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De teamă pentru vieţile lor, 
creştinii se întâlneau în secret, 

ca să audă Cuvântul lui 
Dumnezeu citit şi să cânte 

cântări de laudă.

Isus a spus: „Dacă voieşte cineva să vină
după Mine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.”

Aceasta înseamnă că trebuie să ne ducem crucile
pe dealul răstignirii, dacă asta ni se cere.

Acum, în Psalmul 22 găsim scris...

Dragi prieteni, Domnul nostru a
 suferit ca să ne ierte păcatele. Nu 
este de mirare dacă va trebui să 

suferim şi noi pentru El. Nu vă miraţi 
de persecuţia prin care trecem.

Doamne,
 fii cu noi. E criminalul 

acela, Saul.

Staţi pe loc! Această religie
 străină nu va fi permisă. Voi 

huliţi pe părinţii noştri şi neamul 
nostru. Sunteţi nebuni! Ori vă 

lepădaţi, ori veţi muri. 

Puneţi mâna 
pe liderul lor. 
Le vom da o 
lecţie prin el.

Ne-am săturat de
 Mesia ăsta al vostru.

 De ce vă închinaţi unui 
tâmplar mort?

Domnul nostru,
 Isus, e viu şi El e 

Creatorul 
universului.

Probabil că-ţi vei
schimba părerea 

când o vom arunca pe
soţia ta în închisoare,
să putrezească acolo.

Nu! Nu
 nevasta mea!

Trosc!

Matei 16:24; Marcu 16:24; Faptele Apostolilor 9:1-2

Trosc!
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Iată încă unul 
care îl iubeşte 

pe Hristos.

Când am devenit
creştini, ştiam că

aceasta s-ar putea
să se întâmple.

Da, trebuie să ne
 rugăm pentru el.

 Rugaţi-vă ca Dumnezeu 
să îi înmoaie inima şi să îl 

determine să vadă 
adevărul. 

Amintiţi-vă: unii 
dintre noi ne-am 
îndoit la început. 

E fariseul acela,
 pe nume Saul. El 

răspândeşte ură şi 
moarte.

Saul este 
prea plin 
de ură. 

Ei bine, Saul, cred că 
ai curăţat Ierusalimul de 

secta aceasta a 
urmaşilor lui Isus. 

Nu, cu cât omorâm mai mulţi 
sau îi aruncăm în închisoare, cu 

atât se înmulţesc. S-au împrăştiat
 prin alte oraşe. Sinagogile din 

Damasc sunt pline de ei. 

Îţi voi da 
împuternicire pentru 
arestarea lor şi vei 
putea să mergi la 

Damasc. 

Voi pleca 
chiar 
acum.

Saul credea că era de datoria lui să îşi apere 
religia şi poporul de alte credinţe. Dar îl deranja 
că aceşti creştini aveau o pace şi o încredere pe 

care el nu o experimentase niciodată.

Deodată, o lumină mai 
strălucitoare decât soarele
 a apărut în faţa lui Saul.

Saule, Saule, de
 ce Mă prigoneşti?

Eu sunt Isus, pe
 care Îl prigoneşti prin 
faptul că îi pedepseşti

 pe urmaşii Mei.

Cine eşti Tu,
Doamne, pe care Te

prigonesc?

Doamne, ce 
vrei să fac?

Ridică-te. Du-te în 
cetate şi ţi se va spune 

ce trebuie să faci. 

Calul lui Saul s-a speriat atât 
de tare încât l-a azvârlit în 
drum şi a luat-o la fugă. 

Faptele Apostolilor 9:1-6
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Aţi auzit 
vocea aceea?

Da, dar nu
 am înţeles ce 

a spus. 

Nici eu. A 
semănat cu 

un tunet.

Nu mai văd!
 Ajutaţi-mă! Nu mai 
văd. Duceţi-mă în 

cetate! 

Numele meu e Anania.
 Isus mi-a vorbit într-o vedenie
 şi mi-a spus să vin la tine şi 

El îţi va reda vederea.

Sunt 
întradevăr

orb.

În numele lui Isus
Hristos, primeşte-ţi

vederea.

Văd!
 Isus a făcut aceasta? 
Spune-mi mai multe 

despre Isus. 

 Şi spui că Astfel, Anania a deschis 
Sfânta Scriptură şi i-a arătat 
lui Saul profeţiile despre Isus. 

Da, am fost atât de prost.
 Toate acestea au fost acolo în 

Scriptură, dar am fost orbit de zelul 
meu religios. Vreau să fiu botezat

 şi să devin urmaş al lui Isus. 

Dumnezeu a 
schimbat numele 
lui Saul în Pavel. 

Faptele Apostolilor 9:7-19

A fost vocea
 lui Dumnezeu!
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Saul, acum numit Pavel, a devenit un om nou cu un mesaj 
nou. El nu mai umbla să îi omoare pe creştini, ci acum voia 

să îi convingă şi pe alţii să creadă în Isus Hristos. 

Vă înţeleg îndoiala.
 Nici eu nu am crezut, dar
 vă spun, Isus din Nazaret 
a împlinit toate profeţiile 

vechi referitoare la
 Mesia al nostru. Dar cea mai 

mare dovadă e 
aceea că Dumnezeu 

L-a înviat din
 morţi. 

Ce nebun eşti! Cum
 putea Mesia să se lase 

omorât de duşmanii noştri?

Dumnezeu, de asemenea, voia să ajungă 
şi la neamuri. Era un soldat roman care Îl

căuta pe Dumnezeu prin rugăciune.

Dumnezeule, ştiu că Tu eşti
 singurul Dumnezeu, Creatorul tuturor 
oamenilor. Religia poporului meu e 
coruptă şi nu aduce pace. Arată-Mi

 calea Ta şi voi umbla pe ea.

Cine? Cum? 
Cine eşti tu? 
De unde ai 

apărut?

Rugăciunile tale au fost
 ascultate. Am fost trimis de 

Dumnezeu. Trimite nişte oameni la 
Iope, la un tăbăcar, numit Simon, a 
cărui casă e lângă mare. Acolo, vor 
întreba de un om, numit Petru. El va 

veni aici şi îţi va spune adevărul 
despre Dumnezeu.

Dumnezeu a 
adus pacea 

prin sângele de
la cruce.

Petru, stăpânul nostru, e un om 
foarte religios, un om bun, dar e 

neliniştit din cauza multor lucruri. Se 
roagă tot timpul şi dă bani săracilor, 

dar nu e împăcat cu Dumnezeu.

Ce înseamnă 
aceasta?

Voi explica 
stăpânului 

vostru.

Sutaşul îl întâmpină 
pe Petru la poartă 

şi i se închină.

Ridică-te. Nu te închina
 înaintea mea. Şi eu sunt om ca

 şi tine. Adună-i pe toţi împreună 
şi vă voi spune vestea bună.

Aceasta e o zi minunată. 
Dumnezeu l-a trimis pe Petru, 
unul din ucenicii lui Isus, să ne 

vorbească despre El.

Da, am umblat cu Isus trei ani şi jumătate.
 L-am văzut răstignit şi L-am văzut după ce a înviat din 
morţi. Eram 500 dintre ai noştri adunaţi împreună la un 
loc, când ne-a predicat, după învierea Sa. A mâncat cu 
noi şi L-am atins cu mâinile noastre. El ne-a învăţat să 
iubim pe duşmanii noştri şi să ne rugăm pentru cei ce 

ne prigonesc. El a trimis Duhul Său...

Faptele Apostolilor 9:20-22, 10:1-27, 38-41

El a fost Mielul lui 
Dumnezeu, care 
ne ia păcatele.
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Sutaşul Corneliu şi toată casa 
lui au crezut evanghelia lui 
Isus Hristos şi toţi au fost 
botezaţi în aceeaşi zi.

Pavel a intrat în sinagoga
din Antiohia şi a predicat
iudeilor în ziua de Sabat.

Voi mă cunoaşteţi. Am prigonit pe
 creştini până acolo că-i omoram, dar Isus mi 
S-a arătat într-o lumină orbitoare şi printr-un 
glas ca de tunet mi-a spus să predic Cuvântul 

Lui. Am studiat pasajele din Scriptură 
referitoare la Mesia şi am descoperit că

 Isus a împlinit toate profeţiile. 

Dumnezeu a spus că îi va ridica
 lui David un Fiu, care va fi Salvatorul lui 

Israel şi că conducătorii din Ierusalim
 Îl vor condamna la moarte. 

În Psalmul 2, este scris: 
„Tu eşti Fiul Meu, astăzi

 Te-am născut.”

Alt Psalm spune că Dumnezeu
 nu va îngădui ca Sfântul Lui să vadă 

putrezirea. Această profeţie înseamnă 
că, deşi El va muri, trupul Său nu va 

ajunge putrezirea. Să se ştie astăzi că în 
Isus avem iertare deplină de păcate, 
lucru pe care Moise nu l-a putut da. 

Dumnezeu
 L-a trimis pe Isus să 
fie o lumină pentru 
neamuri,Mântuitorul 
tuturor popoarelor. 

Neamuri!? 
Neamurile sunt 
necurate. Ele nu 
pot fi părtaşe la 
credinţa iudeilor. 

Tu huleşti! Isus nu a fost
 un fiu legitim. Circulă 

zvonuri că mama lui a fost 
însărcinată înainte să se 

căsătorească.

Ai putea fi
 omorât cu pietre 

pentru aceste  
erezii.

Din moment ce respingeţi
 vestea bună a vieţii veşnice, vom 
duce mesajul neamurilor, exact 

cum au spus proorocii.

Psalmul 2:7, 16:10; Faptele Apostolilor 2:27, 10:47, 13:35, 14:34
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Când a fost clar pentru Pavel că
iudeii, ca naţiune, vor continua
să Îl respingă pe Hristos, el şi-a

concentrat eforturile asupra neamurilor,
celorlalte naţiuni, nu Israel.

Slavă lui Dumnezeu
şi Fiului Său, Isus.

Mântuirea a venit la
neamuri!

Vorbeşte-ne 
mai mult despre 

profeţiile 
privitoare la

 Isus. 

Mulţi oameni dintre neamuri 
au crezut Evanghelia şi au 

continuat să trăiască în 
harul lui Dumnezeu. 

Pavel, 
botează-mă!

Barnaba, dacă
 eu cad, tu să alergi

 mai departe. Să 
nu te opreşti!

Iudeii s-au înfuriat şi i-au alungat pe 
Pavel şi pe Barnaba din cetatea lor, 

ameninţându-i cu moartea dacă se vor 
mai întoarce. Astfel, Pavel şi Barnaba au 

plecat în Asia, ducând vestea bună 
tuturor celor pe care îi întâlneau.

În Listra, iudeii l-au 
împroşcat pe Pavel cu 
pietre şi i-au aruncat 
trupul în afara cetăţii.

Dumnezeule, 
iartă-i. L-au 

omorât pe Pavel.

Faptele Apostolilor 14:18-20
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Dar Dumnezeu a făcut 
o minune şi l-a ajutat 
pe Pavel să se ridice.

Nu încă, Dumnezeu mi-a descoperit
 că va trebui să sufăr mult pentru numele 

Lui, şi acesta e numai începutul. Să ne 
întoarcem în cetate.

Tu, Doamne, eşti 
vrednic să primeşti 
gloria, cinstea şi 

lauda...

La Filipi din Macedonia, Pavel şi Sila 
au fost bătuţi cu 39 de lovituri şi apoi 
închişi. În ciuda suferinţei lor, inimile le 

erau pline de bucurie şi la miezul nopţii, 
cântau cântări de laudă lui Dumnezeu.

În anii următori, Pavel a
fost bătut cu nuiaua în trei

rânduri. Totuşi, a continuat să
predice pe Hristos.

Jap!

Faptele Apostolilor 14:19-20, 16:23-25; 2 Corinteni 11:24-25

Jap!

Ahhh! 
Isus e
Domn!

Pavel,
credeam

că ai murit!
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Cum Pavel călătorea din loc în loc 
predicând, de trei ori s-a scufundat 

corabia cu care călătorea.

Odată, a plutit în
mare timp de o zi şi o noapte,
până când a trecut o corabie

pe acolo şi l-a salvat.

Dar a continuat
 să predice.

Pavel a îndurat boală, frig, căldură,
foame şi tot felul de lipsuri, în
vreme ce călătorea prin lume,
spunând oamenilor despre Isus.

Doamne, vindecă-mi 
trupul, ca să pot să 

merg şi să predic şi în 
următoarea cetate. 

Pavel a mers din cetate în cetate, vorbind împotriva 
idolatriei şi aducând vestea bună despre Isus Hristos. 

V-aţi întors la Dumnezeu
 de la idolii voştri, şi Dumnezeu
 vă consideră neprihăniţi prin 

credinţă, fără nici o contribuţie a 
legii. Sunteţi acum un mădular în 
trupul Lui şi aparţineţi familiei

 lui Dumnezeu.

Slavă lui 
Dumnezeu!

Aceste lucruri
nu mi-au adus

niciodată pace.

Când oamenii s-au întors la Dumnezeu, ei au părăsit idolii şi
farmecele. Au aruncat în foc tot ce avea legătură cu religia lor sau

cu păcatul. Într-o perioadă de douăzeci de ani, erau credincioşi care se 
închinau lui Dumnezeu prin Isus Hristos în toată lumea cunoscută în acel timp.

1 Corinteni 10:14, 12:12-13, 18; 2 Corinteni 11:25; Galateni 2:6; Efeseni 2:19

Pavel a fost 
adesea atacat 

de tâlhari.
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Isus i-a prevenit pe ucenici: „Atunci vă vor da să fiţi 
chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile 

pentru numele Meu. Atunci mulţi vor cădea, se vor 
vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula 

mulţi prooroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.” 

Atunci când cei care L-au văzut pe Hristos 
erau în vârstă şi biserica s-a răspândit în 

tot Imperiul Roman, romanii au început să îi 
caute pe creştini şi să îi persecute până la 
moarte. Dacă credincioşii nu se lepădau 
de Hristos, îi aruncau în arenă şi oamenii 
priveau cum leii şi tigrii îi făceau bucăţi. Doamne Isuse, 

primeşte duhul
 meu!

AAUUU!

Uneori, creştinii erau loviţi de 
moarte de către gladiatorii romani. 
Oamenii se mirau că credincioşii nu 

renunţau la credinţa lor. Ei erau 
gata să moară pentru Isus.

Iason, ne vom
întâlni în rai.

Nu!

Tată, nu-i pedepsi
 pentru ceea ce ne fac.

GGRRRR!

Matei 24:9-11

GGRRRR!
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Înainte de moartea 
Sa, Isus a profeţit 
despre templu:

Vedeţi voi acest templu? 
Adevărat vă spun

că va fi distrus şi nu va 
rămânea aici

piatră pe piatră care să
nu fie dărâmată.

Patruzeci de ani mai târziu, în 70 d.H., 
romanii au venit şi au distrus oraşul şi 
templul. Când lemnele din interiorul 

templului ardeau, aurul din templu s-a 
topit şi a curs în crăpăturile dintre 

pietrele de pe jos şi fundaţie. În timp 
ce romanii încercau să recupereze 

aurul, a fost necesar să înlăture fiecare 
piatră. Profeţia lui Isus s-a împlinit. 

Evreii din Ierusalim şi Israel care au 
supravieţuit războiului au fugit printre 

neamuri, acolo unde mulţi din 
descendenţii lor trăiesc şi astăzi. 

Vom merge la
 casa fratelui meu 

în Siria. 

Evreii creştinaţi, de asemenea, 
au fugit în alte ţări, unde au 

predicat evanghelia lui Hristos, 
iar biserica a crescut.

Oriunde au scăpat, erau deja creştini 
acolo care să le ureze bun venit. 

Nu am avut 
unde să mergem 

în altă parte. 

Am auzit despre
 lucrurile cumplite ce 
se petrec în Ierusalim. 
Bineînţeles că puteţi

 sta la noi. 

Matei 24:2; Luca 19:43-44
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Apostolii lui Isus au continuat să predice despre învierea lui Isus 
Hristos până când au murit. Unul câte unul au fost omorâţi. Toţi au

murit vitejeşte, ştiind că aveau o casă mai bună în cer.

Unii au fost 
răstigniţi de 

romani.

Unii au fost 
omorâţi cu 

pietre.

Altora li s-au scos 
intestinele de vii şi au 
fost tăiaţi în bucăţi.

Alţii au fost 
aruncaţi la fiare.

Unii au fost decapitaţi.

Petru a fost răstignit 
cu capul în jos. 

Alţii au fost 
fierţi în ulei.

Merg într-un loc
 mai bun. Fie ca

 Dumnezeu să vă ierte.

Nu sunt vrednic 
să mor cum ai murit

 Tu, Doamne.

Toţi au murit cu credinţa şi 
siguranţa că urmau să aibă 
un trup nou şi o casă mai 

bună care îi aştepta.

Matei 14:10; Ioan 21:18
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La şaizeci de ani după 
învierea lui Isus, Ioan 
era singurul apostol 
care a mai rămas în 

viaţă. El a fost exilat pe 
o insulă stâncoasă, 

numită Patmos. Duhul l-a 
răpit pe Ioan la cer, 
unde Dumnezeu i-a 

arătat viitorul.

Ioan, îţi voi arăta lucrurile 
care se vor întâmpla în viitor. Scrie 
ce vezi într-o carte şi trimite-o celor 

şapte biserici din Asia.

Când această eră este aproape de sfârşit, 
Isus va reveni şi va deschide mormintele 

tuturor celor care au crezut în El. Ei, împreună 
cu toţi credincioşii vii, se vor înălţa la cer ca

să îl întâlnească pe Isus în văzduh şi vor
rămâne cu El veşnic.

La sfârşitul zilelor, Dumnezeu va 
pedepsi pământul cu calamităţi 

îngrozitoare. Va cădea foc şi vor fi 
ciumi care vor nimici majoritatea 

oamenilor de pe pământ. 

Va veni un om care va pretinde că el este 
Mesia şi va înşela pe mulţi oameni. Îi va 
determina să îi arate credincioşie lui şi 

guvernului lui, prin acceptarea unui semn 
pe frunte sau pe dosul mâinii drepte.

Cei care nu vor primi semnul, vor fi omorâţi prin 
decapitare. Va fi un timp de grea suferinţă 

pentru cei care vor rămâne pe pământ.

1 Tesaloniceni 4:14, 4:16-17; 2 Tesaloniceni 2:3-4; Apocalipsa 1:9, 11, 8:1-13, 9:18, 13:16, 20:4
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El va veni în toată slava şi 
puterea Sa, nu ca un om muritor. 

Cerul se va deschide şi El va 
coborî călare pe un cal alb.

1 Tesaloniceni 4:16; Apocalipsa 1:16, 19:11-21, 20:10-15, 21:1-4

După cum a fost profeţit, Isus se va 
reîntoarce la sfârşitul vremurilor.

El va străluci ca soarele şi pe cap 
va purta multe coroane. În mâna 
Lui, va ţine şapte stele şi din gura 

Lui va ieşi sabia adevărului.

El îl va înfrunta pe Satan şi îl va 
arunca în iazul de foc, unde va fi 

chinuit veşnic şi unde nu îi va mai ispiti 
pe oameni niciodată. Isus va arunca şi 
moartea, ultimul Său duşman, în iazul 

de foc şi va fi o nouă lume.

Dumnezeu îi va aduna pe toţi cei 
care au crezut în Fiul Său şi le va da 

viaţă veşnică pe un pământ nou. 
Dumnezeu va şterge orice lacrimă şi 

acolo nu va mai exista moarte, 
necaz, plâns sau durere, pentru că 

lucrurile dintâi au trecut. Isus va 
domni ca Împărat şi Salvator peste 
oamenii Lui neprihăniţi, într-o lume 

liberă de păcat şi moarte.
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Există numai un singur Dumnezeu şi El 
are numai un Fiu. Există numai o

singură credinţă şi o singură carte
sfântă. Există numai o singură cale

de a intra în rai după această
viaţă. Isus este calea, adevărul şi
viaţa, după cum mulţi oameni din

multe naţiuni au descoperit.

Totuşi, au trecut aproape 2000 de ani de când Isus a
înviat din morţi şi sunt încă oameni care nu au
auzit vestea bună. Cineva trebuie să le spună.

Evanghelia lui Hristos se predică
de 2000 de ani. Isus a prevestit
că mesajul împărăţiei Sale va
ajunge peste tot în lume, până

când fiecare naţiune, trib şi grup de 
familie va fi auzit vestea bună.

Evanghelia lui Hristos este diferită de toate celelalte 
religii prin aceea că nu se răspândeşte prin 

constrângere sau intimidare. Isus i-a învăţat pe urmaşii 
Lui să îşi iubească duşmanii şi inima să le fie plină de 

bucurie şi de cântări. Astăzi, oameni din fiecare naţiune 
şi limbă se bucură de iertare şi de viaţă veşnică.

Ioan 3:16, 14:6
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În 1999, nişte creştini care s-au 
îngrijorat că unii oameni nu au 

auzit niciodată vestea bună, s-au 
adunat şi au discutat modalităţi 

prin care să trimită vestea bună în 
limbile multor popoare ale lumii.

Au ajuns la concluzia că cea mai potrivită abordare era 
să facă o carte cu ilustraţii care să descrie povestirile 
biblice într-un mod prin care să îl înţeleagă oricine.

După scrierea textului, au găsit pe
Danny Bulanadi, unul dintre artiştii 

renumiţi de cărţi comice din lume şi l-au
angajat să deseneze ilustraţiile.

Scrierea, desenarea şi 
publicarea cărţii a durat 
mai mult de şapte ani.

Creştinii cheltuie din banii şi 
timpul lor să dea această carte 
acelora care nu au auzit încă 

vestea bună despre Isus.

Ce mai faci, prietene? 
Aş vrea să îţi dau o carte. 

Ea vorbeşte despre cum poţi 
să fii iertat de toate 

păcatele tale şi cum poţi să 
mergi în rai când mori.

Nu îmi permit 
să o cumpăr.

Dar nu trebuie 
să îmi dai bani 
pe ea. E cadou.

Acum, este tradusă şi distribuită în 
multe limbi din lume – costul fiind 

suportat de creştini cărora le pasă.

Ştiu că e adevărat! Am 
păcătuit împotriva lui 

Dumnezeu, dar El L-a trimis 
pe Fiul Său să moară 

pentru păcatele mele. Ce 
minunat şi extraordinar!

Religia mea nu
 mi-a vorbit niciodată 

despre aşa ceva. Aceasta 
vorbeşte despre

 dragoste şi iertare.

Ziua următoare.
De ce îmi dai 
ceva gratis?

Pentru că te iubesc, 
fratele meu, şi cartea 
aceasta are o veste 

foarte bună.

Atunci, o voi citi 
să văd dacă mai 
este vreo veste 
bună în lume.

Ioan 3:16
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Isuse, Îţi mulţumesc 
că mă iubeşti şi că ai 

murit în locul meu. Vreau 
să Te urmez tot restul 

vieţii mele. 

Sunt iertat! 
Dumnezeu trăieşte 

acum în mine!

Draga mea, s-a întâmplat ceva
minunat: un om pe care nu l-am mai

văzut niciodată mi-a dat această carte. Ea
descrie cum Dumnezeu a venit pe pământ

ca om şi ne-a iertat păcatele.

Partea despre Avraam
şi Moise o ştiam deja.

Dar scrierile religiei noastre
nu au pomenit nimic despre

restul povestirii. Dumnezeu L-a
trimis pe Fiul Său, Isus, să

Îşi verse sângele şi să
plătească pentru păcatele

noastre.

Da, Isus îi 
primeşte pe toţi.

Pot femeile să fie şi 
ele iertate şi acceptate 
în familia lui Dumnezeu 

ca şi bărbaţii?

Vrei să ne-o 
citeşti şi nouă, 
Mohamed?

Tati, pot să 
citesc eu? Pot?

Ceilalţi au văzut pacea care a 
coborât peste familia Raoul şi au 
venit să audă această veste bună.

Această veste este
într-adevăr minunată. Îmi
voi aduce şi familia să

audă vestea bună.

Curând, Mohamed a citit 
cartea sa cu ilustraţii 

aproape tuturor oamenilor 
din satul său. Dar Mohamed 
a vrut să cunoască mai mult. 

Romani 3:23, 6:23, 10:9
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Mai este cineva aici care
 a crezut în Domnul Isus 

Hristos şi ar vrea să Îl asculte 
intrând în apa botezului?

 Să vină jos în apă.

Am citit despre aceasta
în carte. Cei ce cred în Isus fac 
aceasta să arate că viaţa lor 
veche a trecut şi acum au o 
viaţă nouă în Isus. Trebuie

să Îl urmez pe Isus.

Sora mea, te 
botez în numele 
Domnului nostru, 

Isus Hristos.

Nu va veni aici până
mâine, dar va fi

jos la râu în această
după-amiază.

Trebuie să merg 
să îl întâlnesc pe 

acest om. Du-mă la 
locul unde l-ai văzut. 

De unde ai aceste 
cărţi? Unde este omul 

care le distribuie?

Uite-i!

Mohamed, am mai auzit această
 povestire. Este un om care vine la piaţă o 

dată pe săptămână şi vorbeşte despre Isus. 
Într-o zi, când mă plimbam pe lângă râu,

 l-am văzut botezându-i pe unii în râu, 
exact cum se spune în carte.

Suntem aici de trei zile, 
dar nu l-am văzut. Poate 

ar trebui să plecăm acasă.

Trebuie să-l 
găsesc.

Faptele Apostolilor 19:2-5; Romani 6:3-4
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Mohamed i-a botezat pe cei care au crezut 
şi în fiecare zi se adunau să audă citirea 
Scripturii. Era subiectul preferat al tuturor.

Cuvântul lui Dumnezeu
spune că nu este nici un alt

nume sub cer prin care putem fi
mântuiţi, doar prin Isus. Religia
noastră este întemeiată de un

om şi nu ne poate
elibera de păcat.

Mohamed a studiat Biblia sa în fiecare 
seară. Era uimit de toate lucrurile 

minunate pe care le găsea în ea. Au
venit şi alţii să îl audă citind din ea.

Acea carte pe care ţi-am
dat-o cu multe ilustraţii este
doar o parte din povestire.
Această carte pe care ţi-o
dau acum prezintă exact
cuvintele lui Dumnezeu.

Ia-o şi citeşte-o 
zilnic. Vei afla multe 
despre Isus şi despre 
dragostea şi harul

 lui Dumnezeu.

Cunosc atât de puţin despre această 
credinţă. Dar am citit acea carte pe care 
mi-ai dat-o şi Duhul mi-a atins inima. Ştiu 
că este adevărul. Isus mi-a luat păcatele. 

Pot să fiu şi eu botezat? 

Dacă crezi în Isus din
toată inima, poţi să 

fii botezat.

Sunt atât 
de fericit

 pentru tine. 
Dumnezeu 
este atât
 de bun.

O Biblie 
adevărată?

Citeşte-le primul
capitol din Ioan!

Faptele Apostolilor 8:37, 4:10-12; Romani 10:9
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Ieşiţi afară 
repede!

Dumnezeule, 
ajută-ne!

Eekkk! Să nu lăsaţi
 pe nimeni 
să scape!

Dar El spune că trebuie să ne 
bucurăm şi să fim fericiţi atunci când 
suntem prigoniţi, pentru că răsplata 

noastră în cer va fi mare. 

Spune în cartea după Matei
că dacă L-au prigonit pe
Domnul îi vor prigoni şi

pe slujitorii Lui.

Această religie străină se
răspândeşte. Trebuie oprită.

Vom merge deseară în timp ce ei 
cântă. Urăsc cântatul.

Nici măcar nu am întâlnit 
vreodată un american, dar Isus era 
din răsărit, ca noi. Totuşi, El este Fiul 

lui Dumnezeu coborât din cer să 
dea viaţă veşnică întregii lumi.

Cine eşti tu să vorbeşti împotriva
religiei noastre? Predici religia
asta străină adusă din America.
Este religia capitaliştilor care

ne asupresc.

Doamne, ajută-i 
să vadă adevărul.

Ioan 15:20; Matei 5:11-12
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Trebuie să ne 
grăbim; clădirea 

se va prăbuşi 
peste noi!

Chiar când Mohamed intra înapoi
în clădirea în flăcări să îi caute pe ceilalţi...

Clădirea s-a 
prăbuşit peste 

amândoi!

A murit servind
 religia noastră. Îi 
vom pedepsi pe 

creştini pentru asta.

Mohamed şi-a 
dat viaţa pentru 

prietenii lui. Nu este 
mai mare dragoste 

decât aceasta. 

Mami, nu fi tristă!
 Tata e cu Isus 
chiar acum.

L-au îngropat pe preot, cu tristeţe 
şi frică, pentru că nu aveau nici o 

nădejde a vieţii veşnice.

Mohamed l-a tras 
pe fratele lui din foc. 

Ioan 15:13

BUM

TROSC!
TROSC!

BUM
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Mai sunt acolo
 creştini care să le 

vorbească. Dacă vor 
crede, şi ei vor fi 

salvaţi. Dar dacă nu...

Dar restul compatrioţilor 
mei care nu au auzit?

Dar, Doamne, 
cum rămâne cu 
familia mea?

Bine lucrat, servul Meu
 bun şi credincios. Poţi intra 
acum în bucuria Mea. Am o 
casă pregătită pentru tine. 

Ţi se vor alătura şi ei
mai târziu. Mai am de

lucru cu ei.

Nu, nu
 în foc!

Unde mă duci? Sunt 
mort. Trebuie să mă 
întorc înapoi în altă 

formă de viaţă.

Reîncarnarea e o 
minciună. Acum mergi 
la judecata ta finală.

Ai minţit pe oameni. Niciodată
nu M-ai cunoscut. Nu ţi-ai iubit

semenul, nici nu te-ai purtat frumos
cu duşmanii tăi. Ai fost lacom şi

leneş. Inima ta e plină de
mândrie. Ai sfârşit prin a te

urî pe tine însuţi.
Nu eşti vrednic de 

viaţă veşnică. Aruncaţi-l 
în întunericul de afară. 

Îngerul a venit 
şi l-a dus pe 

Mohamed în rai. 

Matei 7:21-27, 25:21; 25:30; 1 Corinteni 6:9-11; Iacov 4:11-17
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