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Křesťané se ze strachu
 o své životy scházeli v 
tajnosti, aby četli Bibli 

 a uctívali Boha. 

Ježíš řekl: „Kdo chce jít se mnou,
 zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.” 

To znamená, že pokud to bude nutné,  i my 
poneseme kříž na místo ukřižování. 

Navíc v Žalmu 22 se píše…

Milí přátelé, náš Pán trpěl, 
aby zaplatil za naše hříchy. Je zřejmé, 

že i my budeme trpět pro jeho 
jméno. Nedivte se proto, že jsme 

pronásledováni za naši víru. 

Hospodine, 
zachraň nás! 
To je ten vrah 

Saul.

Zůstaňte, kde jste! To vaše cizí 
náboženství není povoleno. Rouháte 
se proti našim praotcům a našemu 

národu. Jste blázni ! Zřekněte 
se té víry nebo zemřete!

Už máme po krk
 toho vašeho Mesiáše. 
Proč uctíváte mrtvého 

truhláře?

Náš Pán Ježíš
 je naživu a On je 
Stvořitelem tohoto 

světa.

Možná, že tě
 to přejde, až 

uvězníme 
tvojí ženu.

Ne! Moji 
ženu ne!

Ev. S. Matouše 16:24; Ev.S. Marka 8:34; Skutky S. Apoštolů 9:1-2

Chopte se 
jejich vůdce, 
začneme s 

ním.

ŘACH!ŘACH!
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Tady je další 
miláček Krista.

Věděli jsme, jaký
 osud nás čeká, když se 

staneme Ježíšovými 
následovníky.

Ano, musíme se za
 něj pomodlit. Modleme 
se, ať Bůh obměkčí jeho 
srdce a otevře mu oči, 

aby poznal pravdu. 

Nezapomeňte,  že 
někteří z nás také na 
počátku pochybovali 

a nevěřili.

Za tím vším je ten 
farizej Saul. Je plný 
nenávisti a pomsty.

Saul 
je plný 

nenávisti.

Myslím, Saule, že se ti 
podařilo očistit Jeruzalém

 od té sekty Ježíšových 
následovníků.

To si nemyslím. Čím více jich 
zabijeme a uvězníme, tím více jich 
přibyde. Rozutekli se do okolních 

měst a synagógy v Damašku 
jsou jich plné.

Vydám ti listy s 
plnou mocí, abys je mohl 
zatknout. Vydej se tedy 

do Damašku. Vyrazím 
hned.

Saul se domníval, že je jeho povinností 
chránit náboženství a svůj národ od jiných 

vyznání. Znepokojovalo ho, že křesťané mají 
klid a jistotu, kterou on sám neměl. 

Najednou Saula 
ozářilo jasné světlo.

Saule, 
Saule, proč mne 
pronásleduješ?

Já jsem Ježíš, 
kterého ty pronásleduješ

 tím, že trestáš jeho 
následovníky.

Kdo jsi,
 Pane?

Pane, co 
chceš, abych 

učinil?
Vstaň, jdi do 

města a tam se dozvíš, 
co máš dělat. 

Saulův kůň se splašil, 
shodil Saula na zem a utekl. 

Skutky S. Apoštolů 9:1-6
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Slyšeli jste 
ten hlas?

Ano, ale 
nerozuměl jsem 

ani slovo.

Ani já jsem 
nerozuměl. 

Znělo to spíše 
jako hrom.

Nic nevidím! 
Pomozte mi! Oslepl 

jsem! Doveďte
 mě do města.

To promluvil 
Bůh!

Jmenuji se Ananiáš. Ježíš
 ke mně ve vidění promluvil a 

poslal mě k tobě, aby se
 ti vrátil zrak. 

Ve jménu Ježíše 
Krista ať tvé oči 

opět vidí.

Vidím! A ty 
říkáš, že to učinil Ježíš? 

Pověz mi o něm!

A tak Ananiáš otevřel Písmo 
svaté a ukázal Saulovi 
proroctví o Ježíšovi.

Ano, byl jsem takový blázen!
 Vždyť je to všechno v Písmu tak 
jasně a srozumitelně napsáno! Byl 

jsem oslepen náboženskou horlivostí. 
Chtěl bych se nechat pokřtít a stát se 

Ježíšovým následovníkem.  

Bůh změnil 
Saulovo jméno 

na Pavel.

Skutky S. Apoštolů 9:7-19

Jsem 
opravdu 
slepý.
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Saul, nyní jménem Pavel, se stal novým člověkem s 
novým posláním. Nechtěl již nadále zabíjet křesťany, 

ale naopak přivést  ostatní k víře v Ježíše Krista. 

Rozumím vašim 
pochybám, i jájsem na 

začátku nevěřil. Říkám vám 
ale, že Ježíš Nazaretský 

vyplnil všechna proroctví 
o Mesiášovi.

Co jsi to za 
blázna!?! Jak mohl Mesiáš

 dopustit, aby byl zabit
 našimi nepřáteli?

Bůh také promlouval k pohanům. 
Jeden z římských důstojníků se 

modlil k Hospodinu.

Hospodine, vím, že ty jsi 
jediný Bůh a stvořitel tohoto světa. 
Náboženství mého lidu je zkažené a 

nepřináší žádný pokoj. Ukaž mi 
cestu a já po ní půjdu.

Kdo? Co? 
Kdo jsi a odkud 

ses tu vzal?

Jsem posel Boží, tvé 
modlitby byly vyslyšeny. Vyprav

 hned posly do Joppen, ať sem  
přivedou Petra. Bydlí u koželuha 
Šimona, který má dům u moře. 

Petr ti řekne pravdu o Bohu. 

Bůh učinil 
pokoj skrze 

prolitou krev 
na kříži.

Petře, náš pán je člověk dobrý a 
velmi zbožný,  velmi se ale trápí. Modlí 
se každý den a stará se o chudé, dosud 

ale nenalezl pokoj s Bohem.

Co to 
znamená?

Vysvětlím
 to vašemu 

pánovi.

Důstojník vyšel 
Petrovi vstříc a 

když ho viděl, padl 
před ním na kolena. 

Vstaň a neklaň se mi. 
Vždyť jsem jen člověk jako ty. 

Svolej všechny, abych vám 
oznámil tu dobrou zprávu.

Dnes je velký den. Bůh 
poslal Petra, jednoho z Ježíšových 

učedníků, aby nám pověděl 
dobrou zprávu  o Kristu. 

Ano, byl jsem s Ježíšem tři a půl roku. 
Viděl jsem, jak ho ukřižovali a viděl jsem ho poté,

 co vstal z mrtvých.  Na 500 lidí ho slyšelo kázat po
 jeho vzkříšení; my jsme s ním jedli, pili a dotýkali se
 ho. Učil nás o tom, abychom milovali své nepřátele

 a modlili se za ty, kteří nás pronásledují. 
Obdařil nás Duchem svatým…

Skutky S. Apoštolů 9:20-22, 10:1-27, 38-41

On byl ten beránek 
Boží, který zaplatil za 

naše hříchy.

Ten největší 
důkaz je, že ho 
Bůh vzkřísil z 

mrtvých.
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Důstojník Kornelius a
 celý jeho dům uvěřili dobré 
zprávě o Ježíši Kristu a téhož 

dne byli všichni pokřtěni. 

Pavel odešel do 
synagogy v Antiochii, 

kde o Šabatu kázal Židům. 

Všichni mě dobře
 znáte. Pronásledoval jsem a zabíjel 

křesťany až do chvíle, kdy se mi v oslepujícím
 světle zjevil Ježíš a přikázal mi, abych šířil
 jeho učení. Vyhledal jsem v Písmu všechna 
proroctví týkající se Mesiáše a zjistil jsem,

 že Ježíš je všechna vyplnil.

V jiném Žalmu je napsáno,  
že Bůh  nedopustí svému Svatému 
„viděti porušení” (aby se rozpadl v 
prach). I přesto, že zemře, jeho tělo 
nezetleje. Ať je vám tedy známo, že 

skrze Ježíše Krista naleznete odpuštění 
všech hříchů; to vám Mojžíšův 

zákon nemohl dát. 

Bůh poslal 
Ježíše, aby byl 

světlem pohanům
 a Spasitelem 
celého světa.

Pohanům?!? 
Pohané jsou 

nečistí!Nemůžou
 s Židy sdílet
 stejnou víru.

Takové rouhání! Ježíš
 není manželským synem. 
Existují důkazy, že jeho 
matka byla těhotná ještě 

před svatbou.

Za takové 
rouhání můžeš být 

ukamenován.
Protože odmítáte

 slovo Boží a dobrou zprávu
 o věčném životě, obrátíme se k

 pohanům, aby tak bylo naplněno
 slovo proroka. 

Žalm 2:7, 16:10; Skutky S. Apoštolů 2:27, 10:47, 13:33-35

Bůh řekl, že dá Izraeli z 
Davidova potomstva  Spasitele, 
kterého obyvatelé Jeruzaléma
 a jejich kněží odsoudí k smrti.

V druhém Žalmu 
je o něm napsáno: 

„Tyjsi můj syn, já jsem 
tě dnes zplodil.”
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Když si Pavel uvědomil, že
 je marné kázat Židovskému

 národu, který neustále odmítá  
Krista, obrátil veškerou svou sílu 
a snahu k pohanským národům 

(jiným národům než Izrael).

Chvála Bohu a jeho 
synu Ježíši. Spása 

přišla k pohanským 
národům.

Řekni 
nám další 

proroctvích
 o Kristu.

Mnoho pohanů uvěřilo 
dobré zprávě o věčném 
životě a Bůh jim žehnal.

Pavle, 
pokřti mě!

Rozzuření Židé vyhnali Pavla s 
Barnabášem z města a vyhrožovali 

jim smrtí, pokud se vrátí zpět. A 
tak Pavel a Barnabáš odešli do 
Asie, kde kázali evangelium 
každému, s kým se setkali.

Barnabáši, jestli 
upadnu, nepomáhej 

mi. Utíkej, co ti 
nohy stačí.

V Lystře Židé ukamenovali 
Pavla k smrti a jeho tělo 

vyvlekli za město.  

Bůh jim odpusť. 
Zabili Pavla. 

Skutky S. Apoštolů 14:18-19
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Bůh však učinil zázrak 
a Pavel znovu vstal. Pavle, myslel 

jsem si, že jsi 
mrtvý.

Ještě ne. Bůh mi ukázal, 
co všechno budu muset vytrpět pro 

jeho jméno. A to jsme teprve na začátku, 
pojďme zpět do města.

Jsi hoden, 
Pane a Bože náš, 
přijmout slávu, 

čest i moc…

Ve Filipech v Makedonii byli Pavel a 
Silas zbičováni třiceti devíti ranami
 a poté uvězněni. Navzdory jejich 

utrpení byla jejich srdce plná radosti a 
kolem půlnoci zpívali písně o Bohu. 

Áááááá! 
Ježíš je 

Pán!

Celkem třikrát byl Pavel 
zbičován a přesto i nadále 

pokračoval v kázání evangelia.  

Skutky S. Apoštolů 14:20; 16:23-25; 2 Epišt. S. Pavla k Korintským 11:24-25

ŠVIH!
ŠVIH!
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Během svých cest Pavel 
třikrát s lodí ztroskotal. 

Jednou strávil den 
a noc na širém moři 

jako trosečník.

Pavel byl často 
přepaden lupiči.

I přesto 
pokračoval v 

šíření evangelia.

Pavel trpěl, aby mohl 
lidem povědět o Ježíši 

Kristu. Snášel hlad, žízeň, 
zimu či úmorné horko. 

Pane, uzdrav
 mě, abych mohl 

pokračovat v cestě.

Pavel chodil od města k městu, varoval lidi před 
modlářstvím a sděloval jim dobrou zprávu o Ježíši Kristu. 

Zanechali jste modlářství 
a obrátili se k Bohu.Stali jste se 
spravedlivými vírou bez skutků 
zákona. Nyní jste součástí jeho 

těla a patříte k Boží rodině. 
Chvála 

Hospodinu!

Tyhle modly 
mi nikdy 

nepřinesly mír.

Lidé vhodili modly, amulety (talismany) a vše, co mělo 
dočinění s modlářstvím, jejich náboženstvím a hříchem 
do ohně. Během 20 let se po celém světě rozrostl počet 

lidí, kteří uctívali Boha skrze Ježíše Krista. 

1 Epišt. S. Pavla k Korintským 10:14, 12:12-13, 18; 2. Epišt. S. Pavla k Korintským 11:25; 
Epišt. S. Pavla k Galaským 2:6; Epišt. S. Pavla k Efezským 2:19
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Ježíš varoval své následovníky slovy: „Tehdy vás 
budou vydávat v soužení  i na smrt a všechny 
národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A 
tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou 

zrazovat a jedni druhého nenávidět; povstanou 
mnozí falešní proroci a svedou mnohé.”

Čas plynul a ti, kteří zažili 
Krista, zestárli; křesťanská víra se 

rozšířila po celé Římské říši a Římané 
začali pronásledovat křesťany a zabíjet 

je. Ti, kdo se nezřekli Krista, byli vrženi 
do arény s hladovými lvi a tygry, kteří je 

před zraky přihlížejících roztrhali na kusy.   
Pane Ježíši, 
přijmi mého 

ducha!

ÁÁÁÁÁ!

Někteří křesťané byli ubiti 
římskými gladiátory k 

smrti. Lidé se divili tomu, 
že se křesťané nezřekli 

víry a byli ochotni zemřít 
pro Ježíšovo jméno. 

Jane, uvidíme 
se v ráji.

Ne!

Otče, netrestej je 
za to, čím se proti 

nám provinili.

GRRRRR...

Ev. S. Matouše 24:9-11

GRRRRR...
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Před svojí smrtí řekl 
Ježíš o chrámu:

Vidíte tento chrám? 
Amen, pravím vám, že 
tu nezůstane kámen na 
kameni, všechno bude 

rozmetáno.

Od proroctví uplynulo čtyřicet 
let, přišli Římané a zničili celé město 
i s chrámem. Když shořely dřevěné 
trámy uvnitř chrámu, všechno zlato, 

které se v něm nacházelo, se roztavilo a 
rozlilo do škvír v kamenné podlaze a do 
základů. Římané museli obrátit všechny 

kameny, aby zlato dostali. Ježíšovo 
proroctví tak bylo naplněno.

Židé, kteří válku přežili, uprchli z 
Jeruzaléma a z Izraele do cizích zemí, kde 

mnozí z jejich potomků žijí až dodnes. 

Odejdeme 
k mému bratru 

do Sýrie.

Židé, obrácení na křesťanskou 
víru odešli do zemí, kde kázali 

evangelium Ježíše Krista;  
církev* se rozrůstala. 

V cizích zemích je vítali křesťané.

Slyšeli jsme, jaké 
hrozné věci se staly v 
Jeruzalémě. Pojďte a 

zůstaňte u nás. 

Ev. S. Matouše 24:2; Ev. S. Lukáše 19:43-44 *Pod pojmem církev rozumíme společenství křesťanů, nazývané také tělo 
Kristovo, které je tvořeno všemi, kdo věří, že Ježíš Kristus je Boží Syn, kterého Bůh Otec z lásky poslal, aby zemřel za hříchy 

každého jednotlivce. Tato Církev je pouze jedna, její duchovní hlavou je Kristus a není zřízena ani organizována lidmi. 

Nemáme, 
kam bychom 

šli.
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Apoštolové Ježíše Krista kázali o jeho vzkříšení až do své 
smrti. Jeden po druhém byli usmrceni. Všichni zemřeli 

statečně s nadějí, že je čeká lepší život v nebi.

Někteří byli 
ukamenováni 

k smrti.

Některé z nich 
Římané ukřižovali.

Jiní vhozeni 
divokým šelmám 

jako potrava. 

Některým byla
 sťata hlava.

Petr byl ukřižován 
vzhůru nohama.

Někteří byli 
pomalu uvařeni v 

horkém oleji.
Odcházím do lepšího 

místa. Nechť vám 
Hospodin odpustí.

Všichni zemřeli ve víře a s 
jistotou, že dostanou nové tělo, 

a že na ně čeká lepší domov. 

Ev. S. Matouše 14:10; Ev. S. Jana 21:18

Jiným byly zaživa 
vyřezány vnitřnosti 

a jejich těla 
rozsekána na kusy. 

Nejsem hoden, 
abych zemřel jako 

ty, Pane.
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Uplynulo 60 let od 
Ježíšova vzkříšení 

a Jan byl posledním 
apoštolem, který 
zůstal naživu. Žil
 ve vyhnanství na 
ostrově Patmos. 

Duch ho vynesl do 
nebe, kde mu Bůh 
ukázal, co se stane

 v budoucnosti.

Jane, nyní ti ukážu 
věci budoucí. Vše, co uvidíš, 
napiš do knihy a pošli sedmi 

církvím (sborům) v Asii.

Ke konci tohoto světa Ježíš sestoupí
 z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, 

vstanou z hrobů; potom budou spolu s 
živými vyneseni vzhůru vstříc Pánu 
Ježíši, se kterým zůstanou navěky. 

Na konci tohoto světa sešle 
Bůh na zemi velké pohromy. 
Požáry a jiná neštěstí usmrtí 

většinu obyvatel země.

Přijde člověk, který bude tvrdit, že je Mesiáš 
a svým lhaním svede mnoho lidí. Vydá 
rozkaz, aby ti, kdo před ním pokleknou, 

obdrželi znamení jako důkaz věrnosti. To 
znamení bude na čele či na pravé ruce.

Ti, kteří nepřijmou toto znamení, budou sťati. Bude
 to doba velkého utrpení pro ty, kteří zůstanou na zemi.

1Epišt. S. Pavla k Tessalonicenským 4:14-17; 2. Epišt. S. Pavla k Tessalonicenským 2:3-4; 
Zjevení 1:9, 11, 8:1-13, 9:18, 13:16, 20:4
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Tentokrát se vrátí v celé své 
slávě a moci a ne jako smrtelný 
člověk. Nebe se otevře a Ježíš z 

něj sestoupí na bílém koni.

1Epišt. S. Pavla k Tessalonicenským 4:16; Zjevení S. Jana 1:16, 19:11-21, 20:10-15, 21:1-4

Bylo předpovězeno, že ke konci 
světa se Ježíš znovu vrátí  na zem.

Jeho tvář bude zářit jako slunce a 
na své hlavě ponese mnoho korun. 

V pravici bude držet sedm hvězd a z 
jeho úst bude vycházet meč pravdy. 

Ježíš se utká s ďáblem a vhodí ho do 
ohnivého jezera, kde bude mučen na věky 

věků, a tak již nikdy nebude moci pokoušet 
člověka. A smrt jako poslední nepřítel, bude 

také vhozena do ohnivého jezera a poté 
bude stvořena nová země a nové nebe.

Bůh shromáždí ty, kteří uvěřili v 
jeho Syna Ježíše Krista a daruje 
jim věčný život v novém světě. 
Bůh jim setře každou slzu z očí. 
A smrt již nebude, ani žal, ani 

nářek, ani bolest – neboť co bylo, 
pominulo. Ježíš bude vládnout 
svým spravedlivým lidem ve 

světě bez hříchu a smrti.
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Existuje pouze jeden jediný Bůh, 
který má jednoho jediného Syna; 

jedna víra, jedna svatá kniha a jedna 
jediná cesta k nebeskému Otci. Ježíš 

je ta cesta, pravda a život, jak se 
mnozí přesvědčili. 

Od Ježíšova vzkříšení uplynulo 2000 let a stále 
ještě existují lidé, kteří neslyšeli Ježíšovo 

evangelium. Někdo jim to tedy musí povědět.

Evangelium Ježíše Krista bylo 
kázano 2000 let. Ježíš předpověděl, 

že zvěst o Božím království se rozšíří 
po celém světě ke všem národům 
země, ke každé rase, pokolení a 

jazyku.

Evangelium Ježíše Krista není šířeno 
násilím nebo zastrašováním a tím se 

liší od ostatních vyznání. Ježíš učil své 
následovníky, aby milovali své 

nepřátele, radovali se a zpívali. Dnes se 
mnoho lidí různých národností a 
jazyků raduje z dobré zprávy o 

odpuštění hříchů a věčném životě. 

Ev. S. Jana 3:16, 14:6
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V roce 1999 se sešla skupina křesťanů, 
kterým nebylo lhostejné, že existuje na světě 
mnoho lidí, kteří dosud neslyšeli evangelium. 

Radili se, jak by mohli evangelium rozšířit 
do ostatních zemí na světě.  

Rozhodli se, že nejlepší by bylo vytvořit 
obrázkovou knihu, která by vyprávěla biblické 
příběhy způsobem, kterému by lidé rozuměli.

Když byl text sepsán, najali kreslíře 
Dannyho Bulanadi, jednoho z předních 
tvůrců komiksů, aby knihu ilustroval.

Kniha vznikala celých 7 let. Křesťané věnují své vlastní finance a čas 
na distribuci této knihy těm, kdo ještě 

neslyšeli dobrou zprávu o Ježíši Kristu.

Jak se daří, 
příteli? Rád bych ti věnoval

 tuto knihu; píše se v ní o 
odpuštění všech tvých hříchů 

a o věčném životě.

Nemám 
peníze, abych ti 
za ni zaplatil.

Není na prodej,
 je to dar.

V současné době je kniha vydávána 
v řadě světových jazyků – díky 

darům mnoha křesťanů.

Vím, že je to pravda! 
Zhřešil jsem proti Bohu a 
On poslal svého Syna, aby 

zemřel za moje hříchy! 
Neuvěřitelné! Taková 

báječná zpráva!

Moje 
náboženství o takových 
věcech nikdy nemluvilo.

 Píše se tady o lásce
 a odpuštění.

Druhého dne.
Proč mi 
ji dáváš 

zadarmo?

Protože mi na tobě 
záleží, bratře, a tato 

kniha obsahuje velmi 
dobrou zvěst.

Tak dobrá, přečtu 
si ji. Uvidíme, jestli je 

vůbec ještě něco dobrého
 v tomto světě.

Ev. S. Jana 3:16
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Milý Ježíši, 
děkuji ti za tvoji lásku a 

za to, že jsi zemřel místo mě. 
Chtěl bych tě následovat do 

konce svého života.

Je mi 
odpuštěno! Bůh 
ve mně teď žije!

Drahá, stalo se něco neuvěřitelného. 
Jeden neznámý muž mi dal tuto knihu; vypráví 

se v ní o tom, jak Bůh přišel na zem jako 
člověk, aby zaplatil za naše hříchy.

Příběh o 
Abrahamovi a Mojžíšovi 

známe, ale naše náboženství 
nám nikdy neřeklo celý 

příběh. Bůh seslal svého Syna 
Ježíše, aby jeho nevinná krev 

zaplatila za naše hříchy.

Ano! Ježíš 
přijímá všechny.

A co ženy? Bude 
také jim odpuštěno a budou 

přijaty do Boží rodiny?Přečteš nám tu 
knihu, Mohamede?

Tati, můžu si
 ji také přečíst? 

Prosím !?!

Jiní si všimli klidu, který vládnul
 v rodině Roaula a přišli, aby také 

oni vyslechli tu dobrou zvěst. 

To je opravdu skvělá 
zpráva! Přivedu také 

svoji rodinu.

Brzy Mohamed předčítal 
knihu celé vesnici a toužil 

se dozvědět více.

Římanům 3:23, 6:23, 10:9
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Je tu ještě někdo, kdo 
uvěřil v Pána Ježíše Krista a chtěl 
by se nechat pokřtít? Pokud ano, 

ať sestoupí do vody.

Četl jsem o tom v této 
knize. Křest je pro ty, kteří věří v 
Ježíše, aby ukázali, že jejich starý 

život odešel a nyní mají nový 
život v Ježíši. 

Křtím tě, sestro, 
ve jménu našeho Pána 

Ježíše Krista.

Sem by měl přijít 
zítra, ale dnes odpoledne 
ho najdete dole u řeky. 

Musím se s 
tím mužem seznámit. 
Odveď mě k němu.

Kde jsi vzal 
ty knihy? Kde je ten 
muž, co je rozdává?

Tady jsou!

Mohamede, slyšel jsem o té 
dobré zprávě už předtím.  Na trh chodí 

každý týden člověk, který mluví o 
Ježíšovi. Jednoho dne jsem ho viděl u 

řeky, jak křtí nějaké lidi – tak, jak 
se o tom píše v té knize.

Už jsme tady třetí den 
a ještě jsme ho neviděli. Měli 
bychom se vydat zpět domů.

Musím 
ho najít.

Skutky S. Apoštolů 19:2-5; Římanům 6:3-4
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Mohamed křtil ty, kdo uvěřili v Ježíše Krista. 
Každý den se lidé scházeli, aby naslouchali 
čtení z Bible; o ničem jiném se nemluvilo.

V Bibli se píše, že není pod 
nebem jiného jména než Ježíš, 

jímž bychom mohli být spaseni. 
Naše vyznání je výplod člověka a 

nemůže nás vykoupit z hříchu.

Mohamed četl Bibli každý večer a 
žasnul nad tím, co je v ní napsáno. 

Také ji předčítal ostatním.

Ta obrázková kniha, co 
jsem ti dal, je jenom malá 
část příběhu. Tato kniha je 

skutečné Slovo Boží.

Přijmi ji ode mě a čti 
každý den. Dozvíš se v ní 
mnohem více o Ježíšovi, 
o Boží lásce a o milosti.

Vím velmi málo o tomto vyznání. Četl jsem ale 
knihu, kterou jsi mi dal a něco v mém srdci se 
pohnulo. Vím, že je to pravda. Ježíš zaplatil za

 moje hříchy. Pokřtíš také mě?

Pokřtím tě, pokud věříš 
v Ježíše Krista celým 

svým srdcem.

Mám z 
tebe radost.

Bůh je dobrý.

Opravdová 
Bible?

Přečti nám první 
kapitolu z evangelia 

svatého Jana!

Skutky S. Apoštolů 8:37, 4:10-12; Římanům 10:9
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Rychle, 
utíkejte!

Bože, 
pomoz 
nám!

ÁÁÁÁÁ

Ať nikdo 
neuteče!

Také se v ní píše, že se máme 
radovat a veselit, neboť nás čeká 

hojná odplata v nebesích.

V Matoušově evangeliu 
se píše, že následovníci 

Krista budou pronásledováni 
stejně jako byl Ježíš.

To cizí náboženství 
se rychle šíří, musíme tomu 

učinit konec. Uděláme to 
dnes večer, když budou 
zpívat. Nesnáším zpěv. 

Nikdy jsem se s žádným 
cizincem ani nepotkal, Ježíš přece 

pocházel z Východu, stejně jako my. 
A přece je to Syn Boží, který sestoupil 

z nebe, aby daroval věčný život 
všem lidem.

Kdo jsi, že haníš naše náboženství? 
Je to cizí náboženství, o kterém tady 

kážeš; naboženství kapitalistů,
 kteří nás chtějí utlačovat.

Pane, pomoz 
jim k pravdě.

Ev. S. Jana 15:20; Ev.S.Matouše 5:11-12
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Musíme 
odtud; dům se 

brzo zřítí!

Mohamed utíkal zpět do hořícího domu, 
aby zachránil ostatní, když v tom….

Dům se 
zřítil na 
oba dva.

Zemřel ve službách 
našeho náboženství. 
Zato nám ti křesťané 

zaplatí.

Mohamed položil 
svůj život za svého 
přítele; není větší 

lásky.

Mami, nebuď 
smutná. Táta je s 

Ježíšem.

Se smutkem a obavami pohřbili 
svého přítele, neboť neměli 

žádnou naději ve věčný život.

Mohamed zachránil 
svého bratra před 

ohněm.

BÁC!

Ev. S. Jana 15:13

BÁC!

KŘUPKŘUP
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Na zemi jsou
 ještě křesťané, kteří šíří 

evangelium. Pokud uvěří, 
budou zachráněni. Pokud 

ale neuvěří…..

A co ostatní, kteří
 evangelium dosud neslyšeli? 

Pane, co bude s 
mojí rodinou?

Dobře jsi činil,
 můj dobrý a věrný  

služebníku. Vejdi a raduj se 
se mnou, připravil jsem pro 

tebe nový domov. 

Brzy také přijdou. 
Ještě ale nenastal jejich čas, 

musí pro mě nejdřív vykonat 
na zemi svůj úkol.

Ne, do 
ohně ne!

Kam mě to nesete? 
Jsem přece po smrti a 

musím se vrátit zpět na 
zem v jiné podobě.

Reinkarnace je lež. 
Odvádím tě k tvému 
poslednímu soudu.

Lidem jsi jenom lhal. 
Nikdy jsi mne neznal. Nemiloval jsi 
svého bližního a nebyl jsi laskavý ke
 svým nepřátelům. Byl jsi chamtivý a 

líný.Tvé srdce je plné pýchy. Tvoje 
nenávist tě připravila o život. 

Nejsi hoden 
věčného života. Uvrhněte 

ho ven do temnot.

Anděl odnesl 
Mohameda do nebe.

Ev. S. Matouše 7:21-27, 25:21, 25:30; 1 Epišt. S. Pavla k Korintským 6:9-11;  Epišt. S. Jakuba 4:11-17

320




