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هی بیبین! 
هیکاری و مانا !

فکر میکنی آنها 
با هم به لب دریا 

آمدند؟

مانا،تو 
خوب 
هستی؟

اوه،هیکاری. 
مومو پشکم 
را گم کردم.

کمکت میکنم!
 بیا که بریم 
پیدایش کنیم.

اما اگر...
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چییغ

او مرده.

اوه
دنیایی...

 لعنتی
!

هیکاری 
تو خوب 
هستی؟

او یوشی 
است. دوباره 

زیر آزار و اذیت 
قرارگرفته.

آنها همیشه او را 
هدف قرار میدهند.

عینک هایش را 
پس بتی.

بتی براش!
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نمیتوانم بدون 
عینک هایم 

بیبنم.

یوشی 
هیچ کاری را 
نمیتواند بدون 
عینک هایش 

انحام بده. 
حتی به سختی 

میتواند راه 
بره. 

و او احمق 
ها عینک 
هایش را 
گرفتند.

باید
 کمک کنم.

او را تنها 
بگذارید.

فقط فکر 
کردین کی 
هستین؟

بتی
 براش!

معذرت 
میخواهم،هیکاری! 
حالت خوب هست؟

نه، 
متآسفم 
نتوانستم 
کمک کنم.

او احمق ها 
عینک ها را 

در بین علفزار 
ها بلند پرتاپ 
کردن خیلی 
طول کشید تا 
پیدایش کنیم.

بآلخره 
پیدایش 
کردیم 

اما قابش 
شکسته.

از قصد 
و جرات 

شان 
متنفر 
هستم.

چرا او بیچاره 
همیشه لت و 
کوب میشه!
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میخواهم خوب بکوبم 
شان.

میخواهم  قوی باشم، 
آنقدر قوی که  به داد 

همه شان برسم.

چیزی است که 
بخواهی مانا؟ 
بیشتر از همه 
چیز بخواهی؟

وقتی 
مومو 
پیشو 

کشته شد.

آنجا زیر دریا دفنش کردیم.
و آنشب شروع به 

تعجب کردن کردم.
که چی اتفاق 

می افتد وقتی ما 
میمیریم، حتی 
کابوس دیدم.

فکر میکنم از اینکه 
نمیدانم میترسم...

برای همین به 
دنبال جواب این 
هستم که بعد از 
مرگ کجا خواهم 

رفت؟

امم.

تو جواب 
میخواهی، 

و من جواب 
میخام.

یک نظر دارم!بیا برای 
یافتن جواب مسابقه 

بزنیم!

منظورت  
اینست که 

تو میخواهی 
پیدا کنی 

چطور قوی 
شوی.

و تو پیدا 
کنی که بعد 
از مرگ چی 

اتفاق می 
افتند.
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نباید ترس 
و نباید داشته باشم.

خشمگین 
باشم.

ها ها. 
میخواهم آنها 
را از بین ببرم.

ما یک هفته داریم.بیا دو 
باره اینجا بیبنیم و بگویم 

که چی حاصل کردیم.

ک

آن هفته.

نمیدانم که 
جوابم را پیدا 

میکنم یا...

اینجا پیشو 
پیشو!

سالم 
دخترک، 

نامت 
چیست؟

نام من 
مانا است. 
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گاهی اینجا 
میایی؟

نخیر، از قبرستان 
خوشم نمیاید.

بلی، اینحا ترسناک 
به نظر میرسد اگر 

نفهمی که...

که چی؟

چرا البته او ، 
عیسی.

منظورت عیسی 
که در عید 

میالد)کرسمس( 
تولد شد.

دقیقآ، چی 
دخترک 
هوشیار 
هستی تو!

بگذار حدس بزنم. تو 
قبرستان خوش نداری 

به این دلیل که تو 
را به یاد مرگ می 

اندازد،درست؟

بلی، 
ازمرگ 
میترسم.

بسیار 
خوب.

میخواهی یک داستان 
که عیسی با مرگ چی 

کرد برایت بگویم؟

یک دختر 
بود درست 
همسن تو.

او شدید 
مریض 

بود.

و پدرش 
دوید تا 
از مسافر 
رهگذر که 
شنیده بود 
هر دردی را 
شفا میدهد 
التماس کند.

مسافر 
عیسی بود.
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اما قبل از اینکه پدر 
عیسی را به خانه 

اش آورد.

مردم گفتند که 
دیگه دیر است و 
دخترک فوت کرده.

نگران نباش.

فقط باور 
داشته باش.

عیسی این را به پدر 
دختر گفت.

هنگامیکه 
آنها خانه 

رسیدند،عیسی 
با مادر ،پدر

و بعضی از پیروانش 
داخل اتاق رفتند.

برخیز دخترک.

او فورآ بلند شد و 
در اتاق شروع به 
قدم زدن نمود. 
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حاال بگو مانا،بعد 
اینکه او دختر با 
عیسی مالقات 
کرد، آیا فکر 
میکنی او هم 
ترسی از مرگ 

داشت؟

او هرگز چنین 
نخواهد بوده 

باشد.

اوف،هفته به آخر 
رسید و هیچی 

حاصلم نشد.

یک پسر باحال 
را در مکتب پیدا 
کردم که بسیار 
خوب بوکسنگ 

میکند.

میخواهم 
فقط مثل او 

باشم.

اما زمانی او این 
اوباش هارا گه در 

حال آزار و اذیت یک 
دختر بودند زد.

پولیس از راه 
رسید و او 

را سرزنش و 
دستگیر کرد.

باورم نمیشد.

یک 
شخصی 
قوی را 

پیدا کردم، 
آنقدر قوی 

که آنها 
را خوب 

میزد.

ها؟!
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اسمش عیسی 
هست،میفهمی عیسی 

کرسمس.

با این مادربزرگ آشنا 
شدم که گفت،همه 
چیز را در مورد او 

میداند.
بگو چی را ؟

عیسی 
مردم را 
شفا داد.

مردم را از 
بسترمرگ 
نجات داد.

اوبر طوفان 
ها،شیاطین وهمه 

چیز هاترسناک قدرت 
داشت.

میخواهم 
بیشتر بدانم.

چرا نمیبنی که چی 
میتوانی در مورد 
عیسی پیدا کنی؟

پس دیگه 
ترسی 
نداری؟

واقعآ عجیب 
است به جای 
ترس احساس 
هیجانی دارم.

عیسی،هیهامم.
؟

شاید این 
این کتاب را 

بگیرم...
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اگر میخواهی اول 
باشی باید خدمتگار 

همه باشی.

مانند یک 
کودک فروتن 

باش.

بلی! این
 عیسی هست!

بلی، فقط 
مانند کودک. 

در درگاهی 
شاهی 

کوچکترین ها 
بزرگترند.

هی 
هی

عیسی 
نابینای من 
را شفاداد.

چی
...؟!

ای، تو 
همان 

پسر نابینا 
نیستی؟

پدرم در 
آسمانها 

درحال کار 
هست...

و من فقط کاری را انجام 
میدهم که رضای او باشد.

هاها

گفتی خدا 
پدر خودت 

هست؟!!
این یعنی ادعای 
خدا بودن! ما 

نمیتوانیم این را 
تحمل کنیم.

هاااا!

آنها را ببخش، 
آنها نمیدانند که 
چی کار میکنند.

هاها حاال 
به خودت 

بیبن!

تو نجات دهنده 
ی؟ خودت را 

نجات بده!

تو او را پیدا 
کردی مگر 

همه نه؟
کاری 

او خوب 
بود.

هر چی کرد کمک به 
مردم بود، و آنها او را بر 
صلیب میخکوب کردن.

هییی!هییی!

پدر!

و سپس او 
کارغیر قابل 

باور کرد.



2122

پس از سه روز مرگ 
دوباره زنده شد.

بآنکه او راکشتد 
نتوانستن جلوی 

او را بگیرند.

صحبت از 
قدرت شد!او 

میتوانست همه 
آدم بد ها را 
نابود بسازد.

 در عوض 
زمانکه او بر 
روی صلیب 
آویزان بود 

میفهمی  چی 
کرد؟

او آنها را 
بخشید.

تعجب 
میکنم!جوابم 
را گرفتم، مانا. 
قدرت واقعی 

اسم دارد: عیسی 
هست.

چیزی در درون تو 
تغیر کرده هیکاری...

وقتی خواندن داستان 
کتاب مقدس در مانگا 
را تمام کردم، احساس 

کردم که باید 
دعا کنم.

گفتم عیسی، 
من اشتباه کردم. 

متاسفم. تو تمام آن 
چیزی هستی که 
می خواهم باشم. 
لطفا کمکم کنید 
مثل شما باشم.

پس از خواندن 
این دعا احساس 
کردم همه چیز 
درست هست.

واقعآ احساس 
عالی داشتم.

شگفت انگیز است.
میدانی که من هم 
دقیقآ همین حس را 
داشتم!
ونتنها نگرانی هایم را 

برطرف کرد؛ بلکه  آنقدر 
احساس خوشحالی داشتم 

که میخواستم برقصم. 

هی بیا بریم 
کنار دریا!

ک
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هی!

یک فکری به 
ذهنم آمد.

با هم در 
مورد عیسی 

صحبت 
کنبم؟

چطور 
فهمیدی؟

اما صبر کن، 
آنجا کسی 

دیگر هست...

راست 
میگی تو!

تو به صحبت ها 
ما گوش میدادی؟

اما تو هم 
و هم دوستهایت داستانی داری.

که این کتابچه 
را برات دادند.

ما این چالش را 
میپذیریم

و حاال نوبت 
شماست!

آن صلیب 
را در 

داستان به 
ما آموختبم که أن یاد داری؟

داستان به هر یکی 
ما ریط دارد.

ما همه خدا را 
نادیده گرفتیم

هر چی که خواستیم 
انجام دادیم.

به عباره دیگر ما 
گناهکاریم.
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برای گناه،همه مان در 
خطر هستیم.

وقتی مرگ همه مان 
سزاوارجزا هستیم.

پس خدا یک شخص 
شد:

عیسی کامل بود و 
مرتکب هیچ خطای 

نشد.

اما او جای و 
جزای ما را گرفت.

و بر روی 
صلیب 

درگذشت.

و حاال به ما 
میگوید...

من روشنی دنیا هستم.
هر کس از من پیروی 

کند هرگز در تاریکی راه 
نخواهد رفت.بلکه نور 

زندگی خواهد بود.

 یک چوپان خوب هستم. 
چوپان خوب که جان 

خود را برای گوسفندانش 
فدا میکند.

من رستاخیز و زندگی 
هستم. هر کی به من 
ایمان آورد، هرچند 

بمیرد، زنده خواهد ماند. 
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اکنون او برای 
ما یک تحفه 

دارد.

بخشایش

بخشایش

دوس�ت 
جاویدان

دوس�ت 
جاویدان

اوبرای ما بخشش و 
دوستی همیشگی را 

اعطا فرمود.

درست است! پس 
چالش ما اینجاست. ما 
از شما می خواهیم به 
سه سوال جواب دهید، 
شما و دوستی که این 
کتابچه  را به شما داده. 

۱.آیا تا به حال 
خواسته ی  به 

سوایل جواب 
داده شود مانند 
هیکاری یا مانا؟

من 
ازمرگ 
سم. می�ت

ین تحفه ی  ۲. به�ت
که تا حال دریافت 

کردی چی بوده؟

۳.تحفه ی خداوند برای 
ما بخشایش و دوس�ت 

همیش�گ است-قبول 
داری؟ 

گفتی ؛بلی؛؟

پس به او بگو!

اینحا 
یک دعا ساده 

هست که 
کمکت میکنه 
انجام بدهی.

عیسی، تا کنون واقعاً تو را نشناختم، اما 
اکنون آموخته ام که تو همیشه به من 
اهمیت میدادی. من هم شنیدم که تو 
بر روی صلیب ٌمردی تا مجازاتی را که 

مستحق آن بودم بردارید. حاال تو به من 
پیشنهاد بخشش و دوستی می دهی. 

تشکرمیکنم! لطفا مرا به خاطر کارهای 
اشتباهی که انجام داده ام ببخش. کمکم 
کن تا بیشتر تو را بشناسم و راه درست 

را به من نشان بده. آمین.

میخواهی حاال این 
دعا را بخوانی؟

به یاد داشته باش که 
کلمات جادو نیستند. 

چیزی که مهم است نیت 
و دعا ازتهی قلب است.

بیا دعا 
کنیم!

 وای ،این یک 
گنج واقعی 

است.



2930

دعا کردی؟
عالی است!

مانند هر 
دوستی،دوستی 
ما با عیسی نیاز 

به رشد دارد.

او میخواهدبهترین 
دوستت باشد.

و او در هر روز زندگیت 
یارو رهنماخواهد بود.

فکر میکنی 
چطور میتوانی 

او را بیشتر 
بشناسی؟

حاال میخواهیم 
خدا حافظ 

بگویم.

دوست های 
دیگری هم داریم 

که باید باآنها 
شریگ بسازیم.

اما راه 
دراز 
تو تازه است.

ماجرا بزرگ 
زندگیت را شروع 

کردی!
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