Lobių medžioklė Iššūkis
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Mana,
ar tau
viskas
gerai?

O, Hikari.
Praradau
savo kačiuką
Momo.

Ei,
pažiūrėk!
Hikaris ir
Mana!

Aš tau padėsiu!
Eime!
Surasime jį !

Kaip manai,
prie upės jie
atėjo kartu?!

Jei tik…
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Siaubingai
šlykštus
pasaulis!

Jis žuvo.

Yoshis.

Hikari,
kaip
tu?

Prie jo

vėl kimba…
Jie vis
neatstoja…

Atiduok mano
akinius!

Atiduok
juos!
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Yoshis be

savo akinių

negali nieko,
net vos

paeina…

O šie
bukagalviai
juos atėmė.

Nieko nematau
be akinių!

Palikit jį
ramybėj
!

Kas manaisi
esąs?

Tie mulkiai
numetė
jo akinius
į pievą.
Ieškojom
jų visą
amžinybę.

Užjaučiu, Hikari!
Kaip tu?

Kai pagaliau
suradom,
rėmeliai buvo
sulaužyti!

Atiduokit
juos!
Turiu
jam padėti
...
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Ech,
atleisk,
negalėjau
padėti.
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Nekenčiu
jų!

Kodėl
būtent nekaltas
visuomet
nukenčia?!

Noriu juos
pridaužyti!

mes ją palaidojome ten,
prie upės.

O tu, Mana,
nori ko nors?
Ko nors labiau
už viską?

Ir tą vakarą pradėjau
galvoti...
kas iš tiesų
įvyksta po mirties?
Net susapnavau
košmarą.

Noriu tapti stiprus,
toks stiprus,
kad visus juos
sutvarkyčiau!

Kai Momo
žuvo,
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Hmm.
Štai

ko aš noriu...

Atsakymo. Kur

Turiu idėją!
Padarykime
atsakymų paieškos
varžybas!

pateksiu po
mirties?

Tu nori
atsakymo,
ir aš noriu
atsakymo.

Turi omeny,

kad tu sužinosi,

kaip tapti tikrai
stipriam.

Turbūt
aš truputį bijau,
nes nežinau...
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O tu
sužinosi,
kas įvyksta
po mirties.

Man
nebereikės
bijoti.

Cha cha!
Aš juos

suplėšysiu į
skutelius!

Sveika,
mergyte.
Kuo tu
vardu?

Tą savaitę...
O man
nebereikės taip
širsti!

Kažin,
ar surasiu savo
atsakymą...

Turime vieną savaitę.
Susitikime vėl čia ir
pasidalinkime, ką
išsiaiškinome.

Gerai.
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Mano
vardas
Mana.

Čionai,
katinėli!
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Turite
omenyje to
Jėzaus, kuris
gimė per
Kalėdas?

Ar dažnai čia
ateini, Mana?

Ne, niekada!
Nemėgstu kapinių.

Na, Jo, žinoma,
Jėzaus.

taip sunkiai,

Taip,
aš bijau
mirti.

kad jos tėvas
ji
sunkiai
sirgo...

Būtent.
Kokia tu
protinga
mergaitė!

Leisk atspėti.
Tau nepatinka kapinės,
nes jos tau primena,
jog visi mes
mirsime,
tiesa?

Taip, jos
gali būti baugios,
jeigu nepažįsti...

keliautojo,

girdėjo, gali

pagydyti bet
kokią ligą.

Suprantu.

Kartą gyveno
mergaitė,
maždaug tavo
amžiaus

Ar nori,
kad papasakočiau
istoriją, ką Jėzus
padarė su mirtimi?
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pagalbos iš
kuris, kaip

Nepažįsti
ko?

bėgo prašyti
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Tas
keliautojas
buvo Jėzus.

Bet, dar
tėvui nespėjus
parsivesti Jėzaus
į savo namus,
žmonės
jam pranešė, kad per
vėlu – jo mergaitė
mirė.

tik tikėk.

Ji iškart atsistojo
ir pradėjo vaikščioti
po kambarį.

Kai jie pasiekė
namus, Jėzus su
mama, tėvu
ir keliais savo
mokiniais įėjo į jos
kambarį.

Nesijaudink,
Mergaite,
kelkis.

Štai ką Jėzus
pasakė tėvui.
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Negalėjau
tuo
patikėti!

Prakeikimas,
savaitė jau
baigiasi, o aš
nieko neturiu.

policija
apkaltino jį
ir suėmė!

Dabar
pasakyk
man, Mana,
po to, kai ta
mergaitė
sutiko Jėzų,
kaip manai, ar ji
kada nors
dar bijojo
mirties?

Mokykloje
susipažinau
su vienu kietu
vaikinu, kuris
tikrai gerai
boksuojasi.
Ji niekada
nebebuvo tokia,
kaip anksčiau.

Suradau
kai ką labai
stiprų!
Pakankamai
stiprų, kad
nugalėtų mirtį.

Norėjau būti
toks, kaip jis...

bet tuomet,
kai jis atjungė vieną
bukagalvį, kuris gąsdino
mergaites...
Ką?!
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Jo vardas – Jėzus.
Na, žinai, Kalėdų
Jėzus.
jis turėjo
valdžią audroms
ir demonams,
ir visokioms
baisybėms.

Jėzus gydė
žmones...
Susipažinau su
viena senele, kuri viską
apie Jį žinojo. Ji man ir
papasakojo…

Tai tu
daugiau
nebebijai
?

Noriu sužinoti
daugiau.

prikeldavo iš
mirties...

Kodėl gi tau taip
pat nepabandžius
daugiau sužinoti
apie Jėzų?

Ką?!
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Hm...
Sakai,
Jėzus?

Tai išties
keista, vietoj
baimės dabar
jaučiu jaudulį!
Gal ir
pasidomėsiu...
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Juk tai Jėzus!

Jeigu nori būti
pirmas, turi būti
visų tarnas.

Taip, kaip
šis mažas
vaikas.

Dievo
Karalystėje
mažiausieji yra
didžiausi.

Nusižemink
kaip
vaikas.

Hee
hee

Jėzus
išgydė mano
akis!

Kas
čia
per...
?!
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Mano tėvas
Danguje
darbuojasi...

Ir aš darau tik tai,
kas patinka Jam.

Sakai, kad
Dievas yra
tavo tėvas
?!!
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Tėve!

Ei, ar
tik ne tu
esi tas aklas
vyrukas?!

Jis darė
tik gera.

Tai tas
pats, kas
sakyti, kad
esi Dievas!
To mes
nepakęsime!!

Cha cha,
pasižiūrėk
dabar į
save!
ha
Ha ha
ha

Eeee!

Tu suradai
Jį, ar ne?

GGGGG

Jis tik padėjo žmonėms,
o jie prikalė Jį prie
kryžiaus.

Tu esi
Gelbėtojas?
Išgelbėk save!

Bet tada
Jis padarė kai
ką neįtikėtino.

Atleisk jiems,
jie nežino, ką
daro.
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Išbuvęs
negyvas tris dienas,
Jis atgijo.

Jie negalėjo Jo
sustabdyti, nors
ir nužudė Jį!

Va čia
tai JĖGA!
Jis galėjo
sutrinti į miltus
visus blogiukus

tačiau
vietoje to,
kabėdamas
ant kryžiaus,
žinai, ką Jis
padarė?
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Jis

atleido
jiems.

Tai netelpa mano
galvoje! Aš radau savo
atsakymą, Mana.
Tikroji jėga turi
vardą – Jėzus!

Perskaitęs Biblijos
istoriją mangoje pajutau,
kad noriu
pasimelsti.

Po to,
kai taip
pasimeldžiau,
pajutau, lyg viskas
stojo į vietas…

Tai nuostabu.

Žinai, aš padariau
lygiai tą patį!

Dingo ne tik mano
baimės, bet pasijutau
tokia laiminga, kad
norėjau šokti.

Pasijutau iš

tiesų puikiai!

Kažkas tavyje
pasikeitė, Hikari...

Pasakiau: Jėzau,
buvau neteisus.
Atsiprašau. Tu esi
viskas, kuo noriu būti.
Prašau, padėk man
būti tokiam kaip tu.

Klausyk,
eime prie
upės!

Eime!
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Kai ką
pagalvojau.

Bet ir tu turi
savo istoriją.

Bet pala,
čia yra dar
kažkas...

Pakalbėti su
Jėzumi kartu
?

Mes
priėmėme
iššūkį,
Taip pat
ir tavo draugas,
kuris davė tau
šį bukletą.

o dabar
tavo eilė!

Kiekvienas iš mūsų
nekreipėme dėmesio
į Dievą
Prisimeni tą

Ei!

Taip,
tai tu!

Kaip
supratai?!
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Tu klauseisi
mūsų istorijos...

kryžių šioje
istorijoje?

Mes sužinojome,
kad jis labai susijęs
su kiekvienu
iš mūsų.
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ir darėme tai,
ką norėjome.
Kitaip
sakant – mes
nusidėjome.

Dėl nuodėmės
visi esame pavojuje.

Todėl Dievas
tapo žmogumi.

Kai numirsime, visi
būsime nusipelnę
bausmės.

Jėzus buvo
tobulas ir niekada
nepadarė nieko
blogo,

bet Jis
prisiėmė mūsų
bausmę

ir mirė ant
kryžiaus.
Ir dabar
mums sako...
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„Aš – pasaulio šviesa.
Kas seka manimi,
nebevaikščios tamsoje,
bet turės gyvenimo
šviesą.“

„Aš esu gerasis
ganytojas. Geras
ganytojas už avis
guldo savo gyvybę.“

26

„Aš esu prisikėlimas
ir gyvenimas. Kas
tiki mane, nors ir mirtų,
bus gyvas.“

Jis mums siūlo
atleidimą ir amžiną
draugystę.

2. Kokią geriausią
dovaną kada nors
esi gavęs?

atleidimas

Ir dabar
Jis siūlo mums
dovaną.

draugai
amžiams

Oho,
tai tikras
lobis!

Ar atsakei
„Taip“?
Tuomet

pasakyk Jam!

„Jėzau, iki šiol aš iš tiesų nepažinojau
Tavęs, bet dabar sužinojau, kad Tu
visuomet rūpinaisi manimi. Taip pat,
kad mirei ant kryžiaus tam, kad
prisiimtumei bausmę, kurios

Teisingai! Štai jums
mūsų iššūkis. Norime,
kad atsakytum į tris
klausimus – tu ir
draugas, kuris tau
davė šį bukletą.

1. Ar kada nors
norėjai rasti
atsakymą kaip
Hikaris arba
Mana?

3. Dievo dovana
kiekvienam iš mūsų yra
atleidimas ir amžina
draugystė – ar priimsi ją?

atleidimas

draugai
amžiams

nusipelniau aš. Dabar man siūlai

Ar norėtumei
pasimelsti šia
malda dabar?

Prisimink,
šie žodžiai nėra
stebuklingi. Svarbiausia –
kas tavo širdyje.

atleidimą ir draugystę. Ačiū tau!
Štai
paprasta
malda, kuri
gali padėti
tai padaryti.

Prašau atleisk man už blogus
dalykus, kuriuos padariau. Padėk
man geriau pažinti Tave, ir parodyk
man teisingą kelią. Amen.“

Aš bijau
mirties…

Pasimelskim
!
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Ar
meldeisi
?

Kaip ir
kitos draugystės,
mūsų draugystė
su Jėzumi turi
stiprėti.

Tai
puiku
!

Jis nori
būti tavo
geriausiu
draugu.

Ir jis ves
tave ir padės
tau kiekvieną tavo
gyvenimo
dieną.

Dabar jau
atsisveikinsime.

Bet
čia kelias
nesibaigia!
Tu ką tik
pradėjai
didžiausią savo
gyvenimo
nuotykį!

Turime
ir kitų draugų,
su kuriais
turime apie tai
pasikalbėti.

Tad, kaip manai,
kaip gali pažinti
Jį geriau?
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