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16. Isten csodálatos gondviselése (1Kir 17)

Salamon uralkodása után az ország kettészakadt. Az ország északi része megőrizte az Iz-
rael nevet, míg a déli rész a Júda nevet kapta. Izraelben éppen Aháb király uralkodott, aki 
Istentől eltávolodva irányította az országot. Isten nem nézte jó szemmel Aháb hűtlenségét, 
figyelmeztetni akarta őt. Illés prófétát küldte a királyhoz. Isten üzenete hosszú szárazságot 
ígért. A rossz hír miatt Illésnek el kellett menekülnie a király elől, és át is kellett élnie a szá-
razság következményeit. Isten azonban gondoskodott Illésről, így mindig jutott számára 
enni- és innivaló.  

1. Gyűjtsd össze a tör-
ténet szavait! Az ese-
mények sorrendjében 
írd le a szavakat!

Egy idő elteltével  hiányában a vizek elapadtak. Illés Sareptába ment, az Úr szava 

szerint. A város bejáratánál találkozott egy                 -nyal. Illés ezt kérte: Hozz nekem egy 

kis   -et és egy falat kenyeret is! Az asszony így felelt: Csak egy (kép: marék lvan a 

fazekamban, és egy kevés olaj a (kép:ó)--ban. Illés, így válaszolt: Ne félj! (…)(Akép: lisztes 

nem ürül ki, és az  nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. Az 

asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. Evett Illés is meg az asszony is mindennap. 

2. Isten gondoskodik az övéiről. Hogyan? Egészítsd ki a rajzokat!

3. Kösd össze! Mely mozzanatok tartoznak a történetből a következő időmegjelölésekhez?

1. Ezekben az esztendőkben…

2. Egy idő múlva…

3. Éppen…

4. Éppen most…

5. A lisztesfazék nem ürül ki, és  
az olajos korsó nem fogy ki  
addig, amíg…

6. Most már… 

a) …az Úr esőt nem bocsát a földre.

b) …nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én  
azt nem mondom.

c) …tudom, hogy te Isten embere vagy, 
és hogy igaz a te szádban az Úr igéje!

d) …ott volt egy özvegyasszony, aki fát  
szedegetett.

e) …szedegetek pár fát, hogy hazamenve  
ételt készítsek magamnak és a fiamnak.

f) …azonban kiszáradt a patak, mert nem volt 
eső az országban.


