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Locuitorii Palestinei, ţara în care au 
venit copiii lui Israel, erau răi. Ei se 

numeau canaaniţi şi vorbeau o limbă 
diferită de cea a evreilor. Ei aduceau 

jertfe umane şi se închinau dumnezeilor 
făcuţi din aur, argint, aramă şi lemn.

Îţi aducem ca jertfă 
acest copil inocent, o, 

Baal. Fie ca sângele lui 
să îţi potolească mânia.

Aduc bebeluşul 
meu să fie jertfit 
ca plată pentru 

păcatele 
sufletului meu.

Cândva poate că vom 
ajunge şi mari preoţi şi 
noi vom fi cei care vom 

aduce jertfele. 

Dumnezeu a trimis profeţi şi preoţi să le spună să 
se pocăiască, dar ei au continuat să trăiască în 
păcat. După cum a nimicit oamenii în zilele lui 

Noe şi a distrus cetăţile Sodoma şi Gomora, aşa 
va distruge acum pe oamenii din Canaan.

E dezgustător,
 dar trebuie făcut. 

Faci bine, ai 
răsplată bună; faci 

răul, ai răsplată 
rea.

Deuteronom 18:9-11
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Poporul idolatru care locuia în ţara promisă 
a ţinut piept copiilor lui Israel, luptând să îşi 
apere teritoriul, dar Dumnezeu a dat putere 

evreilor să îi învingă.

Cum îndrăzneşti 
să intri în acest 
templu sacru?

Ai omorât 
ultimul copil.  

Când războiul sângeros s-a încheiat, 
evreii i-au biruit pe vrăjmaşii lor, iar 

acum pământul care se întindea înainte 
era al lor. Iosua s-a adresat poporului.

Acum mergeţi şi 
aşezaţi-vă în ţară. Nu 

urmaţi exemplul păcătoşilor 
care au trăit în această ţară 
înaintea voastră. Pentru că 

Dumnezeu vă va judeca aşa 
cum i-a judecat pe ei.

Iosua 24:2-14

Dumnezeu a mai spus că urmaşii 
lui se vor pogorî în Egipt şi vor locui

 acolo patru sute de ani, după care îi va 
scoate de acolo şi îi va duce înapoi în 

această ţară unde ne aflăm acum.
 Iată-ne aici, cu 500 de ani mai târziu. 

Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea 
făcută lui Avraam. 

Strămoşul nostru
 Avraam a venit dintr-un 

popor idolatru. Dumnezeu 
i-a vorbit şi i-a promis că îl
 va face o naţiune mare.
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Aveau linişte în noua ţară. Fiecare 
avea ferma lui şi era mâncare din 
belşug. Dumnezeu i-a binecuvântat 

mai presus de toate popoarele.

Poftiţi la 
cină.

Venim, numai 
să scoatem 

pietroiul ăsta.

Aşa cum Dumnezeu le-a promis, evreii
 s-au înmulţit până au umplut ţara. 
Oraşele erau pline de voie bună şi 

dreptate. Noua naţiune s-a numit Israel.

Este proaspăt 
din mare, ca 
întotdeauna. 
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Dumnezeu este sfânt; 
El este un Dumnezeu gelos; 
dacă îl veţi părăsi şi veţi 

sluji idolilor, El se va 
întoarce şi vă va face rău 

şi vă va nimici.

Voi sunteţi martori împotriva 
voastră înşivă că aţi ales pe 

Domnul ca să Îl slujiţi. 

Voi scrie într-o carte 
legământul pe care l-aţi făcut 

cu Dumnezeu astăzi.

După cum am ascultat de Moise în toate 
lucrurile, aşa vom asculta şi de tine; să fie DOMNUL 

Dumnezeul tău cu tine aşa cum a fost cu Moise. Oricine 
se va ridica împotriva poruncilor lui Dumnezeu, să fie 

pedepsit cu moartea.

Poporul era condus de judecători care 
vorbeau cu Dumnezeu şi citeau cuvintele 

lui Moise. Ei explicau poporului
 legea lui Dumnezeu şi îi conducea

 spre ascultare de Dumnezeu. 

Ce spune legea lui 
Dumnezeu despre un 
bou care împunge şi 
omoară pe cineva?

Promitem că vom 
sluji DOMNULUI.

Suntem martori.

Moise a spus că 
stăpânul lui va suporta 

daunele, iar boul 
trebuie omorât.

Exodul 21:28-29; Iosua 24:15-24

Dumnezeu ne-a interzis să Îl 
părăsim pe DOMNUL ca să slujim 
altor dumnezei; pentru că Iehova 
ne-a eliberat cu mână tare din 
robia Egiptului şi ne-a purtat de 

grijă în pustie.
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 Pentru un timp, poporul şi-a adus aminte de 
minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin Moise 
şi Iosua. Erau mulţumitori că au fost eliberaţi din 
robia Egiptului. Ei au slujit lui Iehova Dumnezeu şi 

I-au adus jertfe, după cum li s-a poruncit.

Tată, de ce preoţii
 vor omorâ mielul nostru? 
Nimicitorul va veni ca şi 

atunci când părinţii noştri 
erau în Egipt?

Nu, fiule, nu va veni 
nimicitorul, dar sângele 

acestui miel ne va acoperi 
păcatele şi astfel vom fi 

acceptaţi în ochii lui 
Dumnezeu. 

Ei au promis lui Iosua
 că se vor închina lui Dumnezeu şi 

vor urma poruncile Lui, dar nu toţi au 
continuat să I se închine lui Iehova. 

 Când minunile au încetat, generaţia 
următoare a uitat pe Dumnezeul cel 

viu şi s-au închinat în faţa unor chipuri 
fără viaţă. De asemenea, s-au 

închinat strămoşilor lor.

Aşa cum i-a avertizat 
Iosua, Dumnezeu a trimis 

popoare păgâne să 
nimicească pe Israel.

Nu! Baal, 
salvează-mă!

Ohhh!

Judecători 3:7-8, 12-13, 4:1-2, 10:6, 7
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 Când a venit judecata asupra 
poporului lui Dumnezeu, ei şi-
au adus aminte de legea Sa şi 

şi-au mărturisit păcatele. 

O, Iehova, iartă-ne 
şi adu Tu pacea 

peste noi!

Când şi-au mărturisit 
păcatele, El i-a iertat şi 

le-a restaurat ţara.

Poporul a obosit în a asculta 
de judecătorii care Îl căutau 

pe Dumnezeu şi care îi 
conduceau spre cartea legii lui 

Dumnezeu; prin urmare, au 
decis că vor un împărat care 
să fie conducător peste ei.

Un profet şi judecător, numit Samuel, i-a 
avertizat că prin faptul că cer un împărat, 
ei, de fapt, Îl respingeau pe Dumnezeu ca 
Domn al lor, dar ei nu voiau să trăiască 
prin credinţă. Împăratul Saul i-a asuprit, 
le-a luat banii, proprietăţile, a făcut din 

fiii lor slujitori şi le-a abuzat fetele.  

1 Samuel 8
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Când împăratul Saul a 
îmbătrânit, au venit duhuri 
rele peste el şi nu-şi putea 

stăpâni furia. 

Saul păcătuia din ce în ce mai mult. Era 
gelos pe toată lumea şi îi era teamă. 

Duhurile rele promiteau să îi dea putere 
şi bogăţie, dar ele aduceau doar 
nenorocire şi chin sufletului său.

Saul l-a părăsit pe 
Dumnezeul cel viu şi a 
consultat vrăjitoarele. 

Văd întuneric. Acesta nu 
e semn bun. Vei muri în 
luptă şi altcineva îţi va 
lua scaunul împărătesc.

Saul a murit în luptă, iar sufletul 
său a fost aruncat în iad.

Dumnezeu a ales un tânăr care să 
îl înlocuiască pe Saul ca rege. 
Acesta era un păstoraş care Îl 

iubea pe Dumnezeu şi asculta de 
poruncile Sale; acelaşi băiat pe 

care Saul a încercat să îl omoare.

David era neprihănit şi era iubit 
de Dumnezeu. Să fie el acela care 

va salva omenirea din păcat şi 
moarte? Să fie David fiul promis?

Într-o zi, el a încercat să străpungă 
cu suliţa pe un băiat care se chema 

David şi care îi cânta din harfă.

1 Samuel 18:10-11, 31:4, 16:1-13; Psalmul 23:1-3
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David a scris:
Ferice de omul care nu se duce la sfatul 
celor răi şi nu se aşează pe scaunul celor 
batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în 
legea DOMNULUI şi zi şi noapte cugetă 

la legea Lui!

El este ca un pom sădit lângă un izvor de 
apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi 
ale cărui frunze nu se vestejesc: tot ce 

începe, duce la bun sfârşit. 

Nu tot aşa este cu cei răi, ci ei sunt ca 
pleava pe care o spulberă vântul. De 
aceea, cei răi nu pot ţinea capul sus în 

ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea 
celor neprihăniţi. 

Căci Domnul cunoaşte calea celor 
neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce 

la pieire.

Când a murit Saul, David a devenit 
împăratul lui Israel, conducând oamenii 
spre închinarea înaintea lui Dumnezeu şi 

spre împlinirea poruncilor Sale. 

Daţi pământul înapoi 
femeii acesteia şi să 
nu mai se mai ia taxe 

de la ea. 

Sub domnia lui David, naţiunea a 
prosperat şi a trăit în curăţie.

Lui David îi plăcea să cânte lui 
Dumnezeu. El a scris multe cântări.

2 Samuel 2:4; Psalmul 1; Faptele apostolilor 13:22-23
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 Dumnezeu a vorbit lui David şi
 i-a descoperit multe lucruri 

despre viitor. David a scris acele 
profeţii în cartea Psalmilor. Multe 

dintre ele s-au împlinit deja.

David era un om 
neprihănit, dar a făcut 
şi el păcate, deci nu 

putea să fie el 
Răscumpărătorul 

promis. El a scris astfel 
despre Salvatorul ce 

avea să vină:

El va judeca pe poporul Tău cu dreptate şi pe 
nenorociţii Tăi cu nepărtinire. El va scăpa pe copiii 

săracului şi va zdrobi pe asupritor.
În zilele Lui va înflori cel neprihănit şi va fi belşug 

de pace până nu va mai fi lună. 
El va stăpâni de la o mare la alta şi de la râu 

până la marginile pământului. 

Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea Lui, toate 
neamurile Îi vor sluji. Va avea milă de cel 

nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor; 
îi va izbăvi de apăsare şi de silă. 

Ei vor trăi şi se vor ruga neîncetat pentru El şi-L vor 
binecuvânta în fiecare zi.

Numele Lui va dăinui pe vecie: cât soarele Îi va 
ţinea numele.

Cu El se vor binecuvânta unii pe alţii şi toate 
neamurile Îl vor numi fericit.

(Psalmul 72)

 După moartea lui David, fiul lui, Solomon a devenit 
împărat (971 î.H.). Aşa cum spusese Dumnezeu lui 

David, Solomon a construit un templu (966 î.H.) care 
avea menirea să înlocuiască vechiul cort al întâlnirii 
pe care poporul l-a folosit în pustie. Copiii lui Israel 
au ajuns la un grad de prosperitate nemaiîntâlnit. 
Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea că îi va duce în 

ţara promisă şi că îi va binecuvânta.

Dar era încă o promisiune pe care Dumnezeu nu a 
împlinit-o- venirea Mântuitorului care va distruge 

lucrările diavolului. Poporul încă păcătuia şi sângele 
animalelor încă era vărsat pentru păcat. Dar erau 

mulţumitori lui Dumnezeu că le-a dat o cale de 
acoperire a păcatelor lor până la timpul hotărât 

când Salvatorul va şterge păcatele pentru totdeauna. 

2 Samuel 7:12-16; Psalmul 72:1-20
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Poporul venea la templu să audă învăţăturile din 
Sfintele Scripturi. Le plăcea în mod deosebit 

profeţiile despre venirea Salvatorului. 

DOMNUL a jurat lui David un lucru şi nu se va 
întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul 

tău de domnie un fiu din trupul tău.” 

„Tu eşi Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.” Daţi 
cinste Fiului ca să nu se mânie şi să nu pieriţi 

pe calea voastră, căci mânia Lui este 
gata să se aprindă!

David a scris multe lucruri referitoare la 
Mântuitorul ce urma să vină:

DOMNUL a zis Domnului meu: „Şezi la 
dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii 

Tăi sub picioarele Tale.”
(Pslamul 110:1)

Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
veşnic. Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti 

răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul 
Tău te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai 

presus decât pe tovarăşii Tăi.
(Psalmul 45:6-7)

Mai multe profeţii despre venirea Salvatorului:

Eu Îl voi face pe întâiul născut, cel mai înalt dintre 
împăraţii pământului. 
(Psalmul 89:26-27)

Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Legea ta este în 
fundul inimii mele.

(Psalmul 40:8)

Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc 
înţelepciunea vremurilor străvechi. 

(Psalmul 78:2)

David a scris un lucru ciudat despre 
Mesia:

Am ajuns ca apa care se scurge  şi 
toate oasele mi se despart; mi s-a 
făcut inima ca ceara şi se topeşte 

înlăuntrul meu. Mi se usucă puterea 
ca lutul şi mi se lipeşte limba de 
cerul gurii: m-ai adus în ţărâna 

morţii. Căci nişte câini mă 
înconjoară, o ceată de nelegiuiţi 

dau târcoale împrejurul meu: mi-au 
străpuns mâinile şi picioarele. Îşi 

împart hainele mele între ei  şi trag 
la sorţ pentru cămaşa mea.

(Psalmul 22:14-18)

Solomon a avut o domnie lungă şi prosperă, dar după moartea sa, partea de nord a 
regatului s-a despărţit şi au pus împărat peste ei un om rău, numit Ieroboam (975 î.H.). 
Regatul de nord era departe de templul din Ierusalim, astfel că şi-au zidit propriile lor 

locuri de închinare, pline cu idoli făcuţi după imaginea unor viţei de aur.

Acesta este dumnezeul 
care v-a scos din ţara 

Egiptului şi iată preoţii lui.

Sunt multe căi care duc 
spre Dumnezeu. Unii Îl 

numesc Iehova, alţii Alah, 
alţii Chemoş, dar noi îl 

numim Baal.

1 Împăraţi 12:20, 28-29; Psalmul 2:7, 12, 22:6, 14-18, 40:8, 78:2, 45:6,7, 89:26, 27, 110:1,4, 132:11

Dar cum rămâne 
cu legea lui Moise şi cu 

templul pe care 
Dumnezeu l-a instituit în 

Ierusalim?

Dar cum rămâne cu Scriptura 
Sfântă pe care Dumnezeu a dat-o 

profeţilor?  Acolo ni se porunceşte să 
nu avem alţi dumnezei. Ea spune că 

există un singur Dumnezeu şi o 
singură cale spre El.
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Crezi că Dumnezeu 
este chiat atât 

de îngust la minte?

Când preoţii au ales boul ca şi chip pentru închinare, ei, fără să ştie, au 
ales imaginea lui Lucifer, heruvimul păcătos. Ei se închinau diavolului, iar 

acesta era încântat, pentru că îi întorcea pe oameni de la promisiunea lui 
Dumnezeu cu privire la răscumpărătorul care urma să vină.

 O, Baal, 
primeşte această 
jertfă adusă cu 
mâini smerite.

Binecuvântată
 eşti tu, împărăteasă 
a cerului, mama lui 
dumnezeu. Ascultă 

rugăciunile noastre şi 
iartă-ne păcatele.

Ce faceţi aici 
pe acest pământ 

sfânt?

1 Împăraţi 12:28, 13:1-2; Ieremia 44:17-25
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Dumnezeu vă va da un
 semn că eu vorbesc din partea Lui.

 În această zi acel altar pe care
 l-aţi zidit ca să vă închinaţi idolilor 
voştri proşti, se va despica şi cenuşa

 de pe el se va vărsa. 

Doamne Dumnezeule, 
fă-te cunoscut astăzi. 

Vindecă braţul 
împăratului.

O minune! 
Dumnezeu mi-a 
vindecat braţul!

1 Împăraţi 13:2-6

Prindeţi-l! Omorâţi-l! 
Cum îndrăzneşte să 
vorbească împotriva 

religiei altcuiva!
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Nuuuu!

Nu, nu pot să merg cu tine. 
Dumnezeu mi-a spus să nu 

mănânc mâncare sau să beau 
apă când voi fi în Israel, şi să 
nu mă întorc pe acelaşi drum. 

1 Împăraţi 13:5, 7-9

TROSC!TROSC!

Buuuum!Buuuum!
Vaaaaai!Vaaaaai!

Dar tu ai spus că oasele 
proorocilor vor fi arse pe 

altar. Altarul nu mai este şi 
nimeni n-a murit.
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După cum poruncise Dumnezeu, profetul s-a 
întors pe o altă rută. Nu mâncase, nici nu 

băuse de două zile, astfel că nu mai putea 
de sete şi de foame. Doi tineri care s-au 
închinat viţelului de aur în acea zi, l-au 
urmărit să vadă pe care drum merge.

Tată, tu crezi că ceea
 ce a spus e adevărat? Este 
Iehova singurul Dumnezeu

 viu? Dumnezeii noştri nu sunt 
decât lemn şi aur?

El l-a găsit pe profetul lui Dumnezeu stând 
sub un copac. El voia să fie aproape de 
acest om care avea atâta putere. Şi el 
fusese odată un profet al lui Dumnezeu, 

dar când regatele s-au despărţit, a urmat 
în idolatria compatrioţilor săi. El s-a 

întrebat: „Nu sunt toate religiile la fel?”

Tu eşti omul lui Dumnezeu din Iuda.
 Arăţi obosit. Vino acasă cu mine şi îţi voi 

da mâncare şi de băut.

Nu pot, Dumnezeu 
mi-a spus să nu 

mănânc, nici să nu 
beau nimic în 

acest loc.

Mulţumesc Domnului, 
mi-e aşa de sete.

Mulţumesc de masă, 
acum trebuie să mă 
întorc înapoi în Iuda.

Mi-e teamă că da, 
şi este vina mea.

1 Împăraţi 13:10-22
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Profetul a plecat cu inima îngreunată, ştiind că 
Dumnezeu este întotdeauna credincios cuvântului 

Său. El ştia că va muri. Doar că nu se aştepta să se 
întâmple atât de curând sau în acest mod.

Acela este 
profetul din 

Iuda!

Este şi mai ciudat că 
leul şi măgarul stau 

acolo împreună, ca şi 
cum ar păzi trupul.

Profetul fals a luat trupul omului lui 
Dumnezeu şi l-a îngropat în mormântul lui, 
printre profeţii lui Baal, aproape de locul 

unde a distrus Dumnezeu altarul.

Dumnezeu l-a omorât 
pentru neascultare. Cu 
siguranţă, tot ceea ce 

a proorocit, se va 
împlini.

Omul lui Dumnezeu a fost îngropat şi a fost 
uitat de toţi, cu excepţia câtorva. Altarul a fost 
dres şi, chiar şi după trei sute de ani, încă mai 

era folosit de închinătorii lui Baal, dar nimeni nu 
a ars vreodată oasele preoţilor pe altar, aşa 

cum proorocise omul lui Dumnezeu.

După trei sute de ani, un împărat, pe nume Iosia, a 
ajuns pe tronul lui Iuda (640 î.H.). El s-a urcat la 
templu şi a găsit o copie a Bibliei. S-a tulburat 

profund când şi-a dat seama că poporul a uitat de 
Dumnezeul cel viu şi a mers după idoli; aşa că a dat 
ordin ca toţi bătrânii, profeţii şi locuitorii Ierusalimului 
să se adune la un loc pentru a asculta citirea cărţii.

Poporul s-a ruşinat de 
păcatul lor şi au hotărât 
să facă tot ceea ce era 

poruncit în carte.

HIIII!

1 Împăraţi 13:23-31; 2 Împăraţi 21:24, 22:8-11, 23:1-3

HIIII!

Nu am mai văzut
 aşa ceva de când 

sunt. Leul l-a omorât, 
dar acum stă lângă 

el doar şi nu îl
 mănâncă.
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Poporul a ascultat de legea lui 
Dumnezeu şi a distrus toţi idolii 

din ţară. Au omorât pe toţi 
preoţii care ardeau tămâie în 

cinstea soarelui, lunii, planetelor 
şi împărătesei cerului.

Legea lui Dumnezeu, dată 
de Moise, interzice practica 
homosexuală, astfel că toţi 

sodomiţii au fost alungaţi din ţară. 

De asemenea, au curăţit ţara de 
toţi cei care întrebau spiritele şi 

care mergeau la vrăjitoare.

Spargeţi-i 
globul de cristal 
şi ardeţi-i casa.

2 Împăraţi 23:5, 7, 10

 Nemernici 
insensibili!
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Iosia s-a suit în acelaşi loc 
înalt unde, în urmă cu trei 
sute de ani,  profetul a 
avut confruntarea cu 

Ieroboam, primul împărat 
al regatului de nord. Ei au dărâmat altarul, 

au nimicit toţi idolii şi au 
tăiat pomii, 

prefăcându-i în ţărână.

Trebuie să 
muriţi.

Încă o dată altarul a 
fost sfărâmat şi cenuşa 

lui împrăştiată.

Toţi preoţii falşi au fost 
omorâţi, iar trupurile lor au 

fost arse pe ruinele altarului. 

În apropiere se afla o grădină 
cu mormintele preoţilor falşi. Ca 
să împiedice pe oameni să se 
închine mormintelor lor, Iosia a 

dat poruncă să li le scoată 
oasele şi să le ardă pe altar.

2 Împăraţi 23:15-16

Nu este decât un singur 
Dumnezeu şi nu ne închinăm 

Lui prin chipuri cioplite. 
Aceşti preoţi falşi au condus 
poporul departe de Iehova!
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Ardeţi 
toate 

oasele.

 Dar Maiestate, acesta
 este mormântul omului lui 
Dumnezeu care a venit din 
Iuda aproape trei sute de 
ani în urmă şi a proorocit 

despre această zi.

Astfel, profeţia de acum trei sute 
de ani s-a împlinit, exact cum 
proorocise omul lui Dumnezeu. 

Atunci să nu îi mişcaţi 
oasele. Ardeţi-le pe 
celelalte. Această 

închinare la idoli trebuie 
să înceteze dacă vrem ca 

Dumnezeu să ne 
binecuvinteze.

Acum că s-a terminat cu idolatria, împăratul Iosia a 
poruncit ca tot poporul să sărbătorească Paştele în 

cinstea lui Iehova, care a scos pe părinţii lor din 
Egipt şi le-a dat această ţară.

Prin urmare, tata le-a relatat vechea povestire cum 
Dumnezeu i-a eliberat din robia egipteană şi le-a 

dat legea şi cortul. Le-a povestit cum sângele de pe 
stâlpii uşilor i-a salvat pe întâii născuţi de îngerul 

nimicitor. Fusese cel mai minunat Paşte.

2 Împăraţi 23:17-18, 21-22

Binecuvântat fii Tu, Domnul 
Dumnezeului nostru, Împăratul 
universului, care ne dai pâine 

din rodul pământului.
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Era un bărbat nestatornic, numit Ahab, care 
a ajuns pe tronul lui Israel, jumătatea nordică a

împărăţiei (918 î.H.). El locuia în Samaria, aproape de 
sidonieni. Aceştia se închinau lui Baal. Ahab s-a căsătorit 

cu Izabela, fiica lui Ethbaal, împăratul sidonienilor. 

Izabela era cunoscută 
pentru zelul ei religios. Ea 

Îl dispreţuia pe 
Dumnezeul lui Israel, 

încurajând închinarea la 
Baal în toată ţara.

Împăratul avea un 
slujitor, cu numele 
Obadia, care se 
închina lui Iehova.

Trebuie să îi
 găsesc pe proorocii 
lui Dumnezeu şi să îi 

avertizez.

1 Împăraţi 16:28, 31, 18:4

Obadia a ascuns o sută de 
prooroci într-o peşteră şi le 
aducea mâncare şi apă.
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Dar era un profet al 
Dumnezeului Celui viu care 

nu a stat ascuns: Ilie.

Pe măsură ce foametea era tot mai mare, poporul a început să 
flămânzească. Profeţii falşi au strigat după Baal, dar acesta nu le-a 

răspuns. Seceta a continuat, fără nici un strop de rouă sau ploaie.
Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la casa unei văduve, spunându-i că ea îi va 

oferi găzduire şi mâncare până când seceta se va termina.

Poţi să-mi aduci 
puţină apă să beau, 

te rog, şi puţină 
pâine să mănânc? Îţi spun adevărul. Mai  am 

făină şi ulei cât să coc două 
bucăţele de pâine pentru mine 

şi fiul meu. Le vom mânca şi 
apoi vom muri. Nu mai există 

speranţă. Dumnezeu 
ne pedepseşte pentru 

păcatele noastre.

Nu te teme. 
Dumnezeu vă va 
purta de grijă.

1 Împăraţi 17:1, 10-16
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Fiul meu!

Nu putem să o 
golim pe toată! 

Vine întruna!

Următorii doi ani, cei 
trei au mâncat din 

acea oală de făină.

Într-o zi, Ilie a venit în 
camera sa, din casa văduvei, 

şi a aflat că fiul ei murise. 

L-au apucat 
frigurile şi a 

murit!

Ce rău ţi-am făcut? Ai venit 
aici doar ca să Îi aduci aminte 
lui Dumnezeu de păcatul meu 

şi să îmi omoare fiul?

Există încă un 
Dumnezeu în 

Israel.

O, Iehova, fă ca 
sufletul acestui copil să 
se întoarcă înapoi în el.

Dumnezeu a auzit 
rugăciunea lui Ilie 
şi a trimis sufletul 
băiatului înapoi în 

trupul său.

Mulţumesc, Doamne 
Dumnezeul lui Avraam, 
Isaac şi Iacov. Numai Tu 

eşti Dumnezeu.

Ţi-am spus 
că există 
Dumnezeu 
în Israel. 

1 Împăraţi 17:17-24
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Foametea a durat trei ani. Poporul 
murea de foame, dar ei au continuat să 

se închine lui Baal, dumnezeul fals.

De ce nu ne
 aude Baal şi să 
ne trimită ploaie?

Izabela şi Ahab l-au învinuit pe Ilie pentru 
foamete. Au trimis soldaţi în toată ţara şi chiar 
şi în ţările învecinate să îl caute, poruncind ca, 
atunci când îl vor găsi,  să îl omoare pe loc.

Da-ţi-ni-l pe Ilie. 
Dacă îl ascundeţi, 

veţi fi omorâţi.

Tu eşti cel care 
nenoroceşti pe Israel 
cu idolii tăi. Să fie o 

competiţie între Iehova 
şi Baal. Adu pe toţi 
850 de profeţi şi ne 

vom întâlni la muntele 
Carmel.

Câteva zile mai târziu
 la muntele Carmel

1 Împăraţi 18:1, 17-21
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Voi zidiţi un altar lui Baal, eu voi 
zidi unul lui Iehova. Vom pune lemne pe 
altare şi vom aşeza jertfele pe ele, dar 

nu vom pune deloc foc sub el.

Dumnezeul care răspunde trimiţând foc 
asupra jertfei va fi adevăratul Dumnezeu şi 
ne vom închina numai lui. Din moment ce voi 

sunteţi mai mulţi, începeţi voi.

O, Împărăteasa 
cerului, vino în 

ajutorul lui Baal în 
această zi. 

Dacă Baal este dumnezeu, nu vă dă nici 
o atenţie. Poate că vorbeşte cu cineva şi 

nu vă aude, sau poate că este plecat 
într-o călătorie sau doarme.

Asta e! Dacă 
doarme, atunci trebuie 
să strigaţi mai tare ca 

să îl treziţi. 

Tu, porc murdar, 
nici tu nu eşti 

mai bun.

Hai să nu ne dăm bătuţi, 
bărbaţilor. Poate dacă ne 

facem tăieturi în carne, 
Baal va fi mulţumit. 

1 Împăraţi 18:22-27
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Aaaaiiii!

Proorocii lui Baal au devenit 
disperaţi şi au început să se 

arunce pe jos, să îşi facă 
tăieturi în carne, ţipând, în 
speranţa că Baal îi aude.

Iiiiiiii!

Acum e rândul meu. 
Apropiaţi-vă şi priviţi 
cu atenţie la ceea ce 

am să fac.

1 Împăraţi 18:28-30

Uuuuiiii!
Uuuuiiii!
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De ce sapă o 
groapă atât de 

adâncă?

Doar trage de 
timp, sperând că 
se va întuneca în 

curând.
Când vei începe 
să te rogi? Ăsta 
nu e un concurs 

de săpat. 

Proorocul ăsta e 
nebun. Nu o să 

ajungă să vadă aşa 
ceva întâmplându-se.

Nu este suficient 
de ud. Mai puneţi 

patru găleţi 
cu apă.

Şi-a ieşit din minţi. 
Pentru ce a şi 

acceptat împăratul o 
asemenea provocare? 

1 Împăraţi 18:32-34

Mergeţi şi aduceţi 
patru găleţi cu apă 

şi turnaţi-o peste 
jertfă şi lemne. 
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VRUUUUUM!

Ha ha. Este ceva prea greu pentru 
Dumnezeul cel viu? Mai puneţi patru găleţi 
cu apă. Veţi şti că există un Dumnezeu în 

Israel şi că numele lui nu este Baal.

Ahab va
 cere capul lui 
pentru asta. 

Daţi-vă la 
o parte!

Şi mai 
departe.

Mergeţi mai 
în spate.

IAAAI!

1 Împăraţi 18:35-38

AHHHHHH!

CRRRRRR!

VRUUUUUM!

CRRRRRR!
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Dumnezeul 
lui Avraam!

Pârjoleşte 
totul!

Foc din 
cer!

Ajutor!

Dumnezeul lui 
Avraam şi Isaac a 
răspuns prin foc.

Au ars şi 
pietrele, şi 

noroiul!

Ce fel de dumnezeu 
este acesta fără 

chip, dar care totuşi 
face aşa ceva?

Moise a poruncit să ne
 închinăm numai lui Iehova 

Dumnezeu. A poruncit ca dacă 
cineva din copiii lui Israel se 

închină altui dumnezeu, să fie 
pedepsit cu moartea.

Nu! Ai milă!

1 Împăraţi 18:38-40
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Ilie, împuternicit de 
Dumnezeu, a fugit în 

faţa cailor, o călătorie 
de 20 de mile, înapoi la 

palatul împăratului. 

Omorâţi-i! 
Toţi 850. 

Dar nu am 
ştiut. 

Toţi proorocii lui Baal 
au fost omorâţi. 

O, împărate, trebuie să 
mănânci şi să bei, apoi să 

te grăbeşti acasă. Aud 
tunet de ploaie.

Cu trei ani şi jumătate înainte, Ilie îi spusese lui 
Ahab că nu va mai ploua în Israel decât în 

momentul în care va porunci el. Profeţii lui Baal 
fiind morţi, iar poporul închinându-se din nou 
adevăratului Dumnezeu, Ilie a poruncit ploaie. 

O ploaie mare urma să facă râurile să 
crească şi să îi împiedice să ajungă acasă, 
astfel că trebuiau să se grăbească ca să 

nu fie blocaţi de inundaţii.

Nu, dragă, Ilie e afară. 
A alergat înaintea carului

 meu tot drumul de la
 muntele Carmel.

Asta e de-a dreptul ridicol.
 Nimeni nu ar putea alerga pe aşa 
distanţă mare în faţa unui car. Unde 

sunt preoţii lui Baal? Trebuie să 
sărbătorim venirea ploii.

1 Împăraţi 18:40-41, 44-46, 19:1

Ei bine, presupun că l-ai 
omorât pe Ilie. Văd că 
Baal ne trimite ploaie. 
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Am ordonat ca toţi 
să fie omorâţi. Erau 
toţi nişte mincinoşi şi 

nişte şarlatani.

Mi-ai omorât 
preoţii. 

Nici o minune nu îl 
va scăpa pe Ilie de 

mânia lui Baal.

Dacă nu îl voi omorî pe 
Ilie pentru asta, atunci 

să mă pedepsească zeii 
cu toată asprimea.

Trebuie
 să fug.

Ilie a uitat să se încreadă 
în Dumnezeu şi a fugit să 

îşi scape viaţa.

1 Împăraţi 19:1-4

Nebunule!

Dar, scumpo, ce 
altceva puteam să 
fac? Mi-a fost frică 

de popor. 
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O, Dumnezeule, nu mai pot 
îndura. Ia-mi viaţa acum înainte 

să mă găsească Izabela. 

Ilie a fugit patruzeci de zile departe în pustie
 şi s-a ascuns într-o peşteră. A ajuns la muntele 

Sinai, acelaşi munte pe care Moise a primit 
cele zece porunci. Acolo, Dumnezeu i-a vorbit. 

Ilie, ce faci aici?

Toţi au părăsit 
legea Ta înafară 

de mine. Toţi 
profeţii Tăi au 
fost omorâţi. 
Numai eu am 

rămas ca să mă 
închin Ţie, şi  
caută să mă 

omoare. 

Du-te şi stai pe 
munte înaintea 

Domnului. 

În timp ce Ilie stătea înaintea 
Domnului, a venit un vânt 

puternic, dar Dumnezeu nu 
era în  vântul acela.

Apoi, a venit un cutremur, 
dar Dumnezeu nu era în 

cutremurul acela.

Mai târziu, a venit un foc, dar 
Domnul nu era în focul acela. 

Dumnezeu încerca să îi arate lui Ilie că 
El era mult mai de temut decât Izabela.

1 Împăraţi 19:4, 8-12
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Bine, dacă aşa crezi,
 du-te şi unge-l pe Elisei 
ca profet în locul tău. 

Apoi, când vântul, cutremurul şi focul 
au încetat, Ilie L-a auzit pe Dumnezeu 
vorbind cu o voce liniştită şi blândă. El 

i-a pus lui Ilie aceeaşi întrebare:

Ilie, ce 
faci aici?

Ilie însă nu învăţase nimic. 
El încă îşi mai plângea de 
milă, deci răspunsul lui a 

fost ca mai înainte. Toţi au părăsit legea Ta 
înafară de mine. Toţi profeţii 
Tăi au fost omorâţi. Numai eu 
am rămas ca să mă închin Ţie, 

şi  caută să mă omoare. 

Ilie l-a găsit pe Elisei 
arând şi l-a uns ca prooroc.

Domnul spune 
că tu vei fi 
profetul Lui.

Voi aduce boii ca 
jertfă lui Dumnezeu şi 
te voi urma îndată.

Şi să ştii , sunt încă şapte mii
 de oameni în Israel care nu s-au 
închinat înaintea idolilor lui Baal. 
Acum, du-te pe drumul tău; toată 

familia lui Ahab va muri.

1 Împăraţi 19:12-21
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Ahab avea mulţi 
bani, aşa că s-a 

hotărât să 
cumpere via.

Vinde-mi această 
vie. Este chiar 

lângă casa mea şi 
îţi voi da o vie mai 

bună în alt loc.

Dumnezeu nu ar 
permite aşa ceva.

Această proprietate 
aparţine familiei mele de 
mai bine de cinci sute de 
ani. Legea spune să nu ne 

vindem pământul în 
afara familiei.

Spune-mi, dragul 
meu, de ce nu 

mănânci? De ce 
eşti atât de trist?

Tu eşti împăratul. Ai putere 
să faci tot ceea ce îţi place. 
Nu lăsa ca un ţăran nătâng 

să stea în calea fericirii 
tale. Eu voi face ca această 

vie să fie a ta.

Exodul 20:17; 1 Împăraţi 21:1-7
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Veţi primi mai mulţi
 bani când treaba e 
gata. Acum ţineţi-vă 

gura sau veţi păţi la fel.

Acolo. Acela 
este.

Şi a mai spus că 
Dumnezeu trimite 
duhuri rele să îl 

posede pe împărat.
L-au scos pe 

Nabot afară din
 cetate 

şi l-au omorât.

De-acum, dragule, via îţi 
aparţine. Nu poţi să te descurci 
în lumea aceasta dacă nu eşti 
dur. Cei tari supravieţuiesc.

Este minunată, 
nu-i aşa? Şi o 

merit.

Izabela ştia că dumnezeul ei, 
Baal, nu are ochi să vadă, dar 
este un Dumnezeu în cer care 

vede fiecare faptă şi nu o uită.

Exodul 20:16; 1 Împăraţi 21:10-16

CLINCCLINC
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Ilie, Ahab a coborât la
 via lui Nabot ca să o ia în 

stăpânire. Du-te şi 
întâlneşte-l acolo şi 

transmite-i cuvintele Mele. 

M-ai găsit, 
vrăjmaşule?

1 Împăraţi 21:17-26

Ai aţâţat mânia lui Dumnezeu. 
Câinii o vor mânca pe Izabela lângă 
zidurile casei tale. Când un membru 

din familia ta va muri în cetate, câinii îi 
vor mânca carnea. Dacă va muri la 
câmp, păsările cerului îl vor mânca. 
Niciunul nu va fi îngropat cu onoruri.

Ahab, Dumnezeu m-a
 însărcinat să-ţi spun că ai
 omorât un om nevinovat şi

 i-ai luat proprietatea. Pentru 
acest păcat şi alte păcate ale
 tale, chiar în locul unde câinii 
au lins sângele lui Nabot, vor

 linge şi sângele tău. 
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Împărate Ahab, ai făcut ce este
 rău înaintea lui Dumnezeu. Te sfătuieşti 
cu profeţi falşi care doar îţi iau banii 

pentru serviciile lor. Aceştia nu predică 
decât minciuni.

Tot ceea ce a spus 
Ilie, s-a întâmplat.

Ahab aducea 
acum arderi de 
tot în cinstea lui 
Iehova, dar nu 
L-a urmat cu o 
inimă curată.

Suie-te şi luptă la Ramot 
din Galaad şi Dumnezeu 
îţi va da o mare izbândă.

Toţi proorocii 
sunt de aceeaşi 

părere?

Împărate Ahab, Iehova mi-a 
vorbit. Vei merge la Ramot-Gilead 

şi acolo vei fi ucis în bătălie. 

Nu te lua după Mica.
 Nu este el singurul prooroc al 
lui Iehova. Suntem patru sute 
de prooroci care spunem că 

te aşteaptă bogăţii şi victorie 
la Ramot din Galaad.

Îl urăsc pe Mica. El este 
întotdeauna atât de negativist 

în tot ceea ce spune. 

Unul a spus într-un fel, altul în 
alt fel. După mai multe discuţii, 
unul din îngeri a făcut un pas 

înainte şi a spus: Am o idee genială: voi 
merge şi voi fi un duh de 
minciună în gura tuturor 

proorocilor lui. Le voi spune 
că Ahab ar trebui să 
pornească la război.

Aceasta este o idee grozavă.
 Ei vor prooroci că va ieşi victorios, 
dar când se va afla în toiul luptei, 
voi face să fie omorât. Du-te, dar!

1 Împăraţi 21:27, 22:6-22

După mai multă vreme, proorocii 
falşi au dat un sfat lui Ahab cu 
privire la o chestiune militară.
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Crezi că duhul lui 
Iehova a ieşit din 
mine şi acum îţi 
vorbeşte ţie?

Vei vedea cine are
 duhul lui Iehova în ziua când 

vei umbla din încăpere în 
încăpere ca să te ascunzi 

să îţi scapi viaţa.

Asta ce mai e, o 
altă proorocie? 

HA!

Dacă te vei întoarce cu 
bine de la război, atunci 
eu sunt un prooroc fals şi 
voi merita să fiu omorât.

A fost o idee bună să te 
deghizezi într-un soldat 

obişnuit. Astfel, nu vor şti că tu 
eşti împăratul; oamenii noştri se 
descurcă bine. Abia aştept să 
văd mutra proorocului când te

 vei întoarce viu.

Da, şi această 
armură mă 

protejează de
 săgeţi. 

1 Împăraţi 22:24-30

POCPOC

Aruncaţi-l în închisoare şi să-i daţi 
mâncare numai să supravieţuiască 
până mă întorc din bătălie. Apoi

 îl vom omorâ. 
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Un soldat a tras o săgeată în 
aer, fără să ţintească spre 

cineva anume, doar în speranţa 
că va lovi pe unul din duşmani.

Uhhhhh 

Ce este?

Rezistă! 

1 Împăraţi 22:34

Tap!

POCPOCPOCPOC

Tap!
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Mi-e teamă 
că e mort.

Săgeata a pătruns în 
singurul loc unde nu a 

fost protejat de armură. 
Cred că i-a sosit ceasul.

O, 
dumnezeule,

 nu!

Puneţi-i trupul în via 
lui Nabot până ne 

vom putea ocupa de 
el cum se cuvine.

Aşa cum a spus Ilie, câinii au lins sângele lui 
Ahab chiar sub fereastra lui Izabela. El era 

primul din casa lui; mai urmau alţii.

După ce a spălat carul lui 
Ahab de sânge, soldatul 

s-a întors la palat. 

Unde este împăratul 
Ahab? Sărbătoreşte 

victoria?

1 Împăraţi 22:37-38; 2 Împăraţi 9:8-10
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Dar nu se poate. 
Toţi profeţii devotaţi au 
proorocit că Ahab se va 

întoarce victorios.

Eşti liber să 
pleci. Ahab 

a murit.

Da, ştiu, şi fără îndoială 
câinii i-au lins sângele, aşa 
cum spusese Dumnezeu că 
se va întâmpla. Izabela va 

fi următoarea şi toţi cei 
care sunt rude cu Ahab. 

Dumnezeu a vorbit.

Trebuie să 
mă ascund.

Fiii lui Ahab vor domni în locul lui, şi încă 12 ani vor trece în timp 
ce Izabela încă mai trăia ca şi împărăteasă. Israel va continua să 

se închine dumnezeilor falşi şi să calce poruncile lui Dumnezeu. 

Doisprezece ani 
mai târziu

Trebuie să mă machiez 
ca să fiu atrăgătoare 

pentru generalul Iehu, când 
se va întoarce de la război.

2 Împăraţi 9:30
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AIIIIII!

Voi sta aici să vadă 
toţi că eu conduc. 

Cine este 
de partea 

mea?

Suntem 
pentru tine, 
generale. 

Atunci 
aruncaţi-o pe 
Izabela jos.

2 Împăraţi 9:32-33

AIIIIII!
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Lăsaţi-i 
trupul 
acolo.

Câinii au mâncat-o pe Izabela şi
 i-au lins sângele, exact în acelaşi 

loc unde linseseră şi sângele 
soţului ei, după cuvintele spuse de 

profetul lui Dumnezeu.

Dar câinii nu i-au 
mâncat mâinile 

murdare care au 
făcut atâta rău.

După cum au spus profeţii, restul 
copiilor lui Ahab au fost omorâţi de 
oamenii din cetate, astfel că nu a 
mai rămas nimeni din familia sa.

Aceia care au murit la câmp au fost 
mâncaţi de păsările cerului şi aceia care 

au murit în cetate au fost mâncaţi de câini. 
Niciunul nu a fost îngropat. Într-adevăr, 

plata păcatului este moartea. 

2 Împăraţi 9:33-37

GRRRRR
GRRRRR
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În timp ce Ilie se ruga, au venit nişte 
prooroci tineri la Elisei să îi aducă un mesaj. 

Dumnezeu a vorbit unor 
prooroci tineri: „Ştii că 

Domnul răpeşte astăzi pe 
stăpânul tău, Ilie, la cer?”

Da, Dumnezeu
 mi-a spus şi mie, 

dar tăceţi.

Elisei, stai aici. Voi face o 
călătorie până la Ierihon

Viu este Domnul că nu 
te voi scăpa din ochi. 

Merg şi eu cu tine. 

Ştii că Domnul
 răpeşte astăzi pe 
stăpânul tău, Ilie,

 la cer?

Da, ştiu. Acum nu
 ne mai deranjaţi. Să nu 
mai spuneţi nimănui ceea 
ce ştiţi. Nu vreau să îl las 

să îmi scape din ochi.

Rămâi aici în 
Ierihon. Trebuie să 

fac o călătorie 
scurtă până la 

Iordan.

Viu este Dumnezeu şi 
viu este sufletul tău că 

nu te voi părăsi. 

Proorocii aceia 
tineri ne urmăresc 

iarăşi. 

Cum vom trece 
Iordanul? E 

destul de mare 
astăzi. 

Îl vom trece 
pe uscat.

2 Împăraţi 2:3-7
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PLEO
SC!

AHH!

Nu aş fi lăsat să 
îmi scape aşa ceva 

pentru nimic. 

Aş fi dorit ca 
profeţii lui Baal să 

fi văzut asta!

Ce ai vrea să fac 
pentru tine înainte ca 

să fiu luat la cer?

Dă-mi o îndoită 
măsură din duhul lui 
Dumnezeu care este 

peste tine.

Ceri un lucru greu,
 dar dacă mă vei 

vedea când voi fi luat 
la cer ţi se va îndeplini 

dorinţa. 

Carul lui 
Dumnezeu!

Şi vârtejul 
de vânt!

2 Împăraţi 2:11-13

PLEO
SC!
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RORRRRR!

Carul de foc l-a 
despărţit pe Ilie 

de Elisei.

Ilie a fost răpit la 
cer prin acel vârtej. 

Apoi, totul era 
liniştit. Ilie se afla 
acum în prezenţa 

lui Dumnezeu. 

Tot ceea ce a mai 
rămas de la el este 

mantaua. Este ceea ce a 
folosit ca să despartă 

apele. 

2 Împăraţi 2:11-13

RORRRRR!
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Unde este 
Dumnezeul 

lui Ilie?

Duhul lui Ilie a 
venit peste Elisei!

Aceasta este
 într-adevăr o
 zi deosebită.

Unde a 
mers Ilie?

Elisei a continuat să facă de două 
ori mai multe minuni decât Ilie. El 
a fost credincios lui Dumnezeu, 
dar oamenii încă nu s-au întors 

complet de la idolatrie. 

Să mergem 
să îl căutăm. Nu are nici un rost. 

A fost răpit la cer. 

PLEOSC!

2 Împăraţi 2:14-16

PLEOSC!
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