld a mennyből és elégeti az
áldozatot. 

Karikázd be a MEGFELELŐt a szavak közül!
1. Mindkét oltárra  kecskét / bárányt / bikát  tettek.
2.Arra vártak, hogy Baal vagy az Úr fog  tűzzel / esővel  válaszolni.

Baal prófétái órákon át imádkoztak tűzért. De nem jött válasz! Erre még hango sab -
ban imádkoztak. Azonban akkor sem jött válasz!

Illés felépítette az Úr oltárát. Ezután nyugodtan imádkozott Istenhez, és az Úr tüze
leszállt! Minden elégett, még a kövek is!

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

„Az Úr az Isten!”
Színezd ki a betűket!

A próba eredménye az lett, hogy sokan visszafordultak szívükben az igaz
Istenhez. Ő megmutatta a hatalmát. A nap végén pedig megjött az eső is!

rajzolj tüzet az oltár tetejére!
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3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. törtéNEt: Illés nem bízik Istenben
Ez a történet arról szól, hogy: ha megijed az ember elfelejtheti Istent. Olvasd el:

1. Királyok 
19:1-16

Jezábel királynő, Aháb felesége gyűlölte Illést.
Azt mondta, hogy meg fogja öletni egy napon belül.

Illés megijedt. Elfutott egy elhagyatott helyre. Ott leült egy bokor alá, és
azt kérte Istentől, hogy engedje őt meghalni!

Ki akarta megölni Illést? __ __ z __ __ __ l .

Isten tudta, hogy mennyire
fáradt volt Illés. Sok alvásra és
ennivalóra volt szüksége.

Elaludt, és amikor felébredt,
frissen sült kenyeret és egy
korsó vizet talált maga mellett.

A jóízű evés után újra elaludt,
és aztán megint evett. Most
már sokkal jobban érezte
magát. Isten törődött vele,
még akkor is, amikor Jezábel
megpróbálta megölni őt.

Illés ezután egy barlanghoz
ment. Isten ott „halk és szelíd
hangon” beszélt hozzá. Azt
mondta Illésnek, hogy keresse
meg az Elizeus nevű fiatal -
embert. Később Elizeus lett
Illés utódja Isten prófétájaként. 

Írd be a hiányzó betűket!

I __ __ é __   után   E __ i __ __ __ __   lett a próféta.

Illés élete lassan a végéhez ért. Jól szolgálta Istent.
Isten segített neki ebben. Ő neked is fog segíteni, ha
bízol Benne, ahogyan Illés is tette!

rajzolj egy bokrot Illés mellé!


