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Bet Jis sako, kad
mes turime džiaugtis ir būti

neparastai laimingi, kai jie mus
persekios, nes mūsų laukia

didelis atlygis danguje.

Kas tu toks, kad kalbi
prie

yra religija,
kuri mus engs.

š mūsų religiją? Tu
skelbi šią svetimą religiją.
Tai kapitalistų

Aš netgi nieka
bet

da nebuvau
sutikęs užsieniečio,

Tačiau

gyvenimą.

Jėzus
buvo iš Rytų kaip ir mes.
Jis yra Dievo Sūnus, atėjęs iš

dangaus, visam pasauliui
suteikti amžinąjį

Viešpatie,
padėk jiems

pamatyti
tiesą.

Ši svetima religija
plinta. Ji privalo būti

sustabdyta. Mes ateisime
šią naktį, kai jie giedos. Aš

nekenčiu giedojimo.

Mato knygoje
pasakyta, kad kaip jie

persekiojo šeimininką, taip
jie persekios jo tarnus.

Aiii

Dieve,
padėk
mums!

Išeikit
greitai!

Neleisk
niekam

pasprukti!

Jono 15:20; Mato 5:11-12
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Mes
privalome
paskubėti,
pastatas

greitai nugrius
ant mūsų!

Mahomedas ištraukė
savo brolius iš ugnies.

Kai Mahomedas buvo beveik grįžęs
atgal į degantį pastatą pažiūrėti kitų...

Pastatas
sugriuvo ant

jų abiejų!

Jis mirė
tarnaudamas

mūsų religijai. Mes
nubausime už tai

krikščionis.

Jie palaidojo kunigą su liūdesiu ir baime,
nes jie neturėjo amžinojo gyvenimo vilties.

Mahomedas
atidavė savo

gyvenimą už savo
draugus. Nėra

didesnės meilės.

Mama,
nenusimink.

Tėvas dabar yra
su Jėzumi.

Jono 15:13

BRAKŠT!

ČERKŠT!
ČERKŠT!

BRAKŠT!
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Atėjo angelas ir paėmė
Mahomedą į dangų.

Kur mane neši?
Aš miręs. Aš privalau
sugrįžti į gyvenimą

kitu pavidalu.

Reinkarnacija
yra melas. Dabar tu
eini į savo paskutinį

teismą.

Tu melavai
žmonėms. Tu niekada manęs

nepažinojai. Tu nemylėjai savo
kaimynų ir nebuvai malonus savo

priešams. Tu buvai godus ir tingus.
Tavo širdis pilna išdidumo. Tavo

gyvenimas užsibaigė tavo
paties neapykanta. Tu nesi vertas

amžinojo gyvenimo.
Meskite jį į tolimiausią

tamsą.

Ne,
nenoriu daugiau

ugnies!

Gerai atlikta, mano
gerasis ir ištikimas

tarne. Dabar tu įeisi į mano
džiaugsmą. Aš paruošiau

tau namus.

Bet, Viešpatie,
kaip mano

šeima?

Po kurio laiko, jie
prisijungs prie tavęs.

Aš turiu jiems daugiau
darbo.

Kaip dėl mano
likusių tėvynainių,
kurie negirdėjo?

Ten vis dar
yra krikščionių, kad

jiems pasakytų. Jeigu
jie patikės, jie taip
pat bus išgelbėti.

Bet jeigu ne...

Mato 7:21-27, 25:21 ; I Korintiečiams 6:9-11; Jokūbo 4:11-17, 30
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