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Kadın gürültülü 
yamaçta oturuyordu, 
üzgün gözleri korkunç 
olaya bakıyordu.  
Oğlu ölüyordu.  Bu 
anne Meryem’di, 
İsa’nın çarmıha 
çivilendiği yere 
yakın duruyordu. 



Bütün bunlar nasıl
olmuştu?  İsa böyle

güzel bir yaşamı nasıl bu
kadar kötü bir şekilde

bitirebilirdi?
Tanrı,

Oğlu’nun
çarmıhta

çivilenerek
ölmesine nasıl izin

verirdi?  İsa kim olduğu 
konusunda bir hata
mı yapmıştı?  Tanrı
başarısız mı oldu? 



Hayır!  Tanrı 
başarısız olmadı.  
İsa, herhangi yanlış 
bir şey yapmadı.  
İsa, kötü insanlar 
tarafından 
öldürüleceğini her 
zaman biliyordu.  
Hatta İsa bebekken 
adı Şimon olan yaşlı 
bir adam ileride 
olacak bu üzücü 
durum hakkında 
konuşmuştu. 



İsa ölmeden bir 
kaç gün önce bir 
kadın gelip İsa’nın 
ayaklarına güzel 
kokulu yağ sürdü.  
Öğrencileri “Bu kadın 
parayı israf ediyor,” diye 
şikâyet ettiler.  İsa, “Kadın 
iyi bir şey yaptı”, dedi.  “Benim 
gömüleceğim için yaptı.”  Ne tuhaf söz! 



Bundan sonra İsa’nın on iki 
öğrencilerinden Yahuda 
30 gümüş karşılığında 
İsa’yı ele vermek için 
başkahinlerle anlaştı. 



Yahudilerin Mayasız Ekmek 
Bayramı’nda, İsa öğrencileriyle 

birlikte son Fısıh yemeğini yedi.  
Öğrencilerine Tanrı ve O’nu 

sevenler için vaadi hakkında harika 
şeyler anlattı.  Sonra onlara 

paylaşmaları için ekmek ve kâse 
verdi.  Bu onlara İsa’nın bedeninin 

ve kanının günahlarına
bağış getirmek
için verildiğini

hatırlatmak
içindi. 



Daha sonra İsa arkadaşlarına ele verileceğini 
onların ise kaçacağını anlattı.  Petrus “Ben 
kaçmayacağım”, diye ısrar etti.  İsa, “Horoz 
ötmeden önce beni üç kez inkâr 
edeceksin”, dedi.



Bu geceden sonra 
İsa dua etmek 
için Getsemani 
Bahçesi’ne gitti.  
Onunla birlikte 
olan öğrencileri 
uyudular.  “Baba” 
diye dua etti, “...Bu 
kâseyi Ben’den 
uzaklaştır.  Yine de 
Ben’im değil Senin 
isteğin olsun.”



Birden Yahuda öncülüğünde bir 
kalabalık çıkageldi. İsa karşı koymadı 
ama Petrus bir adamın kulağını kesti. 
İsa yavaşça adamın kulağına 
dokundu ve onu iyileştirdi. 
İsa tutuklanmasının 
Tanrı’nın isteğinin 
bir parçası 
olduğunu 
biliyordu.



Kalabalık, İsa’yı Başkahinin evine götürdü.  Orada, 
Yahudi ileri gelenleri İsa’nın öldürülmesi gerektiğini 

söylediler.  Yakınlarda
Petrus hizmetçilerin

yaktığı ateşin
yanında durmuş

izliyordu. 



İnsanlar üç kez Petrus’a bakıp “Sen de İsa’yla 
birlikteydin”, dediler. İsa’nın dediği gibi

Petrus üç kez inkâr
etti. Lanet edip ant

içmesine rağmen.



Tam o anda horoz öttü.  
Sanki Tanrı’nın sesi gibiydi 
Petrus için.  İsa’nın 
sözlerini hatırladı 
ve acı acı ağladı. 



Yahuda da üzgündü.  
İsa’nın bir suç ve 
günahtan dolayı suçlu 
olmadığını biliyordu.  
Yahuda 30 gümüşü geri 
götürdü fakat kâhinler 

almadılar.



Yahuda parayı 
yere atıp dışarı 
çıktı ve gidip 
kendini astı.



Kâhinler, İsa’yı Roma valisi 
Pilatus’un yanına getirdiler.  
Pilatus “Bu adamda bir suç 

görmüyorum”, dedi.
Ama kalabalık
“Çarmıha ger!
Çarmıha ger!”

diye bağırıyordu. 



Sonunda Pilatus kabul etti 
ve İsa’nın çarmıhta ölmesine 
karar verdi.  Askerler 
İsa’yı yumruklayıp, yüzüne 
tükürdüler ve kırbaçladılar.  
Uzun keskin dikenlerden bir 
taç yapıp başına koydular.  
Ölmesi için O’nu tahta 
çarmıha çivilediler.



İsa, bu şekilde öleceğini biliyordu.  Hem de 
ölümünün O’na güvenen günahkârlara bağışlama 

getireceğini biliyordu.  İki suçlu
da İsa’nın yanında çarmıha

gerildiler.  Biri İsa’ya
inandı ve cennete gitti.

Ama diğeri inanmadı.



Çektiği acı dolu saatlerden 
sonra İsa, “Tamamlandı”, 
dedi ve öldü.  Görevi 
tamamlandı.  
Arkadaşları 
O’nu özel bir 
mezarlığa 
yatırdı.



Romalı askerler mezarı 
kapatıp güvenlik 
altına aldılar.  
Şimdi kimse 
içeri girip 
çıkamazdı.



Hikâyenin sonu böyle 
bitseydi ne kadar üzücü 
olurdu.  Ama Tanrı 
harika bir şey 
yaptı.  İsa 
ölümde 
kalmadı! 



Haftanın ilk günü sabah erken, 
İsa’nın bazı öğrencileri 
mezar taşının yana doğru 
yuvarlanmış olduğunu 
gördüler.  İçeri 
baktıklarında 
İsa artık 
orada değildi. 



Kadınlardan biri mezarın yanında 
kalıp ağladı.  İsa, ona göründü! 
Diğer öğrencilere anlatmak 
için sevinç içinde hızla 
gitti.  “İSA YAŞIYOR!  
ÖLÜMDEN DİRİLDİ!”



Kisa bir süre sonra İsa öğrencilerinin 
yanına gelip çivilenmiş ellerini gösterdi.  Bu 

gerçekti.  İSA TEKRAR YAŞIYORDU!  
Kendisini inkâr eden Petrus’u affetti ve  

öğrencilerine gidip herkese Kendisi 
hakkında anlatmalarını söyledi.  Sonra ilk 

geldiği yer olan cennete geri döndü.
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Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Matta 26-28, Luka 22-24, Yuhanna 13-21

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 
yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 
günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun! 
Yuhanna 3:16
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