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Totul arăta rău pentru Israel.  Împăratul și 
împărăteasa urau pe Dumnezeu.  Ce exemplu rău!



Curând și poporul a început să-L urască pe 
Dumnezeu și au început să slujească altor 
dumnezei falși.  Mai iubea cineva pe Dumnezeu?



Da, mai erau câțiva credincioși statornici.  Într-o zi, 
Dumnezeu a vorbit unuia din ei, cu numele Ilie.



Ilie a spus împăratului 
rău, Ahab, „După cum 
Domnul, Dumnezeul lui 
Israel trăiește, nu va 
fi rouă și nici ploaie 
anii aceștia, numai 
după cuvântul 
meu.” Aceasta a 
însemnat foamete! 
Dumnezeu nu a dorit 
ca oamenii stricați 
să continue în 
stricăciunea lor.



După ce Ilie a înștiințat pe împărat, Dumnezeu 
l-a trimis pe Ilie într-un loc liniștit la țară. 



Acolo, lângă un pârău, Ilie aștepta ca 
Dumnezeu să trimită corbii ca să-i aducă 
mâncare.  Corbii i-au adus pâine și lapte, 
dimineața și seara.  Și Ilie bea apă din pârău. 



Curând 
s-a uscat 
pârăul, 
fiind-că 
nu mai era 
ploaie pe 
pământ.  
Cuvântul lui 
Dumnezeu 
avea să se 
împlinească. Peste toată țara era lipsă de 
apă.  Recolta nu mai creștea.  Poporul era 
flămând.  Poate Ilie se gândea că ce se va 
întâmpla și cu el fiind-că nu mai era apă.



Dumnezeu a spus 
lui Ilie, „Scoală-te 
și du-te la Sarepta 
și locuiește acolo.  
Vezi, am poruncit 
unei văduve să se 
îngrijească de 
nevoile tale.  

Dumnezeu știa 
ce nevoie avea 
servitorul lui.”



Dar în ce fel ciudata 
avea Dumnezeu să se 
îngrijească.  Umilit, 
Ilie a ascultat pe 
Dumnezeu.  Când a 
ajuns la Sarepta, 
văduva era la porțile 
din cetate adăugând 
lemne pentru foc. 



„Te rog, adu-mi puțină 
apă într-o cană,” a 
cerut Ilie de la 
femeie. „Și adu-mi 
și o bucată de pâine.”
„Eu nu am pâine,”
a spus femeia.
„Numai puțină 
făină într-un 
vas 
și 
puțin ulei 
într-un 
borcan.”



Cu părere de 
rău, femeia a 
spus profetului 
că când acestea 
se vor sfârși, ea 
și fiul ei aveau 
să moară de 
foame. 



„Să nu-ți fie teamă.  Pregătește-mi mie o mică 
pită prima dată, și apoi ție și băiatului tău,” a spus 
Ilie. „Făina din vas nu ți se va termina, și nici uleiul, 
până în ziua când va trimite Domnul din nou apă pe 
pământ.”  Dumnezeu avea să facă o minune pentru 
ca aceasta să se întâmple.  Și El așa a lucrat!  
Femeia și băiatul ei au avut ce mânca pentru multe 
zile, și totuși făina din vas nu se 
termina, și 
nici uleiul 
din cană 
nu s-a 
termina.



Ilie a locuit cu ei.  Într-o zi s-a întâmplat ceva 
trist.  Fiul văduvei a murit.  Ilie a luat trupul mort al 
băiatului și l-a dus în camera de sus.  El s-a rugat lui 

Dumnezeu și a spus,
„Doamne, Dumnezeul
meu, te rog, lasă ca

duhul acestui
copil să intre
înapoi în trup.”
Ce rugăciune
imposibilă!



Dumnezeu a ascultat vocea lui Ilie și sufletul 
copilului s-a întors înapoi în trup, și el a înviat.  Când 
Ilie l-a luat și l-a dat înapoi mamei sale, ea a spus, 
„Acum prin aceasta cunosc că cuvântul 
Domnului care e s te în gura ta, este adevăr.”



După trei ani, Dumnezeu l-a trimis pe Ilie înapoi la 
împărat, spunând, „Eu voi trimite ploaie pe pământ.”



Să mă duc la Ahab?  Soția lui Izabela a omorât deja 
o sută din prorocii lui Dumnezeu.  Dar Ilie nu a 
argumentat.  El s-a dus la împăratul Ahab. 



Când s-au întâlnit cei 
doi oameni, Ilie a 
provocat pe Ahab să 
strângă tot Israelul și 
850 de profeți falși.  
Într-un loc numit 
Carmel, și Ilie a 
vorbit poporului. 
„Dacă Domnul 
este Dumnezeu, 
urmați-L 
pe El.”



Ilie a avut doi boi pregătiți pentru jertfă.  Dar 
nu trebuia să se folosească foc pentru a aprinde 
jertfa. „Voi chemați în numele dumnezeului vostru, 
și eu voi chema în Numele Domnului,” a spus el. 
„Și Dumnezeul Care răspunde prin foc, El este 
Dumnezeu.” „Bine ai spus,” a răspuns poporul. 



De dimineața până seara profeți mincinoși s-au 
rugat la dumnezeii falși.  Ei săreau și dansau și se 
tăiau cu cuțite până ce însângerau. Dar nu s-a 
pornit focul.



Atunci Ilie a 
umplut lemnele și 
jertfa lui cu apă și s-a 
rugat. „O Doamne,
ascultă-mă, ca poporul 
acesta să cunoască că 
Tu ești DOMNUL 
Dumnezeu...” Atunci 
focul DOMNULUI s-a 
pogorât.  A ars toată 

jertfa și toate 
lemnele.  A ars și 
piatra din care 
era altarul!



Când poporul a văzut aceasta, 
ei au strigat, „DOMNUL, El 
este Dumnezeu!” Și Ilie a spus, 
„Prindeți pe profeți lui Baal.
Să nu lăsați pe nici unul să 
scape!”



Ilie a făcut ceea ce 
împăratul Ahab trebuia 
să facă cu mult timp în 
urmă.  El a omorât pe 
profeții falși. 



Atunci slujitorul 
Domnului a spus lui Ahab 
că ploaia trebuie să vină.  
Curând a apărut un nor mic.  
Va fi oare ploaie?  După aproape 
mai mult de trei ani de secetă?



Într-un timp scurt, 
cerul s-a întunecat cu 
nori și vânt, și a fost 
o ploaie puternică.  
Dumnezeu a trimis 
ploaia.  Dumnezeu a 
arătat poporului că 
Ilie le spune adevărul.  
Dumnezeu le-a arătat 
că El singur este 
Dumnezeul adevărat!



Credeți voi că 
împăratul Ahab l-a 
lăudat pe Dumnezeu și 
pe slujitorul său Ilie?  
Nu!  De fapt, Izabela 
a încercat să-l omoare 
pe Ilie, dar el a 
scăpat.  În sfârșit, 
Ahab a murit în 
război și slujitorii au 
împins pe Izabela de 
pe un zid înalt din 
palat.  Ea s-a prăbușit 
și a murit jos pe 
pietre.



Ce s-a întâmplat
cu Ilie? Într-o zi Dumnezeu 
a trimis un car de război cu 
cai de foc și Ilie, omul lui 
Dumnezeu de foc, a fost 
luat în sus într-un vârtej 
de vânt spre cer.



Omul de Foc

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

1 Împărați 17-19; 2 Împărați 2

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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