
13. Segíts a hollónak eljutni Illéshez!

14. Mi az, amit biztosan tudott Illés? Színezz ki minden 2. betűt!

Reggeli a madarakkal 
1Királyok 17,1-6

1. Milyen helytelen dolgokat tett Akháb király, Izrael királya, amikor
uralkodni kezdett? (Segít az 1Királyok 16,30-33)
…...................................................................................................................
......................................................................................................................

2. Miről van szó? Fejtsd meg, mire gondoltunk, majd az adott betűt
karikázd be a szóban, és így megtudod, hogy hívták Akháb király
feleségét! A gondolt szó kezdőbetűjét megadjuk!
Vízen közlekedő jármű. H….................... (3)
Fából van, és a gyerekek szívesen játszanak vele. É......................... (1)
A miénk piros-fehér-zöld színű. Z......................... (1)
Nagyon finom, piros gyümölcs. A.......................   (4)
A házban van, és függöny kerül rá.  A.........................(2)
Ez a gyümölcs lehet sárga vagy zöld. Ősszel érik. K......................... (5)
Ősszel lehullik a fákról. L...........................(5)

3. Akháb és a felesége, Jézabel bálványimádók voltak. Keresd meg a
két kép közötti 5 apró különbséget!



4. Milyen jellemtulajdonsága volt a királynak? Karikázd be a 
megfelelő jelzőket!

istenfélő, ingadozó, gyenge jellemű, bátor, engedékeny, türelmes

5. Istennek volt üzenete népe számára a bálványimádásról. Keresd ki 
a Bibliádban 5Mózes 11,16-17 verseit! Pótold ki a hiányzó szavakat!

__________________________ azért, hogy a ti ____________________

meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne ________________________

idegen isteneket, és ne _______________________ le előttük. Különben

az  Úrnak haragja _____________________ reátok,  és  bezárja  az  eget,

hogy  ________________  ne  legyen,  és  a  föld  az  ő

_______________________ meg ne teremje; és hamarsággal elvesztek a

______ __________________, amelyet az Úr ad néktek.

6. Hogy hívták Isten prófétáját? Színezd ki a helyes nevet!

7.  Milyen  üzenete  volt  Istennek  Illésen  keresztül  a  királynak?
(1Királyok 17,1)
….................................................................................................................

8. Meddig nem lesz eső, mit üzent Illés Akhábnak? Karikázd be!

2 év 1 év 3 hónap

9. Válaszolj a kérdésekre!
• Egyedül volt-e Illés, amikor Akhábbal beszélgetett? …..............
• Ki volt vele? ….......................................................
• Mit mondott az Úr Illésnek, miután kijött a palotából? 

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

10. Hova kellett mennie Illésnek? Rajzold le!

11. Milyen állat gondoskodott Illésről? Fejtsd meg a képrejtvényt!

H +  = ___
12. Hogyan gondoskodott ez a madár Illésről? Mit vitt neki? Rajzold
a kézbe, vagy a holló szájába!


