
11. Mit kérdezett Isten Illéstől? Fejtsd meg a rejtvényt! Mindig egy
állatot keress!
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1.  Változtatja  a  színét.  2.  Nagyon  lassú  állat.  3.  Csíkos  macskafajta
vadállat.  4.  Négylábú,  doromboló  háziállat.  5.  Sárga  és  hápog.  6.  Az
Antarktiszon  élő  madár.  7.  Szúrós  állat.  8.  Emlős,  víziállat.  9.  Lepke
másképpen. 10. Koszos állat.  11. Hosszú nyaka miatt  jól ismerjük. 12.
Erős, mint a … 13. A sivatag hajója. 14. Tojást ad nekünk. 15. Kedves,
pöttyös …bogár.  16.  Nyolclábú víziállat.  17.  Vidám, vízben ugrándozó
állat. 18. A macska eledele. 19. A levegő királya. 

Isten szelíd hangja 
1Királyok 19,1-18

1. Válaszolj a kérdésekre az eddig tanultak alapján!
– Hogy hívták a királyt, aki ekkor uralkodott? ..............................

– Hogy hívták a feleségét? ….....................................

– Mit mondott el a király a feleségének?

 …....................................................................................................

– Miért lett mérges a királyné?
 …....................................................................................................

2. Mit történt ezután Illéssel? Húzd alá a helyes választ!
a) Ő lett a király.

b) Visszament Sareptába.

c) Megijedt és elment, hogy mentse az életét.

3.  Milyen  tulajdonságát  ismertük  meg  Illésnek?  Színezd  ki  a
megfelelő szavakat!

 

4. Melyik hegyhez futott el Illés? …...................................................

bátor volt elfáradt erős volt

vidám volt nevetett félt



5. Segíts Illésnek eljutni a Hóreb-hegyhez! 

6.  Rakd sorba a betűket,  és  megtudod Isten milyen csodát tesz az
emberrel, ha elfáradt. Írd le a vonalra!

EŐRT  DA  A  ENÁDARTAMGFK,  SÉ  ZA  ENŐLRETT

ANYGON  EŐRSÉS  STZEI.” (Ézs. 40,29)

…...................................................................................................................

.......................................................................................................................

7. Elhangzott egy párbeszéd a történetben. Írd a mondat után azt a
nevet, aki az adott mondatot mondta!
„Mit csinálsz itt Illés?” …............................
„Egyedül maradtam.”   ….…........................
„Nem látod, hogy kimerült és csüggedt vagyok?” ….............................
„Menj fel a hegyre!”     ….…........................

8.  A rajzon  a  fekvő,  szomorkodó  Illést  látod.  Rajzold  mellé,  hogy
mivel erősítette meg őt Isten!

9. Számozással rendezd sorba az eseményeket!
_________ Halk és szelíd hang hallatszott.

_________ Földrengés következett.

_________ Nagy, erős szél szaggatta a hegyeket, tördelte a sziklákat.

_________ Tűz támadt.

10. Gyűjtsd össze a történetből, hogy mi mindenben nem volt az Úr!


