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Romalı askerler mezarı 
kapatıp güvenlik 
altına aldılar.  

imdi kimse 
içeri girip 
çıkamazdı.
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Kadınlardan biri mezarın yanında 
kalıp a ladı.  sa, ona göründü! 
Di er ö rencilere anlatmak 
için sevinç içinde hızla 
gitti.  “ SA YA IYOR!  
ÖLÜMDEN D R LD !”

Haftanın ilk günü sabah erken, 
sa’nın bazı ö rencileri 

mezar ta ının yana do ru 
yuvarlanmı  oldu unu 
gördüler.  çeri 
baktıklarında 
sa artık 

orada de ildi. 

Kadın gürültülü yamaçta 
oturuyordu, üzgün gözleri 
korkunç olaya 
bakıyordu.  O lu 
ölüyordu.  Bu 
anne Meryem’di, 
sa’nın çarmıha 

çivilendi i 
yere yakın 
duruyordu. 

Bütün bunlar nasıl
olmu tu?  sa böyle
güzel bir ya amı nasıl bu

kadar kötü bir ekilde
bitirebilirdi?

Tanrı,
O lu’nun
çarmıhta

çivilenerek
ölmesine nasıl izin

verirdi?  sa kim oldu u 
konusunda bir hata
mı yapmı tı?  Tanrı
ba arısız mı oldu? 
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Kisa bir süre sonra sa ö rencilerinin 
yanına gelip çivilenmi  ellerini gösterdi.  Bu 

gerçekti.  SA TEKRAR YA IYORDU!  
Kendisini inkâr eden Petrus’u affetti ve  

ö rencilerine gidip herkese Kendisi 
hakkında anlatmalarını söyledi.  Sonra ilk 

geldi i yer olan cennete geri döndü.
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Yazari Edward Hughes
Resimleyen Janie Forest

Tercüme eden Nurcan Duran
Uyarlayan Lyn Doerksen

23

Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir 
ya da print edebilirsiniz.

Türkçe                                            Turkish



sa ölmeden 
bir kaç gün önce 
bir kadın gelip sa’nın 
ayaklarına güzel 
kokulu ya  sürdü.  
Ö rencileri “Bu kadın 
parayı israf ediyor,” diye 
ikâyet ettiler.  sa, “Kadın 

iyi bir ey yaptı”, dedi.  “Benim 
gömülece im için yaptı.” Ne tuhaf söz! 
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Bu geceden sonra 
sa dua etmek 

için Getsemani 
Bahçesi’ne gitti.  
Onunla birlikte 
olan ö rencileri 
uyudular.  “Baba” 
diye dua etti, “...Bu 
kâseyi Ben’den 
uzakla tır.  Yine 
de Ben’im de il 
Senin iste in 
olsun.”

Birden Yahuda öncülü ünde bir 
kalabalık çıkageldi. sa kar ı koymadı 
ama Petrus bir adamın kula ını kesti. 
sa yava ça adamın kula ına 

dokundu ve onu iyile tirdi. 
sa tutuklanmasının 

Tanrı’nın iste inin 
bir parçası
oldu unu 
biliyordu.

Kalabalık, sa’yı Ba kahinin evine götürdü.  Orada, 
Yahudi ileri gelenleri sa’nın öldürülmesi gerekti ini 

söylediler.  Yakınlarda
Petrus hizmetçilerin

yaktı ı ate in
yanında durmu

izliyordu. 

Yahuda parayı 
yere atıp dı arı 
çıktı ve gidip 
kendini astı.
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Tam o anda horoz öttü.  
Sanki Tanr ’n n sesi gibiydi 
Petrus için.  sa’n n 
sözlerini hat rlad
ve ac  ac  a lad . 

nsanlar üç kez Petrus’a bakıp “Sen de 
sa’yla birlikteydin”, dediler. sa’nın dedi i gibi

Petrus üç kez inkâr
etti. Lanet edip ant

içmesine ra men.
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Hayır!  Tanrı 
ba arısız olmadı.  
sa, herhangi yanlı  

bir ey yapmadı.  
sa, kötü insanlar 

tarafından 
öldürülece ini her 
zaman biliyordu.  
Hatta sa bebekken 
adı imon olan ya lı 
bir adam ileride 
olacak bu üzücü 
durum hakkında 
konu mu tu. 

Bundan sonra sa’nın on iki 
ö rencilerinden Yahuda 
30 gümü  kar ılı ında 
sa’yı ele vermek için 

ba kahinlerle anla tı. 
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Kâhinler, sa’yı Roma valisi 
Pilatus’un yanına getirdiler.  
Pilatus “Bu adamda bir suç 

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

diye ba ırıyordu. 
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