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Izraelský lid vstoupil do Palestiny, země 
osídlené Kananejci - zlými pohany. 

Mluvili jiným jazykem, obětovali lidské 
oběti a klaněli se modlám ze zlata, 

stříbra, bronzu a dřeva. 

Baale, přijmi toto 
nevinné dítě jako oběť. 

Nechť jeho krev 
ukonejší tvůj hněv. 

Obětuji své 
vlastní dítě, aby 
zaplatilo za mé 

hříchy.

Jednoho dne 
se také staneme

 kněžími a budeme
 provádět oběti.

Je to ohavnost,
 ale nemáme na 

vybranou. Oko za 
oko, zub za zub.

Bůh jim seslal proroky a kněží, kteří je 
nabádali k pokání; i přesto však nadále 

hřešili. Bůh se chystal zničit 
Kananejský lid, jako zničil lid za dnů 
Noema a města Sodomu a Gomoru.

Deuteronomium 18:9-11
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Pohané, kteří uctívali modly, 
bojovali s Izraelci o zaslíbenou 
zemi. Bůh však dodal Izraelcům 

moc a sílu Kananejce porazit.

Jak si troufáte 
vkročit do tohoto 

posvátného 
chrámu!

Toto bylo poslední 
novorozeně, které 

jste obětovali.

Krvavá válka skončila. Hebrejci 
obsadili zaslíbenou zemi a  

podrobili si všechny nepřátele. 
Jozue předstoupil před izraelský lid.

Jozue 24:2-14

Váš otec Abraham 
pocházel z národa, který 

sloužil jiným bohům. Bůh 
k němu promluvil a slíbil 

mu, že rozmnoží jeho 
potomstvo.

Bůh také řekl, že jeho lid 
sestoupí do Egypta, odkud bude 
po 400 letech poroby vyveden a 

navrácen do země zaslíbené.
Uplynulo 500 let, stojíme na půdě 

země zaslíbené. Bůh dodržel 
slib, který nám dal.

Nyní jděte a 
usaďte se v této zemi. 

Jestliže opustíte Hospodina
 a budete sloužit cizím bohům, 

zle s vámi naloží a skoncuje 
s vámi, jako skoncoval 

s ostatními.
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V nové zemi žili v míru a 
pokoji. Každý vlastnil kousek 
pole a měl dostatek jídla. Bůh 

jim všem velmi žehnal.

Večeře je 
hotova.

Hned jak 
vyndáme ten 

kámen.

Hebrejci se rozmnožili a obsadili celou
 zemi. Všude vládla spravedlnost a dobrá 

vůle. Nový národ se nazýval Izrael.

Pěkně zdravím, 
jaké jsou 

dnes ryby?

Čerstvé, 
jako vždy.
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Hospodin vám vydal do rukou nepřátele,
 kteří stále slouží cizím bohům. Vyvolte si

 dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům lidí, v
 jejichž zemi sloužíte, nebo Hospodinu, Bohu 
vašeho praotce Abrahama. Já a moje rodina

 budeme sloužit Hospodinu.
Hospodin přikázal, abychom 

nesloužili cizím bohům. On nás i naše 
otce vyvedl mocnou rukou z Egypta a 

staral se o nás na poušti.

Hospodin je Bůh svatý.
 Je to Bůh žárlivý; jestliže se 

odvrátíte od Hospodina a budete 
sloužit cizím bohům, zle s vámi 

naloží a skoncuje s vámi. 

Jste svědci sami před sebou. 
Svobodnou volbou jste se rozhodli 

sloužit Hospodinu.

Zapíšu do knihy smlouvu, 
kterou jste dnes uzavřeli.

Budeme tě poslouchat tak, jak jsme 
poslouchali Mojžíše. Nechť je Bůh s tebou. Kdo 

poruší Boží přikázání, bude vydán smrti.

Země byla spravována soudci, kteří 
mluvili s Bohem, četli zákony a 

přikázání sepsaná Mojžíšem. 
Soudcové rozsuzovali spory a vedli lid 

k tomu, aby poslouchali Hospodina.

Co říká právo o 
tom, když býk utrká 

muže nebo ženu 
k smrti?

Exodus 21:28-29, Jozue 24:15-24

Hospodin před námi vyhnal z této 
země všechny národy, které zde sídlily, 

i lid Amorejský.Také my budeme sloužit 
Hospodinu. On je náš Bůh.

Budeme sloužit 
Hospodinu.

Ano, jsme svědci.

Mojžíšovo právo 
říká, že majitel býka je 
zodpovědný za škodu a 
býk musí být utracen.
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Ne, synu. Zahubitel 
nepřijde. Krev obětního 

beránka zakryje naše hříchy, 
abychom mohli 

předstoupit před Boha. 

Ne všichni dodržovali slib, že 
budou sloužit Hospodinu.

Hospodin vzplanul 
proti Izraeli hněvem 
a vydal je napospas 

pohanským národům.

Baale, 
zachraň mě!

Soudců 3:7-8, 12-13, 4:1-2, 10:6-7

Lidé měli v živé paměti  všechny zázraky, které 
Bůh učinil za Mojžíše a Jozua. Byli rádi, že byli 

vysvobozeni z egyptského otroctví. Věrně sloužili 
Hospodinu a obětovali oběti, jak měli nařízeno. 

Otče, proč musí 
kněží podřezat našeho 
beránka? Přijde zase 

zahubitel jako v 
Egyptě? 

Zázraky ustaly a nová generace 
zapomněla na živého Hospodina 

a začala uctívat bezduché 
modly, svatyně a své předky. 

Ááááá!
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Hospodine, 
zhřešili jsme, prosíme, 

odpusť nám. 

Lid odmítal zřízení vedené 
soudci, kteří následovali Boha 

a soudili lid podle Božího 
Zákona. Rozhodli se zvolit 
krále jako pohanské národy.

Marně je prorok a soudce Samuel 
varoval, že pokud si zvolí krále, 
odmítnou tím Boha jako svého 

vládce. Přestali důvěřovat Bohu a 
zvolili svoji vlastní cestu. Vyvolený 
král Saul je zneužíval, vybíral daně, 

zabavoval jejich majetek, z jejich 
synů a dcer učinil otroky.   

Zabavuje se váš 
majetek ve prospěch 
království. A o vaši 
dceru se tady dobře 

postaráme.

První Samuelova 8

Na Izraelce dolehlo veliké 
soužení. Rozpomenuli se na 

Hospodinův zákon a přiznali, 
že proti Bohu zhřešili.

Bůh jim odpustil 
a nastolil znovu 

pokoj a mír.
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První Samuelova 18:10-11, 31:4, 16:1-13; Žalm 23:1-3

Saul padl v bitvě a jeho 
duše propadla peklu.

Hospodin je můj 
pastýř, nebudu mít 

nedostatek. Dopřává mi 
odpočívat na zelených 

pastvinách, duši 
moji udržuje.

David byl spravedlivý a Bůh
 si ho oblíbil. Je tím vyvoleným,
 který spasí lidstvo a osvobodí 
je od hříchu a smrti? Je David

 tím slíbeným synem?

Vidím velkou
 tmu, to neslibuje nic
 dobrého. Zahyneš v 
bitvě a namísto tebe 
nastoupí nový král.

Bůh vyvolil mladého jinocha 
za nového krále. Byl to ten 

chlapec, kterého se Saul 
snažil probodnout -  syn 

pastýře ovcí, který miloval 
Boha a dodržoval přikázání.

Když král Saul zestárnul, 
zmocnil se ho zlý duch a 
začal běsnit jako posedlý.

Každý den hrál mladý chlapec 
David pro krále na citaru. 

Jednoho dne náhle Saul mrštil 
kopím, které měl v ruce a 

snažil se Davida probodnout. 

Saul zavrhl živého 
Boha a obrátil se o 

pomoc k věštkyním.

Saul hřešil čím dál víc. Na všechny 
žárlil a všech se bál. Zlí duchové mu 
slíbili moc a bohatství. Namísto toho 

však přinesli utrpení a soužení.
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Navraťte této ženě 
majetek a postarejte se
 o to, aby již nemusela 
odvádět žádné daně.

David miloval hudbu
 a složil pro Hospodina 
mnoho chvalozpěvů.

Druhá Samuelova 2:4;  Žalm 1; Skutky S.Apoštolů 13:22-23
*Všechny uvedené citace pocházejí z Kralické Bible. (Bible Svatá: Písmo svaté Starého a Nového Zákona podle posledního 

vydání kralického z roku 1613. 3.vydání Praha: Česká Biblická Společnost, 2009.)

Po Saulově smrti se králem Izraele 
stal David. Vedl lid k uctívání 

Hospodina a dodržování Zákona.

Za vlády krále
Davida národ vzkvétal

 a žil spravedlivě. 

Žalm Davidův
 Blahoslavený ten 

muž, kterýž nechodí po radě
 bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na 

stolici posměvačů nesedá.
Ale v zákoně Hospodinově jest libost jeho, a 

v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.

Nebo bude jako strom štípený při tekutých 
vodách, kterýž ovoce své vydává časem 

svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti 
bude, šťastně mu se povede.

Ne takť  budou bezbožní, ale jako plevy,
kteréž rozmítá vítr.

A protože neostojí bezbožní na soudu,
ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.
Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých,

ale cesta bezbožných zahyne.
(Žalm 1)*
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Davidův chvalozpěv 
o slíbeném Spasiteli:

Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti 
a chudé tvé v pravosti.

Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí
syny nuzného, násilníka pak potře.

Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý,
a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává.

Panovati bude od moře až k moři, a od
řeky až do končin země.

Nadto klaněti se jemu budou všickni
králové, všickni národové jemu sloužiti budou.

Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť
jest drahá krev jejich před očima jeho.

A ustavně za něj se modliti, na
každý den jemu dobrořečiti budou.

Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce
trvá, děditi bude jméno jeho.

A požehnání sobě dávajíce v něm
všickni národové, budou ho blahoslaviti.

(Žalm 72)

Bůh řekl Davidovi:„Až zemřeš, 
posadím na trůn tvého syna a upevním  

jeho království. Tvůj syn vybuduje 
chrám, kde budu uctíván a já upevním 

jeho královský trůn na věky.”

Jen jeden slib nedošel naplnění – 
příchod Spasitele, který zničí Satana 

a jeho dílo. Lidé hřešili a krev 
obětních zvířat byla nabízena jako 

smíření za jejich hříchy. Byli vděční, 
že Bůh poskytl lidem možnost, jak se 
smířit s Bohem do doby, než přijde 
Spasitel a odstraní hřích nadobro.

Druhá Samuelova 7:12-16; Žalm 72:1-20

Bůh promlouval k Davidovi a odhalil 
mu, co se stane v budoucnosti. David 
zapsal tato proroctví do Knihy žalmů. 

Mnohá z nich byla již naplněna.

Po smrti Davidově se stal králem jeho syn 
Šalomoun (r. 971 před Kristem). Podle přesných 
instrukcí, které obdržel David of Boha,  vystavěl 
Šalomoun chrám, který nahradil svatostánek (966 
před Kristem). Izraelský lid žil v zaslíbené zemi a 
Bůh jim velmi žehnal. Stalo se tak, jak Bůh slíbil.
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Lidé navštěvovali chrám, aby naslouchali 
čtení z Písma svatého. Nejvíce se jim 

líbila proroctví o Mesiáši.

Učinilť jest Hospodin pravdomluvnou přísahu 
Davidovi, aniž se od ní uchýlí, řka:  Z plodu 

života tvého posadím na trůn tvůj.
(Žalm 132-11)

Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě. Líbejte 
syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na 
cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho.

(Žalm 2:7,12)

David napsal mnoho žalmů o očekávaném 
Spasiteli:

Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na 
pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel 

tvých za podnože noh tvých.
(Žalm 110:1)

Trůn tvůj, ó Bože, jest věčný a stálý.
Miluješ spravedlnost, a nenávidíš 

bezbožnosti,
protož pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem 

veselé nad účastníky tvé.
(Žalm 45:7-8)

Další proroctví o očekávaném Spasiteli:

Já také za prvorozeného vystavím jej, 
a za vyššího králů zemských.

(Žalm 89: 28)

Abych činil vůli tvou, Bože můj, líbost
mám; nebo zákon tvůj jest u prostřed

vnitřností mých.
(Žalm 40:9)

Otevru v podobenství ústa svá, 
vypravovati budu přípovídky starobylé.

(Žalm 78:2)

David napsal zvláštní věci o 
očekávaném Mesiášovi:

Jako voda rozplynul jsem se, 
a roztoupily se všecky kosti mé, 
a srdce mé jako vosk rozpustilo 
se u prostřed vnitřností mých.

Vyprahla jako střepina síla má,a 
jazyk můj přilnul k dásním mým, 

anobrž v prachu smrti položils 
mne. Rosta zlostníků oblehla mne, 

zprobijeli ruce mé i nohy mé.
Dělí mezi sebou roucha má, a o 

můj oděv mecí los.
(Žalm 22 :15-19)

ŠALOMOUN VLÁDL DLOUZE A ÚSPĚŠNĚ. PO JEHO SMRTI SE SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ 
IZRAELE ODDĚLILO A ZVOLILO SI ZA KRÁLE BEZBOŽNÉHO JEROBOÁMA (975 

PŘED KRISTEM). SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ IZRAELE BYLO DALEKO OD CHRÁMU V 
JERUZALÉMĚ. JEROBOÁM NAŘÍDIL UCTÍVÁNÍ ZLATÝCH BÝČKŮ A ZAVÁDĚL 

SVÉVOLNĚ NOVOTY V BOHOSLUŽBĚ.

Ale co Zákon sepsaný 
Mojžíšem a chrám, 
který postavil Bůh v 

Jeruzalémě?

Zde je tvůj Bůh, Izraeli, 
který tě vyvedl z egyptské 
země; toto jsou jeho kněží.

K Bohu vede několik 
různých cest. Někteří 

uctívají Hospodina, jiní 
Aláha a my uctíváme 

Baala.

A co Písmo svaté, které
 dal Bůh vyvoleným prokokům? 

Nařizuje nám, abychom neuctívali jiné
 bohy a dále říká, že existuje pouze
 jeden jediný Bůh, ke kterému vede

 pouze jedna cesta.

První Královská 12:20, 28-29; Žalm 2:7, 12, 22:6, 14-18, 40:8, 45:6-7, 89:26-27, 110:1, 4, 132:11
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Myslíte si, že Bůh je tak 
netolerantní? Nehodlám vás 

už dále poslouchat !

Ode dneška 
budete všichni uctívat Baala.

 Pokud nedodržíte toto nařízení, 
budete vydáni katu!

Lucifer (hříšný cherub) měl původně podobu býka. Aniž by o tom 
lidé věděli, uctívali tak Satana, který tím byl velmi potěšen, zvlášť 

když jeho uctívání odvádělo pozornost od příchodu Spasitele.

První Královská 12:28, 13:1-2, Jeremiáš 44:17-25

Baale,
 přijmi od nás 

tuto oběť.

Buď pochválena 
královno nebes, 

matko boží. Vyslyš 
naše modlitby a 
odpusť nám naše 

hříchy.

Co tady 
pohledáváš? Toto 
je posvátná půda.

Přicházím s poselstvím od 
Hospodina–Boha, od kterého jsi se odvrátil: 

Davidovu domu, z jehož rodu vzejde slíbený Spasitel, 
se narodí syn jménem Joziáš. Ten na tomto oltáři

 upálí všechny kněží, kteří uctívají Baala. 
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Přísahám na samotného 
Hospodina, stane se tak, jak říkám: 

Joziáš obětuje na tomto oltáři 
všechny Baalovy kněží.

Co to povídáš?
 Pouze bohové dokáží 
předvídat budoucnost.

Hospodin sešle znamení, 
abyste uvěřili, že jsem jeho 

prorokem. Dnes se oltář rozpadne 
a popel z obětí, který je na něm, 

se rozsype.  

Ha ha ha! Poslechněte si 
toho starého blázna! Myslí 
si, že on jediný má pravdu

 a ostatní ne.

Chopte se ho!
 Zabijte ho! Jaká 

opovážlivost mluvit proti 
vyznání druhých ?

Strnula mi ruka! 
Hospodin mě potrestal. 
Modli se za mne, aby se 

moje ruka uzdravila.

Všemohoucí Hospodine, 
ukaž nám dnes svoji moc 
a sílu. Nechť se králova 

ruka zahojí.

Stal se zázrak! 
Hospodin uzdravil 

mou ruku!

První Královská 13:2-6
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Néeeee!

Hospodin 
promluvil!

Zničil moje 
náboženství. Jsem 

bezmocný, nic jiného 
mi už nezbývá.

Jsi skutečně Hospodinův 
prorok. Žádný z našich proroků nikdy 

nic podobného nedokázal. Pojď se mou 
do domu, bohatě tě pohostím a 

štědře tě obdaruji.

Ne, nepůjdu s tebou. Hospodin 
mi přikázal, abych nejedl chléb, 
nepil vodu a nevracel se cestou, 

kterou jsem přišel.

Sám tomu 
nerozumím. Je to Bůh, kdo 

skrze mne promlouvá.

První Královská 13:5, 7-9

Řekl jsi, 
že na oltáři budou

 spáleny kosti kněží. 
Oltář je zničen a nikdo 

na něm nezemřel.

Ááááááá!

PRÁSK!PRÁSK!
BUM!
BUM!
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Jak Bůh přikázal, prorok odešel jinou 
cestou. Po celé dva dny nic nejedl a nepil. 

Následovali ho dva mladí chlapci, aby 
věděli, kam má namířeno.

Otče, nevěřil 
bych tomu, 

kdybych to neviděl 
na vlastní oči. Byl 
to zajisté jeden 
z izraelských 

proroků!

Otče, myslíš 
si, že měl pravdu? 

Je Hospodin jediný Bůh? 
Jsou naši bohové skutečně 

jen bezduché modly 
ze dřeva a zlata?

Rychle! 
Osedlejte mi 
osla! Musím 

ho dostihnout!

Našel proroka, jak sedí pod posvátným 
stromem. Chtěl být  mocnému a svatému muži 
nablízku. Předtím, než se království rozdělilo, 

sám býval Hospodinovým prorokem. Po 
rozdělení království však začal uctívat modly 

jako ostatní. Svoje činy omlouval slovy: Nejsou 
si snad všechna náboženská vyznání podobná?

Ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska. 
Jsi zajisté unavený. Pojď se mnou do mého 

domu a já ti dám najíst a napít.

Nemohu
 se s tebou vrátit.

 Hospodin mi nařídil, 
abych na tomto místě

 nejedl a nepil.

Díky Bohu, mám 
velkou žízeň.

I já jsem prorok
 jako ty. Dnes ke mně na

 pokyn Hospodinův promluvil
 anděl a řekl mi, abych

 tě přivedl do svého domu 
a dal ti najíst a napít.

Opravdu jsem si pochutnal, 
nyní je čas vydat se na cestu 

zpět domů.

Tati, ty předvídáš 
budoucnost? Také k 

tobě promlouvá 
Bůh?

Toto praví Hospodin:
 „Poněvadž jsi nedodržel příkaz, který ti 

dal Hospodin a vrátil ses a jedl jsi chléb a pil 
jsi vodu na tomto místě, nevrátíš se zpět do 

Judska a tvé tělo nebude uloženo do
 hrobu tvých předků.”

Ano, synu –
 to je poprvé 

po velmi 
dlouhé době.

Obávám se, že ano. 
Je to moje vina.

Říkáš, že 
zemře?

První Královská 13:10-22
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Svatý muž odešel s těžkým srdcem.Věděl, že 
Hospodinova slova se vyplní. Netušil však, že 

jeho konec přijde brzy a bude tak krutý.

To je ten prorok 
z Judska!

A co je ještě 
podivnější, že ten lev 
tu sedí spolu s oslem 

jakoby tu mrtvolu 
střežili.

Falešný prorok pak  pohřbil  tělo 
Božího proroka ve své rodinné hrobce 
spolu s Baalovými kněžími. Bylo to 

nedaleko od místa, kde Bůh zničil oltář.

Vzepřel se 
Hospodinovu rozkazu 
a zemřel krutou smrtí. 
Jistě se stane vše, co 

prorokoval. 

Svatý muž byl pohřben a brzy se na něj 
zapomnělo. Oltář byl znovu postaven a po 

třista let sloužil jako místo k uctívání Baala. 
Dosud však na něm nebyly obětovány lidské 

kosti, jak tento svatý muž předpověděl. 

O třista let později se králem stal Joziáš 
(640 před Kristem). V chrámě nalezl Bibli, která 

otřásla králem i jeho dvorem. Uvědomil si, že 
národ zapomněl na živoucího Boha a uctíval 
bezduché modly. Nechal shromáždit všechny 

starší, proroky a kněží, aby jim Bibli předčítal.

Lidé se styděli za svoje 
hříchy a souhlasili, že 

budou z celého srdce a z 
celé duše plnit všechny 
Boží příkazy a nařízení.

První Královská 13:23-31; Druhá Královská 21:24, 22:8-11, 23:1-3

Ááááááá!
Ááááááá!

Nikdy 
jsem nic podobného 

neviděl. Lev ho usmrtil, 
ale jeho mrtvolu 

nesežral.
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Jak Bůh nařídil, lidé 
zničili všechny modly a 

pobili všechny kněží, kteří
 pálili kadidlo Baalovi, 

slunci, měsíci, souhvězdím a 
veškerému nebeskému zástupu.

Zákon Hospodinův sepsaný 
Mojžíšem zakazoval 

homosexualitu, a tak byli všichni 
hříšníci vyhnáni ze země.

Joziáš také vymýtil vyvolávače 
duchů zemřelých a jasnovidce.

Roztříštěte její 
skleněnou kouli a 

podpalte dům.

Druhá Královská 23:5, 7, 10

Matko boží, 
zachraň nás!

IGNORANT
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Joziáš odešel k oltáři na 
posvátném návrší, kde 

před 300 lety varoval Boží 
prorok krále Jaroboáma.

Král nechal zbořit oltář, 
všechny ohavné bůžky a 
modly rozdrtil na prach, 

i okolní stromy pokácel a 
rozsekal na štěpiny.

Existuje pouze jeden 
jediný Bůh, který nemá žádnou

 podobu. Tito falešní kněží svedli 
Izrael k hříchu a odvrátili

 jej od Hospodina!

Musíš 
zemřít.

Oltář byl tak znovu zničen 
a popel z obětí, které na 
něm byly, se rozsypal.

Všichni falešní kněží 
byli zabiti a jejich kosti
 byly spáleny na oltáři.

Z hrobů, které byly poblíž, nechal 
Joziáš vyzvednout všechny kosti 

falešných kněží a spálil je na 
oltáři, neboť se obával, že by lidé 
začali uctívat jejich pozůstatky. 

Druhá Královská 23:15-16
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Předpověděl, že 
král jménem Joziáš – tedy 

vy vaše Výsosti- provede to, 
co jste dnes učinil.

Spalte 
všechny 

kosti.

Milosti, toto je hrob Božího 
muže, který přišel před 300 
lety z Judska a předpověděl 

všechny tyto události.

Nechte ho tedy
 odpočívat v pokoji. Ať nikdo 

nehýbá jeho kostmi. Ty ostatní spalte. 
Pokud chceme, aby nám Hospodin 
žehnal, musíme očistit tuto zemi od 

všech falešných vyznání. A tak se naplnilo 300 let staré proroctví.

Král Joziáš rozkázal všem lidem, aby 
slavili svátek Pesach jako vzpomínku na 
Hospodina, který je vyvedl z egyptského 

otroctví a dal jim zemi zaslíbenou.

Buď požehnaný 
Hospodine, Pane 
nebes, který nám 

dáváš chléb. Otče,
 proč slavíme 
dnešní den?

A tak jim jejich otec vyprávěl, jak Hospodin vyvedl 
jejich praotce z egyptského otroctví, jak jim dal desky s 
desaterem a vystavěl svatostánek. Řekl jim také o krvi 

na dveřích, která zachránila  jejich prvorozené syny před 
smrtí. Byl to ten nejlepší svátek, jaký kdy slavili.

Druhá Královská 23:17-18, 21-22
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Králem severního Izraele se stal slabý muž 
jménem Achab. (918 před Kristem) Kraloval 

nad Izraelem v Samaří, zemi Sidóňanů, 
kteří  sloužili Baalovi. Vzal si ženu Jezábel,

 dceru Etbála, krále Sidonského.

Jezábel urážela 
Hospodina, Boha 

Izraele, a sváděla lid 
k uctívání Baala.

Najděte všechny 
Hospodinovy proroky a 

zabijte je. Ať je Baal 
jediným bohem.

Král měl na svém 
dvoře správce domu 

jménem Abdiáš, který  
sloužil Hospodinu. Musím všechny 

proroky varovat.

První Královská 16:28, 31, 18:4

Abdiáš se ujal sta proroků, 
schoval je v jeskyni a 

přinášel jim chléb a vodu.
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Prorok Eliáš byl jediný, 
kdo se neukrýval.

Králi Achabe, protože 
jsi se odvrátil od Hospodina, 
Boha tvých praotců, a spolu 
s tvojí ženou Jezábel sloužil 

Baalovi, nebude v těchto letech 
rosa ani déšť, dokud to 

slovem neporučím.
He he he! Tak ty 

si myslíš, že jsi nějaký prorok? 
Mám na svém dvoře tisíce proroků 

a ti neříkají nic o suchu. Za poslední
 roky jsme měli dostatek dešťů. 

Jdi mi z cesty, ty ubohá maškaro.

Sucha přinesla zemi nedostatek jídla a lidé začali trpět velkým hladem. Falešní 
kněží se modlili k Baalovi, ale ten jejich modlitby neslyšel. Sucha se zhoršovala, 

v zemi nebyla ani kapka vody. Hospodin poslal Eliáše do domu vdovy, 
která mu měla dát najíst a napít a postarat se o něj, dokud sucha neustanou.

Dala bys 
mi prosím trochu 

vody a krajíc 
chleba? Popravdě řečeno, mám 

ve džbánu jen hrst mouky
 a v láhvi trochu oleje, tak 

akorát pro sebe a svého syna.
 Chtěli jsme se naposledy

 najíst než zemřeme.
Nemáme žádnou 

naději. Bůh nás trestá 
za naše hříchy.

Neboj se, Bůh 
se o vás postará.

Jdi a udělej, co jsi chtěla. 
Jen mi nejdřív připrav malý
 chléb a přines mi jej. Neboť

 toto praví Hospodin, Bůh
 Izraele: „Mouka ve džbánu

 neubude a olej v láhvi 
nedojde až do dne, kdy dá 

Hospodin zemi déšť.”

Měl pravdu! 
Mouky ani oleje 

neubylo!

První Královská 17:1, 10-16
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Můj syn!

Olej se nedá vylít! 
Stále ho přibývá! Je to zázrak! 

Bůh je dobrý.

Po tři roky jedli 
všichni tři z jednoho 

džbánu mouky a 
jedné láhve oleje.

Jednoho dne přišel Eliáš 
do domu a našel syna 

té vdovy mrtvého. 

Ulehl s 
horečkou a už se 

neprobudil!

Co jsem ti udělala, že se
 mi takto odvděčuješ? Přišel jsi ke

 mně, abys mi připomněl mé hříchy
 a mému synovi přivodil smrt?

Hospodin
 je stále Bůh 

Izraele. 

Hospodine, ať 
se vrátí do tohoto 

dítěte život!

Hospodin Eliášův 
hlas vyslyšel, do 

dítěte se navrátil život 
a znovu procitlo.

Děkuji Hospodine, Bože 
Abrahama, Izáka a Jákoba. 

Ty jediný jsi Bůh.

Říkal jsem ti, 
že Hospodin je 

Bůh Izraele.

První Královská 17:17-24
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Po tři roky byl v zemi hlad. Lidé 
trpěli nedostatkem jídla, ale stále 

uctívali falešného boha Baala. 

Proč Baal 
nevyslyší naše 

modlitby a nepošle 
déšť? Třeba je Baal 

jen bezduchá modla, která 
nemá uši, takže neslyší.

Jezábel a Achab dávali Eliášovi vinu za zkázu
 země. Vyslali své vojáky, aby Eliáše našli a zabili.

Vydejte nám 
Eliáše. Pokud ho 
ukrýváte, budete 

zabiti.

Achabe, hledáš 
snad mne?

Ty přivádíš do 
zkázy Izrael tím, že se 

odvracíš od Hospodina a 
uctíváš Baala. Shromáždi 
850 Baalových proroků 

a přiveď je na horu 
Karmel.

Kdo z koho, říkáš? 
To bude zajímavé, 

uvidíme se tedy na hoře.

O několik dní později 
na hoře Karmel.

Jak dlouho budete přecházet z jedné
 strany na druhou? Je-li Hospodin Bohem, 

následujte ho; jestliže je to Baal, jděte za ním. 
Už se konečně rozhodněte.

Vyzývám vás, proroci 
Baala, k sázce, která ukáže, 

kdo je opravdový Bůh.

Ano, nechť se 
rozhodne. Co 
máme učinit?

První Královská 18:1, 17-21

Tak to jsi ty, 
kdo přivolal zkázu 

na Izrael?
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Postavte oltář pro Baala a 
já udělám totéž pro Hospodina. 

Na dříví položíme obětního býka,
 ale oheň nezaložíme. 

Bůh, který sešle oheň, 
je pravý Bůh. Protože je vás 

většina, začněte první.

Baale, 
odpověz nám! Tvému 
jménu odevzdáváme 

tuto oběť.

Jedinečný a 
všemohoucí Baale.

Královno nebes, 
zjev se a pomoz 

Baalovi.

Volejte co nejhlasitěji, vždyť 
je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo 

odcestoval anebo snad spí?

Ano, určitě 
spí! Ať se tedy 

probudí!

Ty špinavče, 
to nic lepšího 

neumíš?

Nevzdávejme
 se. Možná, že když  se

 pořežeme, stékající krev 
Baala uspokojí.

Vy pak budete 
vzývat jméno 

Baala a já budu 
vzývat jméno 
Hospodina.

První Královská 18:22-27
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Áááááááááá

Baalovi proroci zoufale 
poskakovali kolem oltáře, 

volali co nejhlasitěji a řezali 
se nožem, až je polévala krev. 

Uáááá…..

Ó Baale, 
nabízím ti vlastní krev. 
Vyslyš nás a pošli oheň. 

Dokaž, že jsi bůh!

Ha ha! Tak vidíte sami! 
Už devět hodin voláte boha, který 

neodpovídá. Kdyby to byl opravdový 
bůh, zajisté by již odpověděl.

Teď jsem na řadě já. 
Ustupte a pozorně sledujte, 

co se bude dít.

Baale, proč nám 
neodpovídáš?

První Královská 18:28-30

Hééééé….

119



Proč kope ten 
hluboký příkop?

Čeká, až 
se setmí.

Kdy se začneš 
modlit? Nesoutěžíme 

v kopání příkopů.

Naplňte čtyři 
džbány vodou a vylijte 

je na zápalnou oběť 
a dříví.

Vodu? Vždyť ti 
to nechytne, když 

to namočíš.

Ten prorok je 
blázen. Nikdy se 
nedožije západu 

slunce.

Není to dost 
mokré. Přineste 

další čtyři džbány 
vody.

Cožpak se úplně 
pomátl? Divím se, 
že s ním má král 

trpělivost.

První Královská 18:32-34
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Ha ha. Je snad něco překážkou pro živoucího 
Boha? Přineste další čtyři džbány vody a znovu
 je vylejte na oltář. Teď poznáte, že existuje jen

 jeden Bůh a jeho jméno není Baal.

Za takovou 
opovážlivost 

přijde o hlavu.

Ustupte.

Ještě dál.

Ustupte 
dozadu.

Hospodine, Bože Abrahama, Izáka a
 Izraele, ať se dnes prokáže, že Ty jsi jediný

 opravdový Bůh a já Tvůj služebník. 
Obrať jejich srdce zpět k Tobě.

Íííííííííí!

První Královská 18:35-38

Áááááááááááá

Šššššššš….Šššššššš….

Křup!Křup!

121



Abrahamův 
Bůh!

Takový žár!

Oheň z 
nebes.

Pomóc!

Bůh Abrahama 
a Izáka odpověděl 

a seslal oheň.

Oheň spálil 
i kameny 
a hlínu!

Co je to za boha, 
který nemá žádnou 

podobu, a přesto činí 
takové zázraky?

Mojžíš přikázal, abychom 
uctívali pouze Hospodina, 

Boha Izraele. Nařídil, že každý 
Izraelec, který bude uctívat 
jiného boha než Hospodina, 

propadne smrti.

Ne! Slituj se!

První Královská 18:38-40
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Hospodin naplnil Eliáše 
takovou silou, že běžel 

20 mil před Achabem až 
do královského paláce.

Pobijte je! 
Všech 850.

My
 jsme to 
nevěděli.

Probodněte 
je mečem. 
Okamžitě! Všichni Baalovi 

proroci byli pobiti.

Králi, až se najíš a 
napiješ, zapřáhni a jeď 
domů, ať tě nestihne 
déšť, který se blíží.

Před třemi a půl lety předpověděl Eliáš, že nespadne 
v Izraeli ani kapka vody, dokud to sám nenařídí. Tak 
se také stalo. Baalovi proroci byli mrtví a lidé znovu 

uctívali Hospodina, Boha Izraele.

Spustil se silný déšť, který rozvodnil 
řeky tak, že je nebylo možno 

přeplavit. Achab dal zapřáhnout
 a uháněl pryč  jak nejrychleji 
mohl, aby ho voda nesmetla.

Ne, drahá. Eliáš 
čeká venku. Běžel před 

mým povozem celou cestu 
z hory Karmel.

Nebuď směšný. Nikdo 
nedokáže tak rychle utíkat. Kde 
jsou Baalovi proroci? Musíme

 oslavit příchod deštů.

První Královská 18:40-41, 44-46, 19:1

Vidím, že jsi zabil 
toho proroka Eliáše; 
Baal nám konečně 

seslal déšť.
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Nechal jsem 
je všechny zabít. 

Byli to lháři a 
podvodníci.

Eliášův Bůh seslal z nebes 
oheň. Byl to učiněný zázrak. 
Naši proroci byli bezmocní. 

Všichni lidé nyní uctívají 
Hospodina.

Ale drahá, co 
jiného jsem měl dělat? 

Bál jsem se lidí.

Ty jsi 
zabil mé 
proroky? 

Ty starý 
blázne!

Žádný zázrak 
nepomůže Eliášovi 

před pomstou 
Baala. 

Jestliže
 nezemře Eliáš mou 

rukou, nechť se mnou 
naloží bohové podle 

své libosti. 

Musím 
odejít.

Eliáš se vydal na
 útěk, aniž by nejdříve 

požádal Boha o pomoc.

Cože jsi udělal? 
Ty pitomče! Měl jsi

 zabít Eliáše!

První Královská 19:1-4
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Už dost, Hospodine,
 vezmi si můj život, než mě 

tu Jezábel najde.

Stydím se, že jsem Ti 
nedůvěřoval, vždyť nejsem o 

nic lepší než moji otcové.
 Nech mě tu umřít.

Eliáš putoval po čtyřicet dní pustinou, 
hledal jeskyni, kde by se ukryl. Přišel k Boží
 hoře Sion, na které Mojžíš obdržel desky s 

desaterem. Tam k němu Hospodin promluvil.

Co tu chceš, 
Eliáši?

Všichni 
Izraelci opustili 
Tvou smlouvu, 

Tvé oltáře zbořili 
a Tvé proroky 

povraždili mečem. 
Zbývám už jen já 
sám, avšak i mně 
ukládají o život.

Vyjdi na horu a 
předstup před 

Hospodina.

Jak tam Eliáš stál, přihnal 
se silný vítr, ale Hospodin 

v tom větru nebyl.

Po větru nastalo zemětřesení, 
ale Hospodin v něm nebyl.

Po zemětřesení přišel oheň, ale 
Hospodin ani v tom ohni nebyl.

Bůh chtěl ukázat Eliášovi, 
že je mnohem mocnější a 

hrozivější než Jezábel.

První Královská 19:4, 8-12
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Ať je tedy po tvém. 
Jdi a pomaž Elíšu, který 

se po tobě stane mým 
prorokem. 

Když vítr, zemětřesení a 
oheň ustaly, ozval se tichý 
a jemný hlas. Hospodin se 

ho znovu zeptal:

Co tu chceš, 
Eliáši?

Eliáš se nepoučil a odpověděl 
stejně jako předtím.

Všichni Izraelci 
opustili Tvou smlouvu, Tvé 
oltáře zbořili a Tvé proroky 
povraždili mečem. Zbývám 

už jen sám, avšak i mně 
ukládají o život.

Eliáš našel Elíšu, jak 
orá pole. Pomazal ho a 
Elíša se stal prorokem.

Hospodin tě 
chce učinit 
prorokem.

Obětuji své 
voly a pak půjdu 

za tebou.

Také chci, abys 
věděl, že je v Izraeli 7 000 

věrných, kteří se neklanějí Baalovi
 a nelíbají jeho nohy. Odejdi tedy, 
celá rodina krále Achaba zemře.

První Královská 19:12-21
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Achab byl bohatý 
a rozhodl se, že 

vinici koupí.

Prodej mi 
svoji vinici, je blízko 
mého domu. Dám ti 
za ní mnohem lepší 
vinici někde jinde.

To by Hospodin 
nikdy nedovolil.

Již 500 let je
 vinice majetkem naší 

rodiny. Zákon nedovoluje, 
abychom prodali dědictví 

po našich otcích. 

Drahý, proč
 nemáš chuť k jídlu? 

Proč jsi najednou
 tak rozmrzelý?

Nábot mi 
nechce prodat 
svou vinici.

Jsi král a ten
 může dělat, co se mu zlíbí. 
Přece nebude jeden nuzný 
poddaný stát v cestě tvému 

štěstí. Obstarám ti tu 
vinici sama.

Exodus 20:17, První Královská 21:1-7

Blízko paláce krále Achaba 
se nacházela vinice, která 
patřila Nábotovi. Achab se 

často díval z okna a 
obdivoval její krásu. Čím víc 
na vinici myslel, tím víc po 
ní toužil. Zákon nařizuje, 

“Nebudeš dychtit po ničem, 
co patří tvému bližnímu,” 

Achab však Hospodina 
neposlouchal.
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Zbytek dostanete až 
po vykonané práci. A o všem 
pomlčte nebo vás postihne 

stejný osud.

Mojžíšův Zákon říká: 
“Nevydáš proti svému 

bližnímu křivé svědectví.”

Clink

To je on.

Řekl, 
že král by 

měl zemřít.

Také řekl, že 
král je posedlý 

ďáblem. Zaslouží 
si smrt.

Odvedli Nábota 
a zabili ho.

Tak vidíš drahý,
 a vinice je nyní tvoje. Musíš být 
bezohledný, pokud chceš něčeho 

v dnešním světě dosáhnout. 
Jenom silní zvítězí.

Je nádherná, 
nemám pravdu?

Jezábel věděla, že 
Baal nemá oči k vidění. 

Nevěděla však, že existuje 
Hospodin, který vidí 
všechny prohřešky a 
nikdy nezapomíná.

Exodus 20:16; První Královská 21:10-16

CINKCINK
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Eliáši, Achab 
neprávem zabral 
Nábotovu vinici. 

Jdi tam a promluv 
k němu.

Achabe, toto praví Hospodin: 
„Zavraždil jsi nevinného a zabral 

jeho majetek. Za to a za tvé 
ostatní hříchy budou psi olizovat 
tvoji krev na stejném  místě, kde 

olizovali Nábotovu krev.” Našel jsi mě, 
můj nepříteli?

Před Hospodinem není 
úkrytu. Protože jsi zaprodal 

svou duši za majetek, Bůh na 
tebe a celou tvou rodinu 

uvede zlo. Zahubí všechny, 
kdo přijdou po tobě, tvé 

příbuzné i malé děti.

Hospodin je velmi rozzloben. 
Jezábel sežerou na hradbách tvého 
paláce psi. Kdo z tvé rodiny zemře 
ve městě, toho sežerou psi, a kdo 
zemře na poli, toho sežerou draví 

ptáci. Nikdo nebude pohřben 
jak se patří.

Toto je slovo 
Boží. Stane se, 
jak bylo řečeno.

První Královská 21:17-26

Smiluj se, 
začnu uctívat 
Hospodina.
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Králi Achabe, dopustil ses 
velkého zla v očích Hospodina. 
Platíš falešným prorokům, kteří 

nemluví nic než lži.

Stalo se 
vše, co Eliáš 
předpověděl.

Achab 
přinášel oběti 
Hospodinu, 
nečinil však 
tak celým 

svým srdcem.

Po nějaké době královi 
falešní proroci poradili 

Achabovi, aby vyhlásil válku.

Jdi do války proti 
Rámot Galád. Zvítězíš 

a bůh ti je vydá 
do rukou. 

A shodují se
 na tom všichni 

proroci?

Králi Achabe, promluvil ke
 mně Hospodin a řekl mi, že pokud 

vytáhneš do boje, budeš zabit.

Neposlouchej 
Micheáše. Není to jediný
 prorok Hospodina. Hle,

 slova 400 proroků jedněmi 
ústy ohlašují králi dobré 

věci v Rámot Galád.

Nenávidím Micheáše, protože 
mi neprorokuje nic dobrého.

Viděl jsem Hospodina sedícího
na trůně. Všechen nebeský zástup stál 

před ním zprava i zleva. Hospodin řekl: 
„Od té doby, co Eliáš předpověděl Achabovi 

smrt, byl král velmi opatrný. Musíme ho 
přesvědčit, aby vytáhl do boje. Kdo zláká 

Achaba, aby vytáhl do války a padl 
u Rámotu Galád?” 

Chvíli se dohadovali, jeden 
říkal to a druhý ono. Po chvíli jeden 

z andělů předstoupil a řekl:

Mám nápad, který by 
mohl vyjít. Vyjdu a stanu 

se falešným našeptávačem v 
ústech všech jeho proroků. 

Řeknu jim, aby Achab 
šel do války. 

To je skvělý plán. 
Proroci předpoví králi, že bude 

ve válce úspěšný, opak však bude 
pravdou. Nechám krále v bitvě 

padnout. Jdi a učiň to!

První Královská 21:27, 22:6-22
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Tak ty říkáš, že mě 
duch Hospodinův opustil a 

teď mluví skrze tebe?

V den, kdy se budeš 
skrývat v nejzazším koutě, 

abys unikl smrti, tehdy 
poznáš, že skrze mne 

mluvil Hospodin.

To je
 další z tvých 

proroctví? He!

Vsaďte ho do vězení 
a dávejte mu jen kousek 

chleba a trochu vody, dokud 
se nevrátím z bitvy. Potom 

s ním skoncuji.

Pokud se vrátíš z 
bitvy živý a zdravý, nemluvil

 skrze mne Hospodin a
 zasloužím si smrt.

To byl skvělý nápad,
 vyjet do boje v přestrojení za 

jednoho z vojáků. Nikdo netuší,
 kdo jsi a naši muži si vedou 

velmi dobře. Nemůžu se dočkat,
 až uvidím tvář toho proroka, 

až se vrátíš zpět.

Já také. Toto 
brnění mě ochrání 
před všemi šípy.

První Královská 22:24-30

PLESK!
PLESK!

131



Jeden z vojáků bezděčně 
napjal luk v naději, že trefí 

jednoho z nepřátel. 

Au!

Cože?

Pospěš si, 
krvácím.

První Královská 22:34

Vydržte!

Hvízd!Hvízd!
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Myslím, že 
je mrtev. Šíp ho zasáhl do jediného 

místa, které nebylo chráněno 
pancířem. Vypadá to, že 

nastal jeho čas.

Ó Bože, to ne!

Polož jeho tělo do 
Nábotovy vinice. Vystrojíme 

králi pohřeb později, až 
budeme mít více času.

Stalo se, jak Eliáš předpověděl. Psi lízali 
Achabovu krev pod okny jeho ženy Jezábel. Byl 

tak prvním z jeho rodu, kterého postihl tento 
hrozný konec. Ostatní na svůj osud teprve čekali.

Když voják umyl krev z korby 
vozu, vrátil se zpět do paláce.

Kde je král 
Achab?

První Královská 22:37-38; Druhá Královská 9:8-10
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Všichni až na Micheáše, 
kterého jsi pěstí udeřil a nechal zavřít 
do vězení. Až se o tom lidé dozvědí, 

budou tě chtít popravit.

Ty blázne! Nejsi žádný 
Boží prorok, ale lhář. Achab 

je mrtev, jak Micheáš 
předpověděl.

To není možné. 
Všichni proroci se 

shodli, že král v bojí 
zvítězí.

Jsi volný. 
Achab je 

mrtev.

Vím to a jak pravil 
Hospodin, psi slízali jeho 

krev. Jezábel je další na řadě 
a s ní všichni, kdo patří k 

Achabovu domu. 

Musím se ukrýt.

Ale ne! Micheáš přece říkal, 
že v den, kdy se schovám v nejzazším 

koutě, poznám skrze koho mluvil 
Duch Hospodinův.

Dvanáct let vládli Achabovi synové spolu s 
Jezábel v královském paláci. Izrael i nadále 
uctíval modly a nedodržoval Boží Zákon.

Hospodin promluvil k Achabovu rodu: 
„Čas se naplnil. Všichni Achabovi potomci 

včetně malých dětí  budou vyhubeni. 
Jezábel sežerou psi, nebude nikoho, kdo 

by ji pohřbil, ani po ní truchlil.” 

O 12 let později.

Musím se nalíčit, 
abych se Jéhu zalíbila, 

až se vrátí z bitvy.

Druhá Královská 9:30
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Postavím se 
sem, aby věděli, 

kdo tu velí.

Kdo je se 
mnou? Kdo?

Jsme s 
tebou.

Shoďte 
Jezábel z okna.

To nemůžete, jsem 
vaše královna.

Druhá Královská 9:32-33

Áááááá
Áááááá
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Nechte ji 
tady ležet.

Psi sežrali Jezábel a slízali její
 krev na tom samém místě, kde totéž 
udělali s jejím manželem. Přesně tak, 

jak to Boží prorok předpověděl.

Psi však nesežrali 
její špinavé ruce, 
které provedly 
tolik ohavnosti.

Jak proroci předpověděli, 
všichni Achabovi potomci byli 
vyhubeni, nezůstal ani jediný.

Ti, kteří zahynuli ve městě, byli sežráni psy a 
ti, kteří zemřeli na polích, sežrali draví ptáci. 

Nezůstala ani jediná kost, kterou by bylo 
možné pohřbít. Smrt je odplatou za hřích.  

Druhá Královská 9:33-37

VRRRRR

VRRRRR
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Když se Eliáš modlil, přišli k 
Elíšovi jeho žáci s poselstvím.

Hospodin k některým
 z nás promluvil.Víš, že dnes 
vezme Bůh tvého pána Eliáše 

vzhůru do nebe? Vím to také. 
Mlčte a nic 
neříkejte.

 Zůstaň zde, Hospodin 
mě posílá do Jericha.

Tak, jako živ je 
Hospodin, neopustím tě 

a půjdu s tebou.

Víš, že dnes vezme 
Hospodin tvého pána

 do nebe?

Ano, vím to
 také.  Nikomu o tom

 neříkejte. A teď mě už 
nezdržujte, nesmím
spustit pána z očí.

Zůstaň zde v Jerichu, 
protože Hospodin mě 

posílá k Jordánu.

Tak, jako živ je Hospodin, 
neopustím tě a půjdu s tebou.

Ti proroci 
jdou za námi. 

Jak překročíme 
řeku? Hladina 

stoupla.

Přejdeme suchou nohou.

Druhá Královská  2:3-7
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PLESK!

ACH!

Viděli jste to? Voda 
se rozestoupila, aby mohli

 přejít po suchu.

Tak, jak to 
udělal Mojžíš.

Jsem moc rád,
 že jsem toho byl 

svědkem. Kéž by to tak viděli 
Baalovi proroci!

Řekni, co mám
 pro tebe udělat, dříve

 než odejdu?

Dej mi dvojnásobný 
díl Ducha Božího, 
který je s tebou.

Žádáš o těžkou 
věc, ale pokud mě 
uvidíš stoupat do 

nebes, splní se ti to.

Hospodinův 
ohnivý vůz!

A větrný 
vír!

Druhá Královská 2:8-11

PLESK!
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Ohnivý vůz 
oddělil Eliáše 

od Elíši.

Eliáš stoupal
 do nebe ve 

větrném víru.

Poté nastalo ticho. Eliáš 
byl v nebi s Hospodinem.

Zůstal po něm 
jen plášť, kterým 

udeřil do vody, aby 
se rozestoupila.

Druhá Královská 2:11-13

VrrrrmVrrrrm
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Kde je 
Hospodin, 

Eliášův 
Bůh?

Eliášův 
duch spočinul 

na Elíšovi!

Dnes se 
tedy dějí věci!

Kde je 
Eliáš?

Elíša vykonal dvakrát tolik 
zázraků než Eliáš a stal se 

věrným služebníkem Hospodina. 
Někteří lidé se však i nadále 

klaněli modlám.

Musíme ho
 jít hledat!

Nikam 
nechoďte. Eliáš byl 

vzat do nebe.

Druhá Královská 2:14-16

ŠVIHŠVIH
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