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Xanım səs-küylü
yamacın üstündə
dayandı, kədərli gözləri
dəhşətli mənzərəyə
baxırdı. Oğlu
ölməkdə idi. Ana 
Məryəmdi və İsa 
çarmıxa mıxlandığı
yerin yanında
dayandı.
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Sonra İsa Dostlarına xəyanət ediləcəyini və
qaçacaqlarını söylədi.  "Mən qaçmayacağam" 
Peter israr etdi.  "Xoruz qışqırmadan əvvəl, 
Məni üç dəfə inkar edəcəksən" dedi İsa.

Bundan sonra İsa peyğəmbərin
on iki şagirdindən biri olan
Yəhuda, 30 gümüş üçün İsanı
baş kahinlərə xəyanət
etməyi qəbul etdi.

Yox!  Allah uğursuz olmadı.  
İsa heç bir səhv etməmişdi.  
İsa həmişə pis adamlar
tərəfindən öldürüləcəyini
bilirdi.  İsa körpə ikən
də Simeon adlı yaşlı bir
adam Məryəmə kədər
gözlədiyini söyləmişdi.

Yəhudi Pasxa bayramında İsa 
şagirdləri ilə son yeməyini yedi.  
Onlara Tanrı və Onu sevənlərə
verdiyi vədlər haqqında ecazkar
şeylər danışdı.  Sonra İsa 
bölüşmələri üçün çörək və bir
fincan verdi.  Bunlar, İsanın
bədəni və qanının günahların
bağışlanması üçün
verildiyini
xatırlatmaq idi.

İsa öldürülməzdən bir
neçə gün əvvəl bir xanım
gəlib ayaqlarına ətirli
məlhəm tökdü.  "Pul
israf edir" deyə şagirdlər
şikayət etdilər.  "Yaxşı bir iş
gördü" dedi İsa.  "Bunu mənim
dəfnim üçün etdi."  Nə qəribə sözlər!

Bütün bunlar necə oldu? 
İsa necə belə gözəl bir
həyatı bu qədər dəhşətli
şəkildə sona yetirə bilər?  
Allah Oğlunun
orada ölmək
üçün xaça
mıxlanmasına
necə icazə verdi?  
İsa kim olduğu
barədə səhv etdi? 
Allah uğursuz oldu?
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Yəhuda pulu yerə
atdı, çölə çıxdı və
özünü asdı.

Elə bu vaxt bir xoruz
qışqırdı.  Tanrının Peterə
verdiyi səs kimi idi.  İsa 
peyğəmbərin sözlərini
xatırlayan Peter acı ağladı.

Birdən Yəhudanın rəhbərlik etdiyi bir
dəstə bağçaya yürüdü.  İsa müqavimət
göstərmədi, amma Peter bir kişinin
qulağını kəsdi.  İsa sakitcə kişinin
qulağına toxundu və onu sağaltdı. 
İsa bilirdi ki, həbsi Allahın
iradəsinin bir parçasıdır.

Yəhuda da üzüldü.  İsa'nın
heç bir günah və ya günah
işlətmədiyini bilirdi.  Yəhuda
30 gümüşü geri aldı, amma
kahinlər almadı.

Camaat İsanı baş kahinin evinə apardı.  Yəhudi
rəhbərləri İsa ölməlidir dedi.  Yaxınlıqda Peter 
qulluqçuların odunun yanında dayandı və baxdı. 
Üç dəfə insanlar Peterə
baxaraq "İsa ilə birlikdə
idin!" İsa dediyi kimi üç
dəfə Peter bunu inkar
etdi. Peter hətta
söydü və söydü.

O gecə İsa Getsemani
bağında dua etmək üçün
getdi.  Onun yanında
olan şagirdlər yuxuya
getdilər.  "Ey Atam," 
İsa dua etdi, "... Bu fincan
Məndən keçsin. Buna 
baxmayaraq, mənim
istədiyim kimi deyil, 
Sən istədiyin kimi."
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Bu hekayənin sonu olsaydı, 
nə qədər kədərli olardı.  
Ancaq Allah gözəl bir şey
etdi. İsa ölü qalmadı!

Bir neçə saat çəkən əzabdan
sonra İsa "bitdi" dedi və
öldü.  Onun işi tamamlandı. 
Dostlar Onu xüsusi bir
məzarda dəfn etdilər.

Nəhayət Pilat təslim oldu və İsanı
çarmıxda ölümə məhkum etdi.  
Əsgərlər İsaya yumruq vurdular, 
üzünə tüpürdülər və qamçıladılar. 
Uzun iti tikanlardan qəddar bir
tac düzəltdilər və başının üstünə
basdılar.  Sonra ölmək üçün
Onu taxta bir mıxladılar.

Sonra Roma əsgərləri
möhürü möhürlədilər
və mühafizə etdilər. 
İndi heç kim içəri
girə bilmədi.

İsa həmişə bu şəkildə öləcəyini bilirdi.  O, ölümünün
Ona güvənən günahkarlar üçün bağışlanacağını da 
bilirdi.  İsanın yanında iki cinayətkar çarmıxa çəkildi.  
Biri İsa peyğəmbərə
inandı və Cənnətə getdi. 
Digər etməyib.

Kahinlər İsanı Roma valisi Pilatın
yanına gətirdilər.  Pilat, "Bu 
Adamda heç bir günah
tapmadım" dedi.  Ancaq camaat
"Onu çarmıxa çəkin! 
Çarmıxa çəkin!"  Deyə
ağlamağa davam etdi.
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İncil hekayəsi bizi yaradan və Onu tanımağınızı
istəyən ecazkar Tanrımızdan bəhs.

Bilir ki, günah adlandırdığı pis işlər görmüşük.  Günahın cəzası
ölümdür, ancaq Allah sizi o qədər çox sevir ki, yeganə Oğlu İsa'yı
xaçda ölmək və günahlarınıza görə cəzalandırmaq üçün göndərdi.  
Sonra İsa dirildi və Cənnətə evə getdi!  İsa Məsihə inanırsınızsa
və günahlarınızı bağışlamasını istəsəniz, O bunu edəcək!  İndi 

gəlib sənin içində yaşayacaq və sən də Onunla əbədi.

Həqiqət olduğuna inanırsınızsa, bunu Allaha deyin:
Hörmətli İsa, inanıram ki, sən Allahsan və günahlarım üçün öləcək

bir insan oldun və indi yenidən yaşayırsan.  Xahiş edirəm
həyatıma gəl və günahlarımı bağışla ki, indi yeni bir həyat qazana
biləcəyəm və bir gün əbədi olaraq Sənin yanında olum. Sənə itaət

etməyimə və sənin üçün övladın yaşamağımda kömək. Amin.

Biləcəyəm oxuyun və hər gün Allahla danışın!  Yəhya 3:16
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Allahın Kəlamından, İncildən bir hekayə,

tapıldı

Matta 26-28; Luka 22-24
Yəhya 13-21

“Sözlərinizin girişi işıq verir.” 
Məzmur 119:130

Bir qadın məzarın yanında ağlayaraq
qaldı.  İsa ona göründü!  Digər
şagirdlərə xəbər vermək üçün
sevinclə geri qayıtdı.  
"İSA YAŞIDIR!  İSA 
ÖLÜMLƏRDƏN GERİ QAYDI!"

Son

Tezliklə İsa şagirdlərin yanına gəldi və dırnaq
izləri olan əllərini onlara göstərdi.  Düzdü. 
İSA YENİDƏ YAŞAYDI!  Peteri Onu inkar

etdiyinə görə bağışladı və şagirdlərinə Onun
haqqında hamıya danışmalarını əmr etdi. 

Sonra gəldiyi yerdə cənnətə qayıtdı.

Həftənin ilk gününün səhəri
erkən İsa peyğəmbərin bəzi
şagirdləri daşın məzardan
yuvarlandığını gördülər. 
İçəri baxdıqda İsa 
artıq orada deyildi.

21 22

23 24

25 26


