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Bütün bu k	l	b	lık ırm	lın kıyısınd	 niye topl	n?

Tövbe edin, T	nrı'nın 

E�emenli�i y	kl	şıyor.



Yeni bir y	ş	m	 

b	şl	yın.
T	nrı'nın y	r�ısı bir b	lt	 �ibi 

	�	cın köküne d	y	nmıştır.

İyi meyve vermeyen her 	�	ç 

kesilip 	teşe 	tıl	c	k.

Hepimiz pek	l	 

kesilebiliriz. Kim iyi bir 

y	ş	m sürebilir ki?

Do�rul T	nrı'nın y	r�ısınd	n hiç kimse 

k	ç	m	z. Am	 benden sonr	 �elen sizi 

tümüyle de�iştirecek.

Mükemmel olm	dı�ınızı 

k	bul edin. Y	ş	mınızın 

f	rklı olm	sını �erçekten 

istiyor musunuz? Öyleyse 

�elin ve bu sud	 v	ftiz 

olun.

Döylece yeni bir y	ş	m	 

b	şl	m	k istedi�inizi 

�östermiş olursunuz.



Herkes ırm	kt	ki 	d	mı 

V	ftizci Y	hy	 diye ç	�ırır.

Ve sonr	…

Sen v	ftiz et. 

Böylece T	nrı'nın 

iste�ini y	pmış 

oluruz.

Den önemli de�ilim. Dize 

T	nrı'nın kim oldu�unu 

�österecek kişi için 

h	zırlık y	pıyorum. O sizi 

T	nrı'nın Ruh'u ve 

T	nrı'nın Ateşi ile v	ftiz 

edecek. Bu sizi büsbütün 

de�iştirecektir.

Birden �öklerden bir 

ses duyulur…

Evet, sen benim 

o�lumsun. 

Senden 

hoşnudum.

Beni..beni 

sen v	ftiz 

etmeliydin.

B	b	, senin 

e�emenli�in 

�elsin ve iste�in 

olsun.



İsr	il'deki Y	hudiler 

sıkıntı ve ç	resizlik 

içindedir. Mesih'in 

�elece�i z	m	nı 

s	bırsızlıkl	 

beklemektedirler. Mesih 

eski Y	hudi kit	pl	rınd	 

�elece�i bildirilen 

kurt	rıcıdır. Bu Mesih 

T	nrı'nın 	d	letinin 

yerine �elmesini 

s	�l	y	c	ktır.

V	ftizden sonr	 T	nrı'nın Ruh'u 

İs	'yı çöle �ötürür…

B	kın! İşte düny	yı 

�ün	hl	rd	n 	rındır	c	k 

T	nrı Kuzusu.

Or	d	 kırk �ün kırk �ece k	lır. Bu süre içinde 

hiçbir şey yiyip içmez. Du	 ve oruçl	 

�örevinin ne oldu�unu d	h	 iyi 	nl	r.

İs	'nın b	ş	rılı olm	sı için 

T	nrı'nın 	m	çl	rını düny	d	 

	çıkç	 �östermesi 

�erekmektedir. T	nrı'nın 

t	s	rısı ins	nl	rın ölümün 

pençesinden kurtulm	�ı3ır.

İs	 düny	yı ölüm ve yıkıml	 yöneten, k	r	nlıkl	rın 

�örünmez yöneticisi Şeyt	n'l	 müc	dele edecektir.
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K	fern	hum

Ürdün Irm	�ı'nd	 V	ftizci Y	hy	 İs	'yı �österir…

Evet B	b	! 

İstediklerini 

Y	p	c	�ım!

Bu ç	�ın b	şl	n�ıcınd	 V	ftizci Y	hy	 İsr	il'i 

Mesih'in �elişine h	zırl	m	kt	dır. İsr	il bu 

dönemde Büyük Rom	 ımp	r	torlu�u'nun 

küçük bir p	rç	sıdır.

YUDE



Am	 düşm	n, İs	'yı T	nrı'nın verdi�i 

�örevden v	z�eçirmek için O'nu 

	y	rt	r	k tuz	�	 düşürmeye ç	lışır.

E�er sen T�nrı'nın O�lu'ys�n, şu 

t�şl�rı ekme�e çevir.

H	yır. Kuts	l Y	zıl	rd	 

şöyle y	zılmıştır: İns	n 

y	lnız ekmekle de�il, 

T	nrı'nın 	�zınd	n çık	n 

her bir sözle y	ş	r.

E�er sen gerçekten T�nrı'nın 

O�lu'ys�n bunu k�nıtl�! 

T�pın��ın tepesinden �ş��ı �tl�. 

T�nrı'nın senin için meleklerine 

buyruk verece�i y�zılmıştır.

H	yır! T	nrın ol	n 

R	b'bi sin	m	'diye 

y	zılmıştır.

Dır	k beni Şeyt	n! T	nrın 

T	nrın ol	n R	b'be t	p, 

y	lnız O'n	 kulluk et' diye 

y	zılmıştır.

İs	 G	lile'ye döndü�ünde t	m	men 

Kuts	l Ruh'l	 doludur. İsr	il'in 

kuzeyindeki bu yo�un, nüfuslu 

böl�ede büyümüştü. Yold	 

birçokl	rı O'n	 k	tılır. İs	'nın, 

pey�	mberlerin y	zdı�ı Mesih olup 

olm	dı�ını mer	k etmektedirler…

B�k! Yere k�p�nıp b�n� 

t�p�rs�n düny�nın gücünü 

bütün s�n� verece�im!

Bund	n sonr	 Şeyt	n o 	nlık d	 

ols	ls	'nn y	nınd	n 	yrılır. 

Melekler �elip İs	'y	 y	rdım 

ederler.



G	lile'de tepe üzerinde kurulu ol	n 

K	n	 	dlı köyde dü�ün v	rdır. 

İs	 d	 	nnesi ve b	zı 

ö�rencileriyle birlikte 

şölendedir.



Am	 şölenin t	m ort	sınd	...

Ne fel	ket! 

Ş	r	p bitti!
İs	 ne derse 

onu y	pın!

Küpleri suyl	 doldurun 

ve t	tm	sı için şölen 

b	şk	nın	 �ötürün.

Su mu? Am	 bu ş	r	p! 

Hem de ne ş	r	p!

?

Şu t	d	 b	k! İyi 

ş	r	bı en son	 mı 

s	kl	dın?

Bu N	�ır	lı 

N	sır	lı İs	'nın 

isidi!

N	sır	lı 

İs	 d	 

kim?

Bu hiç duyulm	mış bir şey. Bunun �ibi bir dü�üne hiç 

�elmemiştim. Su ş	r	b	 çevrildi! Hem de en iyi ş	r	b	.



Kefern	hum G	lile Gölü'nün kıyısınd	 zen�in 

bir b	lıkçı köyüdür. İs	 T	nrı'nın kr	llı�ını 

h	lk	 	çıkl	m	y	 bur	d	 b	şl	r.

Ve ilk ö�rencilerini 

bur	d	 seçer.

Petros, �el d	h	 

derin sul	r	 

	çıl	lım, 	�l	rınızı 

or	d	 	tın.

Efendim, bütün �ece 

ç	lıştık 	m	 hiçbir 

şey y	k	l	y	m	dık.

Am	 m	dem ki 

sen istiyorsun…

Ne! Bun	 

in	n	mıyorum!



Y	kup! Yuh	nn	! 

Bur	y	 �elin. 

H	y	t boyu 

tut	m	y	c	�ımız 

k	d	r b	lık v	r.

R	b uz	kl	ş 

benden! 

Gün	hk3r bir 

	d	mım.

Korkm	 Petros. Bu�ünden 

itib	ren ins	nl	r 

	vl	y	c	ksın.

Ardımd	n 

�elin!

H	ydi beni izleyin! Sizi 

ins	n 	vcıl	rı y	p	c	�ım.



İs	 ö�rencileriyle birlikte bütün 

G	lile'yi dol	şır. Herkese 

T	nrı'nın kr	llı�ınd	n söz eder. 

Her çeşit h	st	lı�ı iyileştirir ve 

kötü ruhl	rı kov	r. İns	nl	r 

ş	şkındırl	r ve O'nun 	rdınd	n 

�iderler. Di�er böl�elerden ve 

İsr	il'in b	şkenti 

Yeruş	lem'den �elenler bile 

v	rdır. O'nun 	�zınd	n çık	n 

her sözü c	n kul	�ıyl	 dinlerler.

Ne mutlu yoksul ol	nl	r	! 

Göklerin kr	llı�ı onl	rındır.

Ne mutlu 	ç ol	nl	r	! 

Çünkü doyurul	c	kl	r.

Ne mutlu 	�l	y	nl	r	! 

Onl	r yine �ülecekler.
B	n	 	it oldu�unuz için 

ins	nl	r sizden nefret 

edip sizi düş kırıklı�ın	 

u�r	ttı�ınd	 ne mutlu 

size. Sevinin, coşkuyl	 

zıpl	yın çünkü �ökteki 

ödülünüz büyüktür.



İns	nl	rın size h	sıl 

d	vr	nm	sını 

isterseniz, siz de 

onl	r	 öyle d	vr	nın.

Düşm	nl	rınızı sevin ve 

onl	r için du	 edin.

İyili�inizi �izlice y	pın ki 

dikk	t çekmeyesiniz.

Bir k	dın	 b	kıp on	 s	hip 

olm	yı 	rzul	y	n her 	d	m 

yüre�inde z	ten o k	dınl	 

zin	 y	pmışıtır.

Göz bedenin ışı�ıdır. E�er 

�özünüz berr	ks	 bütün 

bedeniniz 	ydınl	tıl	c	ktır. 

Am	 e�er �özünüz bul	nıks	, 

k	r	nlıkt	 y	ş	y	c	ksınız.

Hiç kimse iki efendiye kulluk 

edemez. Y	 T	nrı'y	 y	 d	 

p	r	y	 kulluk edersiniz.

Y	rın için k	y�ıl	nm	yın. Önce 

T	nrı'nın kr	llı�ıyl	 il�ilenin, 

�erisi 	rdınd	n �elir.

Ne dersem onu y	pın. Böylece evini k	y	 

üzerinde kur	n 	d	m	 benzersiniz. 

Dediklerimi y	pm	zs	nız evini kum 

üzerinde kur	n 	d	m	 benzersiniz.



Bir �ün ins	nl	r k	l	b	lıkl	r h	linde 

İs	'nın Kefern	hum'd	ki evinin 

çevresinde topl	ndıkl	rınd	…

Asl	 

�eçemeyece�iz.

Yuk	rd	 neler 

oluyor?

Bır	kın onl	rı! Bu dostl	rın 

im	nı çok büyük.

D	md	n �irmek 

zorund	yız. 

Şilteyle birlikte!

Gün	hl	rın b	�ışl	ndı!

Bu ne ces	ret! Dedi�ini 

duydunuz mu?

T	nrı'yl	 	l	y 

ediyor!

İns	nı, �ün	hl	rınd	n 

	nc	k T	nrı 	rındır	bilir!

Felçli bir 	d	m	 h	n�isini 

söylemek d	h	 kol	ydır? 'K	lk' 

mı, 'Gün	hl	rın b	�ışl	ndı' mı?

Mesih �ün	hl	rı b	�ışl	m	 

yetkisine s	hiptir. Am	 ben 

şunu d	 söylüyorum: Döşe�ini 

k	ldır ve yürü.



İn	nılm	z! Evet! 

Yürüyebiliyorum!
Yürüyebiliyor!

Am	 İs	'nın y	ptıkl	rınd	n 

herkes hoşnut de�ildir. Din 

bil�inleri İs	'nın Sept 

kur	ll	rın	 uyup uym	dı�ın	 

dikk	t etmektedirler. İsr	il'de 

Sept �ünü herh	n�i bir iş 

y	pm	k kesinlikle y	s	ktır.

Bu 	d	mın eli s	k	ttır. 

Bu�ün onu iyileştirmek 

do�ru mudur?

Elini uz	t!

V	y! İyileştim!

Ond	n 

Kurtulm	lıyız. 

Yeruş	lem'deki 

önderlere onun 

h	lkı yold	n 

çık	rttı�ı 

	nl	tılm	lı.



B	skı 	rttı�ı için İs	 bir süreli�ine ö�rencileriyle birlikte 

or	d	n 	yrılır ve bir k	yıkl	 G	lile Gölü'ne 	çılırl	r.

Efendimiz! 

Y	rdım et! 

B	tıyoruz!

Neden korkuyorsunuz, 

ey 	z im	nlıl	r?



Susun! 

S	kinleşin!

K	yıkl	rını sessiz bir yerde 

b	�l	rl	r. Am	 d	�l	rd	…

AAAH!



D	�l	rd	 �	rip biri 

y	ş	m	kt	dır.

O �eliyor!

O! AHH!

V	y, v	y. İs	!

Çık o 

	d	md	n 

kötü ruh!

Yüce T	nri'nın 

O�lu benden ne 

istiyorsun?

Adın ne senin?

Tümen. Çünkü 

s	yımız çok.

Şu domuzl	rın 

içine �irmemize 

izin ver.

Gidin!



?

T	m	men iyileştim!

Git! Bizi 

r	h	t 

bır	k!

Seninle �elebilir 

miyim?

H	yır. bur	d	 k	l. 

T	nrı'nın senin için neler 

y	ptı�ını herkese 	nl	t.



Size söylüyorum; O�ul kendi b	şın	 hiçbir 

sey y	p	m	z. O s	dece B	b	'nın y	ptı�ı 

şeyleri y	p	r. Ben kendi iste�imi de�il 

B	b	mın iste�ini y	pm	y	 ç	lışıyorum, 

çünkü beni �önderen O'dur.

İs	 sık sık ıssız yerlere 

du	 etmeye �ider.
İs	 du	yl	 �eçen bir �eceden 

sonr	 on iki ö�rencisini seçer. 

Onl	rı �öreve ikişer ikişer 

�önderir. Onl	r	 bütün kötü 

ruhl	rı kovm	k ve h	st	lıkl	rı 

iyileştirmek için yetki verir.

Ö�renciler, Petros ve 

Andre	s k	rdeşler...

Y	kup ve Yuh	nn	 

k	rdeşler…

Filippos ve B	rtolomeos…



Tom	s ve M	tt	 (M	tt	 

d	h	 önce Rom	lıl	r için 

ver�i topl	rdı)…

T	ddeos ve di�er Y	kup... Yurtsever Simon ve 

Y	hud	 İsk	riyot.

Gidin. Sizi k	bul eden beni k	bul 

eder ve beni k	bul eden beni 

�öndereni k	bul etmiş olur.

İs	'nın on iki ö�rencisi 

�örevlerinden heyec	nl	 

dönerler. Bund	n sonr	 İs	 

ö�rencileriyle bırlikte ıssız 

bir yere �itmek ister 	m	 

k	l	b	lık O'nu r	h	t 

bır	km	z.

Ürün bol 	m	 işçi 	z. Ürünün s	hibi 

ol	n R	b'be y	lv	rın d	, ürünü 

k	ldır	c	k işçiler �öndersin.



İs	 yine konuşm	kt	 ve h	st	l	rı iyileştirmektedir. Geç olm	y	 b	şl	r…

Filippos, bu ins	nl	r nereden 

yiyecek bul	c	kl	r? Neden 

onl	r	 yiyecek bir şeyler 

vermiyorsun?

Herbirinin bir	z yiyebilmesi için 

ikiyüz din	rlık ekmek bile yetmez.

Bur	d	 beş ekme�i ve iki 

küçük b	lı�ı ol	n bir 

çocuk v	r. hepsi bu.

H	kı ellişerli �rupl	r 

h	linde yere oturtun.

İs	 T	nrı'y	 teşekkür eder… İs	 ekmek ve b	lıkl	rı 

bölmeye dev	m eder.



İs	 yiyece�i ço�	ltınc	 

binlerce ins	n doy	r…

Bu 	d	m �elmesi 

beklenen Mesih olm	lı.

Onu kr	l 

y	pm	lıyız!

B	ks	n	! Ön iki 

sepet dolusu 

yiyecek 	rttı!

H	lkın evlerine dönmesinin z	m	nı �elmiştir. 

Siz k	yı�ı 	lın ve k	rşı kıyıy	 �eçin. Den du	 

etmek için bur	d	, d	�l	rd	 k	lıyorum.



Sonr	.. AAAHH! Bu 

bir h�y�let!
Korkm	yın. 

Benim!

R	b e�er sensen 

söyle de su üzerinde 

yürüyerek s	n	 

�eleyim.

Gel!

R	b kurt	r 

beni!

Neden 

kuşkuy	 

düştün 

Petros?



İs	'yı kr	l il	n etmek isteyen 

b	zı ins	nl	r v	rdır. Bunl	r 

O'nun önderli�iyle Rom	lı 

iş�	lcilerin kovul	c	�ını 

umm	kt	dırl	r. İs	'y	 k	rşı 

ol	nl	r d	 s	yıc	 	rtm	kt	dır. 

O'nu sürekli eleştirmektedirler. 

İns	nl	rı İs	'y	 k	rşı bir 	r	y	 

�etirerek O'nd	n kurtulm	yı 

istemektedirler.

R	bbi, bur	y	 ne 

z	m	n �eldin? 

Beni, size verdi�im 

ekmek için mi 

	rıyorsunuz?

Çürüyecek ol	n yiyecek için 

de�il, k	lıcı ol	n ve size 

sonsuz y	ş	m verecek yiyecek 

için ç	lışın.

Sonsuz y	ş	m veren ekmek 

benim. Benim bedenim 

düny	y	 y	ş	m sunm	k için 

T	nrı'nın verdi�i ekmektir.

Bu 	d	m bize yememiz için 

bedenini n	sıl verebilir?

S	çm	lık!

H	ydi 

�idelim!
Bu'	d	m 

ins	nl	rı 

k	ndırıyor, 

o k	d	r!

Siz de �itmek 

istemiyor 

musunuz?

R	b biz kime �idebiliriz? Sonsuz 

y	ş	m sözleri sendedir.



İs	'y	 k	rşı ol	nl	r 

ço�	lm	y	 dev	m 

etmektedirler. İs	 G	lile 

böl�esinden 	yrılır ve 

işlerini erkek k	dın bir 

�rup ö�rencisiyle birlikte 

İsr	il'in b	şk	 yerlerinde 

sürdürür.

İSRAİL

Yeruş	lem

G	lile

D	h	 sonr	 Yeruş	lem'e 

do�ru yol	 çık	r.

Yolculuk 

sır	sınd	…

H	lk benim kim 

oldu�umu 

düşünüyor?

Senin bir 

pey�	mber 

oldu�unu 

düşünüyorl	r.

Y	 siz? Sizce ben kimim?

Sen Kurt	rıcı'sın. Y	ş	y	n 

T	nrı'nın O�lu'sun.
Bunu kimseye söylemeyin. Mesih'in çok 	cı 

çekmek ve ölmek için Yeruş	lem'e �itmesi 

�erekmektedir. Am	 üçüncü �ün dirilecek.



Yeruş	lem kentinin dışınd	 sık sık ins	nl	r öldürülür. Bu 	m	çl	 

Rom	lıl	rın çok 	cım	sız bir ölüm cez	sı ol	n ç	rmıh	 �erilirler.

B	n	 	it olm	k isteyen, 

kendini ink	r etsin, ç	rmıhını 

yüklenip 	rdımd	n �elsin. 

C	nını kurt	rm	k isteyen onu 

yitirecek. Am	 c	nını benim için 

yitiren onu bul	c	k.

Şunu bilmelisiniz ki bir 

tek T	nrı v	rdır.

Önemli ol	n T	nrı'yı herşeyinizle 

sevmeniz ve di�er ins	nl	rı d	 

kendinizi sevdi�iniz �ibi sevmenizdir.



Bu dönemde İsr	il'de cüz	mlı köyleri v	rdır. Cüz	m korkunç bir deri h	st	lı�ıdır. Bu 

h	st	lı�	 y	k	l	n	nl	rın s	�lıklı ins	nl	rl	 ilişki kurm	sın	 izin verilmez.

Cüz	mlıl	r bir yere �ittiklerinde 

di�er ins	nl	r	 �eldiklerini 

bildirmek için b	�ırırl	r.

Cüz�m! 

Cüz�m!

İs	, Efendimiz 	cı bize!



K	hinlere 

�idin?

K	hinlere mi? 

Ted	vi olm	y	 mı?

O z	m	n mı iyileşece�iz?

? !
B	k! 

İyileştim!
İyileştik!

H	ydi!

H	leluy	! T	nrı 

iyidir! Teşekkürler!

İyileşenler on kişi de�il 

miydi? Di�erleri nerede? 

Onl	r T	nrı'y	 şükretmek 

için �eri dönmediler mi?

Ay	�	 k	lk! İm	nın 

seni iyileştirmekle 

k	lm	dı kurt	rdı d	.



Yeruş	lem'deki Y	hudi 

önderler İs	'yı yolculu�u 

sır	sınd	 �özlemeleri için 

	d	ml	r �önderirler. Bunl	r 

İs	'nın y	ptıkl	rın	 büsbütün 

k	rşıdırl	r.

F	hişeler, ver�i �örevlileri �ibi kötülük 

y	pmış ins	nl	rl	 �örüşmekte…
Mesih k	ybol	nl	rı 

	r	m	y	 ve 

kurt	rm	y	 �elmiştir.

Çünkü İs	 Sept �ünü 

h	st	l	rı iyileştirmekte... 

İyileş!

Ve özellikle çocukl	rl	 

il�ilenmektedir.

Bır	kın çocukl	r b	n	 

�elsinler. T	nrı'nın 

kr	llı�ı böylelerinindir.



İs	 Yeruş	lem'e y	kın bir köy 

ol	n Beyt	ny	'y	 ç	�rılır. 

L	z	r h	st	dır. L	z	r ile iki 

kızk	rdeşi Meryem ve M	rt	 

İs	'nın dostl	rıdır. 

Beyt	ny	'y	 �eldi�inde İs	 

L	z	r'ın dört �ün önce 

�ömüldü�ünü ö�renir…

R	b!

R	b, sen bur	d	 ols	ydın 

k	rdeşim ölmezdi!

K	rdeşin 

dirilecek M	rt	.

Evet biliyorum. Son 

�ün, diriliş �ününde 

tekr	r y	ş	y	c	k!

Diriliş ve y	ş	m benim. 

B	n	 im	n eden herkes 

y	ş	y	c	ktır. Bun	 im	n 

ediyor musun M	rt	?

Evet R	b! Senin düny	y	 �elecek 

ol	n T	nrı'nın O�lu Kurt	rıcı 

oldu�un	 im	n ediyorum.

Onu nereye 

�ömdünüz?

Gel ve 

�ör R	b.



B	kın, onu 

�erçekten 

seviyormuş. 

Peki L	z	r'ın 

ölümünü 

en�elleyemez 

miydi?

Bur	sı ölülerin beze s	rılıp k	y	l	rd	 

y	pıl	n mez	rl	r	 kondu�u yerdir.

T	şı k	ldırın!

R	b o kokmuştur, öleli 

dört �ün oldu…

T	nrı'nın yüceli�ini 

�öreceksin.

B	b	, bunu h	lk senin kim 

oldu�unu bilsin diye y	pıyorum.
L�z�r! 

Diş�rı çik!

Onu çözün ve 

bır	kın �itsin.



Yeruş	lem'deki yetkililer İs	 ve O'nu izleyenler 

yüzünden d	h	 çok k	y�ıl	nm	y	 b	şl	mışl	rdır.

O 	d	m bir çok 

mucize y	pıyor.

E�er bunun dev	m etmesine izin verirsek 

Rom	lıl	r h	rekete �eçecekler!

T	pın	�ımızı ve ulusumuzu 

yok edecekler!

S	�duyunuzu kull	nın! Bütün 

ulusun yok olm	sınd	ns	 h	lk 

u�run	 bir tek 	d	mın ölmesi 

d	h	 iyidir.

Bu nedenle bu İs	 denen 

	d	m öldürülmelidir!

Bu ol	yd	n sonr	 Y	hudi 

önderler İs	'yı ölüm cez	sı 

vermeye tek yetkili ol	n 

Rom	nl	r	 teslim etmek için bir 

fırs	t 	r	m	y	 b	şl	dıl	r.



Bu sır	d	 Beyt	ny	'd	 bır ziy	fet v	rdır.

Meryem!
Bu y	� bir servet 

de�erinde!

Bu y	�ın p	r	sını 

yoksull	r	 

verseydik d	h	 iyi 

olurdu.

Onu r	h	t bır	k Y	hud	. 

Bunu �ömülece�im z	m	n 

için s	kl	dı.



Fısıh b	yr	mı y	kındır. Yı�ınl	 ins	n Yeruş	lem'e �itmektedir.

Yeruş	lem'de Y	hudi 

önderler İs	'yı tutukl	m	k 

için düzenler 

kurm	kt	dırl	r. Am	 İs	 

h	l	 kente do�ru yol 

	lm	kt	dır.



H	lk onu sevinç 

çı�lıkl	rıyl	 k	rşıl	r.
R	b'bin 	dıyl	 

�elene öv�üler 

ol�un!

İsr	il'in 

Kr	lı!

Os	nn	!

Os	nn	!

Bütün düny	 

O'nu izliyor.
Bu şekilde hiçbir 

yere v	r	m	yız.

Jerus	lem, if you just knew 

how to receive pe	ce. But 

you don’t w	nt to.



T	pınm	nın merkezi 

b	şkentteki t	pın	ktır.

Fısıh b	yr	mınd	 

kuzul	r kesilir.

Her kuzunun bir kısmı 

t	pın	kt	 ins	nl	rı T	nrı'yl	 

b	rıştırm	k için sunulur.

Am	 h	n�i kurb	n kuzusu 

ins	nl	rı �ün	hl	rınd	n 

�erçekten öz�ür kıl	bilir?

İns	nl	r t	pın	k 	vlusund	 tic	ret ve 

p	r	 bozm	kl	 u�r	m	kt	dırl	r…

İs	 	nsızın 

or	d	 berlirir…



T	nrı'nın evi du	 evi 

olm	lı, 	m	 siz bur	yı 

h	ydut inine çevirdiniz!

Bu 	d	m tehlikeli! Am	 

ins	nl	r onun her 

sözünü dinliyorl	r.

Ond	n kurtulm	k için mutl	k	 

bir fırs	t bulm	lıyız!



E�er hile y	p	rs	k belki 

onu y	k	l	y	biliriz. 

Sonr	 d	 onu 

öldürebiliriz.

Am	 ziy	fet sır	sınd	 

olm	z. Fisıh b	yr	mınd	 

hiçbir sorun çıksın 

istemeyiz.

Onun için b	n	 ne 

k	d	r p	r	 

verirsiniz? Bu onun 

ö�rencilerinden 

Y	hud	!

İs	'yı sizin elinize 

verece�im!

İs	 için s	n	 bir kölenin 

fiy	tını y	ni otuz �ümüş 

verece�iz.



Önderler sürekli zorluk 

çık	rs	l	r d	 İs	 Fısıh 

b	yr	mınd	n önceki �ünleri 

t	pın	kt	ki ins3nl	rl	 

konuş	r	k �eçirir. Petro ve 

Yuh	nn	 Fısıh yeme�iyle Fısıh 

kurb	nını h	zırl	m	y	 

�iderler.

O 	kş	m İs	 ve on iki ö�rencisi kentte 

Fısıh yeme�inde bir 	r	y	 �elirler.
Bu �kş�m 

y�p�c��im!



Ben 	cı çekmeden önce bu Fısıh 

yeme�ini sizinle birlikte yemeyi 

çok istemiştim.

Efendiler köleler üzerinde yetki 

e	hibidir, 	m	 sizin 	r	nızd	 

böyle olm	m	lıdır.

Hepinizin hizmetk3rı 

hepinizin önderi ol	c	ktır.

Ben sizin 	r	nızd	 

bir hizmetk3rım.



R	b bir köle �ibi 	y	kl	rımı sen mi 

yık	y	 c	ksın? H	yır! Asl	!

Petros e�er seni yık	m	zs	m, 

b	n	 	it olm	zsın.

R	b, b	şımı ve 

ellerimi de yık	.

Yık	nmış 

ol	nın S	dece 

	y	kl	rının 

yık	nm	sın	 

�ereksinimi 

v	rdır.

Siz beni Ö�retmen ve R	b diye 

ç	�ırıyorsunuz. Bu do�rudur. 

Am	 ben 	y	kl	rınızı yıkıyorum; 

öyleyse sizler de birbirinize 

hizmet etmelisiniz.

İçinizden biri 

beni ele verecek.

O ben de�ilim de�il mi?

Asl	!

Y	hud	, ne 

y	p	c	ks	n 

ç	buk y	p!



Beni 	nm	k için sık 

sık böyle y	pın…

Bu ekme�i 	lın; bu 

benim bedenimdir.

Size yeni bir buyruk 

veriyorum. Birbirinizi 

benim sizi sevdi�im 

�ibi sevin.

Bu k	seyi 	lın; bu sizin için 

	kıtıl	n k	nımdır. Bu k	nl	 

T	nrı sizinle yeni bir 

	ntl	şm	 y	pm	kt	dır.

Birbirinize sev�iniz olurs	, 

herkes benim ö�rencilerim 

oldu�unuzu 	nl	y	c	ktır.

R	b nereye �idersen 

seni izlerim. Senin için 

c	nımı veririm.

Petros, sen horoz ötmeden 

önce beni üç kere ink3r 

edeceksin.



Aynı 	kş	m d	h	 �eç bir s		tte İs	 ve 

ö�rencileri kentten 	yrılırl	r. Y	hud	 

onl	rl	 ber	ber de�ildir…

Ben sizin y	nınızd	n 	yrıl	c	�ım 	m	 

B	b	 size Kuts	l Ruh'u �önderecek. O 

size y	rdım edecek ve her z	m	n 

sizinle birlikte ol	c	k.

Benim �idece�im 

yeri biliyorsunuz.

Yol, �erçek ve y	ş	m benim. 

Benim 	r	cılı�ım olm	d	n 

kimse B	b	'y	 �elemez.
Siz bur	d	 k	lın. Ben 

du	 etmek için bir	z 

d	h	 �idece�im.

B	b	, e�er mümkünse bu 

	cı benden uz	k dursun.
Am	 yine de 

benim de�il, 

senin 

iste�in 

olsun.



Böyle bir z	m	nd	 n	sıl 

uyuy	biliyorsunuz? K	lkın! 

Beni ele verecek kişi �eliyor.

Kimi öpersem 

onu y	k	l	yın. Sel	m R	bbi! R	b, dövüşelim mi?

Y	hud	, Mesih'i 

bir öpücükle mi 

ele veriyorsun?

H	yır!

İs	 kendisini 	lm	l	rın	 izin verir. 

Ö�rencilerinin hepsi k	çışırl	r.



İs	 bütün Y	hudi önderlerin b	şı ol	n b	şk	hine 

�ötürülmektedir. Petros ve Yuh	nn	 uz	kt	n izlerler.

Petros 	vlunun içine �irer. Sen onunl	 

de�il miydin?

H	yır! Ad	mı 

t	nımıyorum bile.

Sen onl	rd	n 

birisin de�il mi?

T	bii ki h	yır!

Eminim! Or	d	y	dın! 

Sen G	lilelisin!

Neden söz etti�inizi 

	nl	mıyorum.



Kuk-ku-ri-

kuuuu!

Pey�	mberli�ini 

�öster! S	n	 

vur	n kim?

S	b	hleyin İs	 Y	hudi önderlerin kurulun	 �ötürülür…

Sen T	nrı'nın O�lu musun? Do�ru söylediniz.

Bu bir küfür! Ölmeyi 

h	k ediyor. Bir de 

Rom	lıl	r y	r�ıl	sın.

Jesus seeks eye 

cont	ct with Peter…



İs	 Rom	lı v	li Pil	tus'	 �ötürülür. Y	hudi 

önderler onl	rı izlemektedirler. B	�ır	r	k bir 

sürü suçl	m	l	rd	 bulunurl	r.

Bütün bu suçl	m	l	r	 

k	rşı ne diyeceksin? 

Hiçbir şey mi?

Ne y	ptın? 

Ben �erçe�e 

t	nıklık etmeye 

�eldim.

Gerçek nedir?

Ond	 hiçbir suç bul	m	dım. 

Bu�ün Fısıh b	yr	mı. Kimi 

serbest bır	k	yım; B	r	bb	s'ı 

mı, Y	hudilerin Kr	lı'nı mı?



B	r	bb	s!

B	r	bb	s!

Peki on	 ne y	pm	mı 

istiyorsunuz?
Onu ç	rmıh	 

�er!
Kendini bir 

kr	l s	nıyor!

Onu serbest bır	kırs	n 

Sez	r'ın dostu de�ilsin 

demektir!

Onun yerine sen 

serbest k	l	bilirsin. 37-38-39!

Onun k	nınd	n ben 

sorumlu de�ilim.

Sel	m, Y	hudilerin 

Kr	lı!

B	r	bb	s serbest bır	kılır. B	r	bb	s siy	si 

bir cin	yetten suçlu bulunmuştu.



B	kın! O Ad	m!

Onu ç	rmıh	 

�er!

Onu ç	rmıh	 

�er!

Onu ç	rmıh	 

�er!

Pil	tus k	r	rı imz	l	r. Ç	rmıh	 

�erilme çok korkunç bir ölüm 

cez	sıydı. İs	 işkence 	letinin bir 

p	rç	sını Yeruş	lem sok	kl	rınd	 

sırtınd	 t	şır.

İd	m yeri kentin dışınd	dır. 

Adı Gol�ot	'dır (K	f	t	sı).

Askerler bur	d	 İs	'yı 

ç	rmıh	 çivilerler.



Bu sır	d	 Y	hud	 y	ptı�ı 

şeyden pişm	nlık duy	r.

Y	nliş bir şey 

y	ptım. 

Suçsuz birinin ölümüne 

neden oldum. Bunun bizimle ne il�isi 

v	r? Bu senin sorunun!

İs	 iki suçlunun 	r	sınd	 

ç	rmıh	 �erilmiştir.
B	b	 onl	rı b	�ışl	, ne 

y	ptıkl	rını bilmiyorl	r.



Pil	tus ç	rmıhın üzerine üç 

dilde "İs	, Y	hudilerin Kr	lı" 

y	zılı bir y	ft	 	stırır.

İs	 	cı dindiren 

suyu reddeder.

Askerleronun �iysilerini 

k	pışırl	r.

O T	nrı'nın O�lu 

mu? O h	lde 

ç	rmıht	n 

kurtulsun!

Evet! Di�erlerini 

kurt	rm	dı mı?

Kendini de bizi 

de kurt	r! 

T	nrı'y	 bir	z s	y�ı �öster. Biz bu 

cez	yı h	k ediyoruz. Am	 bu 	d	m 

y	nlış hiçbir şey y	pm	dı.

Kr	llı�ın	 �irdı�ın 

z	m	n beni h	tırl	!

S	n	 do�rusunu söyleyeyim, 

sen bu�ün benimle birlikte 

cennette ol	c	ksın.



S		t on iki sul	rınd	 �üneş 

tutulm	sı olur. Herşey 

k	r	nlı�	 bürünür.

İs	'nın 	nnesi Meryem ve 

ö�rencisi Yuh	nn	 ç	rmıhın 

y	nınd	 durm	kt	dırl	r.

İşte o�lun, 

işte 	nnen.

T	nrım, T	nrım beni 

neden terkettin?

Çok...sus	d

ım!

B	b	, ruhumu senin 

ellerine teslim ediyorum.

T	m	ml	ndı.



İs	 ö�leden sonr	 s		t üçte ölür. 

Askerlerden biri bö�rünü mızr	kl	 

deler; bö�ründen su ve k	n 	k	r.

Kuts	l Y	zıl	rd	 “kuzu �ibi 

bo�	zl	nm	y	 �ötürüldü" 

diye y	zılmıştır.

Onun k	nı bizim 

�ün	hl	rımız için 

	ktı. Am	 şimdi ölü.

O �elmesi beklenen 

Mesih miydi, de�il 

miydi?

H	ydi, O'nu �ömüp 

�ömemeyece�imizi 

sor	lım.

Ar	m	ty	lı Yusuf ve Nikodimos İs	'nın bedenini 	lırl	r, 

y	�l	rl	r, keten bir beze s	r	rl	r ve 	�zı büyük bir 

k	y	yl	 k	p	tıl	n kendi mez	rl	rın	 koy	rl	r.



Fısıh b	yr	mının bir bölümü ol	n 

dinlenme z	m	nınd	n sonr	 

birk	ç y	şlı k	dın 	�zı k	p	lı 

mez	r	 �iderler.

Diri ol	nı neden ölüler 

	r	sınd	 	rıyorsunuz? O 

dirilmiştir. Gidin bunu 

ö�rencilerine söyleyin!

T	ş bur	d	n 

k	ldırılmış!

Petros ve Yuh	nn	 

bunu duy	r duym	z 

mez	r	 koş	rl	r.
Bur	sı 

bomboş!

Ne oldu?



Mez	rın 

çevresindeki 

b	hçede…
K	dın, niçin 	�lıyorsun? 

Kimi 	rıyorsun?

Efendim, onu 

siz mi 	ldiniz?

Meryem!

R	bbim!

B	n	 dokunm	! 

K	rdeşlerime Benim 

B	b	mın ve sizin 

B	b	nızın, benim 

T	nrımın ve sizin 

T	nrınızın y	nın	 �eri 

dönece�imi söyle.



Aynı �ün İs	'nın düş kırıklı�ın	 u�r	mış iki 

ö�rencisi kendilerini yold	n �eçen biriyle İs	'nın 

öldürülmesi h	kkınd	 konuşur bulurl	r…

Y	ni pey�	mberlere in	nmıyor Musunuz? 

Mesih'in bu 	cıl	rı çekmesi ve yüceli�ine 

k	vuşm	sı �erekmiyor muydu? Bütün bunl	rın 

hepsi Kuts	l Y	zıl	rd	 y	zılmıştır!

Yemek sır	sınd	 konukl	rı 

	nsızın ort	d	n k	ybolur…

Am	 o İs	'nın 

kendisiydi.

Hemen di�er ö�rencileri bulm	k 

için or	d	n 	yrılırl	r.

R	bbi �ördük!

Meryem ve Petros 

d	 �ördüler.

Ansızın…

Size esenlik 

olsun!

Ben oldu�um	 in	nmıyor 

musunuz? Ellerime ve 

	y	kl	rım	 b	kın!

R	bbim ve 

T	nrım!



İs	 kırk �ün boyunc	 

ö�rencilerine �örünür. Bir 

keresinde beş yüz kişiye birden 

�örünür. Bir �ün b	zı 

ö�rencileri b	lık 	vl	rken…

Yiyecek birşeyiniz 

v	r mı çocukl	r? H	yır, hiçbir şey 

y	k	l	y	m	dık!

A�ı k	yı�ın di�er 

y	nın	 	tın. 

Şun	 b	kın, ne 

k	d	r çok b	lık!

Du R	bdir! 

R	bbim! Benimle birlikte 

yemek yiyecek 

misiniz?



Petros beni 

�erçekten 

seviyor musun?

İs	 bu soruyu üç 

kere sor	r…

Evet R	b, seni 

sevdi�imi biliyorsun. 

Koyunl	rım	 

sen b	k!

Ardımd	n 

�el!

Gökte bütün yetki b	n	 verildi. Bütün 

düny	y	 �idin ve ulusl	rı ö�rencilerim 

ol	r	k yetiştirin. Onl	rı B	b	, O�ul ve 

Kuts	l Ruh 	dıyl	 v	ftiz edin. Onl	r	 

size buyurdu�um herşeye uym	yı 

ö�retin.

Unutm	yın, ben düny	nın sonun	 

dek her�ün sizinle birlikteyim.

Bu sözlerden sonr	 İs	 

düny	d	n 	yrılır ve 

�ö�e 	lınır. Am	 	ynı 

z	m	nd	 bütün düny	yı 

y	r�ıl	m	k için 

dönece�ini de 

söylemiştir…



Ölüm İs	'y	 

dokun	m	zdı. T	nrı 

O'nu tekr	r y	ş	m	 

döndürdü. T	nrı'nın 

yüceli�ine �iren ilk 

kişi İs	'ydı.

İs	 	yrılmıştır. Ö�rencileri 

Yeruş	lem'de du	 ederek 

beklerler. Kuts	l Ruh, T	nrı'nın 

Ruhu onl	rın içine �irer. Onl	rın 

içinde de y	ş	m	kt	dır. Kuts	l 

Ruh onl	rı İs	 h	kkınd	 �üçlü 

bir şekilde t	nıklık edecek yeni 

ins	nl	r olm	l	rı için don	tır.

İs	'nın ö�rencileri çok tepki 

�örmelerine k	rşın 

t	nıklıkt	 bulunurl	r.
İs	 T	nrı'nın 

O�lu'dur!

O, ç	rmıht	 

öldü�ünde bizim 

�ün	hl	rımızı 

bedeninde t	şıdı. İşte 

bu nedenle �ün	h	 

k	rşı öldük ve bund	n 

böyle T	nrı'nın 

istedi�i şekilde 

y	ş	y	biliriz.

Şimdi İs	'nın ö�rencileri bütün 

düny	d	 birlik içinde du	 etmek 

ve Kuts	l Kit	p'ı okum	k için bir 

	r	y	 �eliyorl	r. İs	'nın. 

ölümünü 	nm	k için ekmek 

bölüyor, 	r	l	rınd	 ş	r	p 

dol	ştırıyorl	r. T	nrı'nın 

yüreklerinde y	ş	y	n sev�isini 

çevrelerindeki ins	nl	rl	 

p	yl	şıyorl	r.

This mess	�e is 	lso 

procl	imed throu�h 

letters…



İs	, T	nrı'nın ins	nl	r için 

ol	n pl	nını mümkün kıldı.

İs	 sizi seviyor. O'n	 

şükredin ve t	pının.

T	nrı düny	yı o k	d	r çok sevdi 

ki biricik O�lu'nu verdi. Öyle ki, 

O'n	 im	n edenlerin hiçbiri 

m	hvolm	sın, 	m	 hepsi sonsuz 

y	ş	m	 k	vuşsun.
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