
9. Olvasd el Illés imádságát, és válaszolj a kérdésekre!

„Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene! Hadd tudják meg a
mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok,
és mindezt a te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj  nekem,
hadd tudja meg ez a nép, hogy te,  az Úr, vagy az Isten,  és te fordítsd
vissza szívüket! (1Kir. 18,36-37)

 Mely pátriárkákat sorol fel Illés? …..............................................

 Minek nevezte magát Illés? …......................................................

 Mit kért Istentől Illés? …..............................................................

10. Mi módon nyilvánult meg Isten hatalma? Színezd ki a helyes 
választ! (18,38)

Tűz a hegyen 
1Királyok 18,1-39 

1. Ki volt az, aki lobogó palásttal rohant az úton? A megadott rajz 
megadott betűje alapján fejtsd meg a rejtvényt!

5 1 4 2 2 1

2. Hol rejtegette Isten száz prófétáját Abdiás? Színezd ki!

3. Válaszolj a kérdésekre!
a) Ki volt nagyon mérges? …...............................................
b) Hány éve nem esett már az eső? ….................................
c) Ki sietett a másik elé? Karikázd be a jó választ!
ILLÉS AKHÁB ELÉ AKHÁB ILLÉS ELÉ
d) Mivel vádolta meg Illést a király? Keresd ki a történetből, és írd le a 
vonalra!
…...................................................................................................................
......................................................................................................................



4.  Milyen  feladatot  adott  az  Úr  Illésnek?  Húzd  alá  a  megfelelő
választ!

 Meneküljön el a pogányok közé.

 Keresse fel a Baál papokat és beszéljen velük.

 Menjen el Akháb királyhoz, és mutassa meg magát neki.

 Beszélgessen Abdiással, a király szolgájával.

5. Fejtsd meg a keresztrejtvény! Ki a megfejtés: _________________

Ő üzent a 
próféta által

Pogány isten

Istenítélet 
hegye

Isten nevében 
szól

Kétfelé lépked 
az úton

6.  Melyik  hegyre  hívatta  Illés  a  királyt,  Izrael  népét  és  a  Baál
papokat? Színezd ki a helyes választ!

7. Karikázz be minden második betűt, és megtudod Illés nagy 
kérdését a népe felé! 

AMSEDFDGDHIJG KSLÁÉNÁTŰIQKWÁELRTTOZK

UKIÉOTPFŐEÚLÓÉ? ÍHYA XACZ VÚBR NAMZ

AIESSTGEDN, QKWÖEVRETSZSUÉITOEPK EŐRT; OHLA

PPÉEÁDFIHG WBTAZÁOL, PKLÖOVKEJSLSZÉTTRETK

AQZWT.”  (1KIR. 18,21)

8. Fejezd be a rajzot a történet alapján!


