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Hey, bak! 
Hikari ve
 Mana!

Mana,
 iyi misin? 

Ben
 yardım edeceğim!

 Hadi onu
 bulalım!

Sence
 nehre birlikte 
mi geldiler?!

Ah, Hikari. 
Kedim Momo'yu 

kaybettim.

Keşke…
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O öldü.

Ah…

Kokuşmuş 
berbat 
dünya!

Yoshi. 
Yine tacize 
uğruyordu…

Hikari
 iyi misin

?

Gözlüklerimi
 geri ver!

Onu 
hedef
 almaya
 devam
 ettiler.

Onları
 geri ver! 
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Gözlüklerim 
olmadan 

göremiyorum
!

Üzgünüm Hikari!
 İyi misin?!

Yoshi
 gözlüksüz 
hiçbir şey 
yapamaz,
 zar zor 
yürür.

Hayır,
 üzgünüm
 yardım

 edemedim.

Ve
 o pislikler 
onları aldı.

O pislikler
 onun gözlüklerini
 uzun çimenlere
 fırlattı ve onları 
bulması sonsuza
 kadar sürdü.

Yardım
 etmem

 gerekiyordu
...

Sonunda
 bulduk ama
 çerçevesi
 kırılmıştı. 

Cesaretlerinden 
nefret

 ediyorum. 

Sen kim 
olduğunu

 sanıyorsun?

Neden hep 
masumlara

 vurulur!

Onları
 geri ver! 

Onu 
yalnız 
bırakın

!
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Onları güzelce
 yakalamak
 istiyorum!

İstediğim
 bu... bir cevap.

 Öldüğümde nereye
 gideceğim?Güçlü olmak

 istiyorum, o kadar 
güçlü ki böylece

 hepsini alt edebilirim!

Hımm.
Mana istediğin

 bir şey yok mu? 
Her şeyden 
fazlasını mı 
istiyorsun?

Sen bir cevap 
istiyorsun ve 
ben bir cevap 

istiyorum.

Momo
 öldürüldüğünde,

Bir fikrim var!
 Cevapları bulmak
 için bir yarışma 

yapalım!

Sanırım biraz 
korkuyorum çünkü 

bilmiyorum…

onu nehir
 kenarına gömdük.

Gerçekten nasıl
 güçleneceğini 
öğrendiğini

 söylüyorsun.

Ve o gece merak 
etmeye başladım...

Ve öldükten
 sonra ne
 olduğunu

 öğreniyorsun.

sen ölünce gerçekte
 ne olur... Hatta bir 
kabus bile gördüm.
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Korkmam 
gerekmeyecek. Merhaba

 küçük kız,
 adın ne

?

Ve bu kadar
 kızgın olmam 
gerekmeyecek!

Adım
 Mana. 

Ha ha. Onları 
parçalayacağım!

Bir haftamız var.
 Bulduklarımızı bildirmek 
için burada buluşalım.

K.

Bu hafta…

Cevabımı
 bulabilecek

 miyim merak 
ediyorum…

İşte
 pisi pisi!
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Buraya
 sık gelir misin,

 Mana?

Evet,
 ölmekten

 korkuyorum.

Hayır asla!
 Mezarlıkları
 sevmiyorum.

Anlıyorum.

çok 
hastaydı...

Neden O,
 elbette, İsa.

Evet, korkutucu 
görünebilirler - eğer

 bilmiyorsanız...

Size
 İsa'nın ölümle

 ne yaptığına dair bir 
hikaye anlatayım mı?

o kadar
 hastaydı ki,

 babası herhangi
 bir hastalığı

 iyileştirebileceğini 
duyduğu ziyarete

 gelen bir
 gezginden yardım
 dilemek için koştu.

Tahmin etmeme izin 
ver. Mezarlıkları 

sevmiyorsun çünkü 
sana hepimizin

 öleceğini
 hatırlatıyorlar, 

değil mi?

Noel'de 
doğan İsa'yı mı
 kastediyorsun?

Biliyor 
musun

?
Senin

 yaşlarında bir
 kız vardı

Gezgin
 İsa idi.

Kesinlikle.
 Ne kadar 
akıllı küçük 
bir kızsın!
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Ama baba
 İsa'yı evine
 getirmeden

 önce

insanlar onlara
 çok geç olduğunu, kızın 

öldüğünü söylediler.
Endişelenme,

sadece inan

İsa'nın babasına
 söylediği buydu.

Eve
 vardıklarında, İsa 
anne babasıyla
 birlikte gitti. ve 

öğrencilerinden
 birkaçı onun

 odasına.

Küçük
 kız, kalk.

Hemen
 ayağa kalktı ve 
odanın içinde

 yürüdü!
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Şimdi söyle
 bana Mana,
 o kız İsa ile

 tanıştıktan sonra 
ölümden korktu
 mu sence?

O asla aynı
 olmayacaktı.

Hay
 aksi, haftalar
 doldu ve hiçbir

 şeyim yok.

Lisede
 çok iyi boks
 yapabilen bu
 havalı adamı

 buldum.

Ben de
 onun gibi olmak 

istedim…

ama sonra
 kızları rahatsız eden 

bir pisliği nakavt
 edince...

polis
 onu suçladı
 ve tutukladı!

İnanamadım!

Gerçekten
 güçlü birini
 buldum!
 Ölümü

 yenecek
 kadar
 güçlü.

Ha?!
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Adı İsa'dır. Bilirsin, 
Noel'in İsa'sı. Yani artık 

korkmuyor 
musun?

Ne söyledi? 

Gerçekten garip, 
korkmak yerine 
biraz heyecanlı 
hissediyorum!

Onun hakkında 
her şeyi bilen bu 

büyükanneyle tanıştım, 
bana o söyledi…

Hımm. İsa, 
demek?

insanları
 ölümden
 diriltti…

Daha fazlasını 
öğrenmek
 istiyorum.

İsa insanları 
iyileştirdi…

Belki 
araştıracağım…

fırtınalar,
 cinler ve her
 türlü korkunç
 şey üzerinde
 gücü vardı.

İsa hakkında neler
 öğrenebileceklerinizi

 neden görmüyorsunuz?
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Birinci olmak
 istiyorsan, herkesin 
hizmetkarı olmalısın.

Bir çocuk 
gibi kendinizi 

alçaltın. 

İsa körlüğümü 
iyileştirdi!

Yaşasın! 
Bu İsa!

he

 he.

Onu buldun 
değil mi?

Tek yaptığı
 insanlara yardım etmekti

 ve O'nu çarmıha
 gerdiler.

Evet, tıpkı bu
 küçük çocuk
 gibi. Krallıkta
 en küçük en

 büyüktür.

Yaptığı 
her şey 
iyiydi.

Ama sonra 
inanılmaz bir 
şey yaptı.

Göklerdeki 
babam 

çalışıyor…

Ve ben sadece O'nun 
istediğini yaparım.

HıııHııı
rrrr!rrrr!

Tanrının
 kendi baban
 olduğunu mu 
söylüyorsun?!!

Tanrı olduğunu 
iddia etmek gibi 

bir şey!
 Buna müsamaha 
göstermeyeceğiz!!

Ne…?!
Hey, sen o 
kör adam 
değil misin?!

onları affet,
 ne yaptıklarını
 bilmiyorlar.

Haha şimdi 
kendine
 bak!

Kurtarıcı
 mısın?
 Kendini
 kurtar!

A
A
a
h
h

Eeee!Eeee!

Baba!

Ha ha 

ha  ha
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Üç gün ölü kaldıktan 
sonra dirildi.

Mangadaki İncil
 hikayesini okumayı
 bitirdiğimde dua etmem 
gerektiğini
 hissettim.

O'nu 
öldürseler de O'nu 
durduramadılar!

İsa, yanılmışım dedim. 
Üzgünüm. Sen olmak
 istediğim her şeysin.
 Lütfen senin gibi
 olmama yardım et.

GÜÇ hakkında 
konuşun! Bütün 
kötü adamların 
sıkıp suyunu 
çıkartabilirdi,

Bunun için dua
 ettikten sonra, her 
şey yolundaymış
 gibi hissettim…

ama
 bunun yerine, 

çarmıhta asılıyken
 ne yaptı biliyor 

musunuz?

Gerçekten harika 
hissettim!

Onları
 affetti.

Bu harika. Tam
 olarak aynı şeyi 

yaptığımı biliyorsun!

Hayretler
 içindeyim! Cevabımı 
aldım, Mana. Gerçek 

gücün bir adı 
vardır; bu İsa!

Ve sadece
 endişelerim kaybolmakla 

kalmadı, aynı zamanda dans 
edecek kadarçok mutlu 

hissettim.

Seninle ilgili bir şey 
Hikari'yi değiştirdi.

Hey, hadi 
nehre inelim!

Ok!
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Hey!

Ama 
senin de bir 
hikayen var.

Aklıma bir
 şey geldi.

Size bu
 kitapçığı veren
 arkadaşınız
 da öyle.

İsa ile 
konuşmak

 mı?

Meydan okuduk

Nasıl
 bildin?!

ve şimdi 
sıra sende!

Ama 
bekleyin,

 başka biri
 var...

Hikayedeki
 haçı hatırlıyor 

musun?
ve istediğimizi yaptık.

Bu 
doğru,
 sen!

Her birimizle
 çok ilgisi olduğunu 

öğrendik.

Hikayemizi
 dinliyorsunuz...

Her birimiz
 Tanrı'yı   görmezden 

geldik

Başka
 bir deyişle, 
günah işledik.
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Günah yüzünden 
hepimiz tehlikedeyiz.

ama bizim 
yerimizi aldı ve 
cezasını çekti

Öldüğümüzde hepimiz
 cezalandırılmayı
　hak ediyoruz.

ve 
çarmıhta

 öldü.

Böylece Tanrı
 bir insan oldu;

Ve şimdi
 bize diyor

 ki…

"Ben iyi çobanım.
 İyi çoban koyunları
 uğruna canını verir". 

İsa mükemmeldi ve 
asla yanlış bir şey 

yapmamıştı,

 “Ben dünyanın ışığıyım. 
Benim ardımdan gelen, 
asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”

“Diriliş ve yaşam Ben’im. 
Bana iman eden kişi ölse 

de yaşayacaktır".
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Ve şimdi
 bize bir hediye 

sunuyor.

"İsa, şimdiye kadar seni gerçekten 
tanımıyordum, ama şimdi beni her 
zaman umursadığını öğrendim. Ayrıca 
hak ettiğim cezayı kaldırmak için 
çarmıhta öldüğünü de duydum. Şimdi 
beni bağışlıyor ve dost sayıyorsun. 
Teşekkürler! İşlediğim günahlar için 
lütfen beni bağışla. Seni daha iyi
 tanımama yardım et ve bana doğru 
yolu göster. Amin."

Bağışlanma

Sonsuza Kadar 
Arkadaşlık

Bu duayı
 şimdi etmek 
ister misiniz?Sonsuza Kadar 

Arkadaşlık

Bağışlanma

Unutma,
 kelimeler sihirli değil, 

önemli olan onu kalbinden 
söylüyor olman.Bu doğru!

 İşte bizim meydan 
okumamız. Siz ve size
 bu kitapçığı veren 

arkadaşınız olmak üzere 
üç soruyu yanıtlamanızı 

istiyoruz.

2.Size verilen en 
güzel hediye nedir?

Dua 
edelim!

1.Hiç Hikari 
veya Mana gibi 
bir sorunun 
yanıtlanmasını 
istediniz mi?

3.Tanrı'nın her birimize
 hediyesi bağışlama ve

 sonsuza dek dostluktur—
Kabul edecek misiniz? 

O zaman
 O'na söyle!

"Evet" mi 
dedin?

İşte bunu
 yapmanıza 
yardımcı

 olabilecek
 basit bir

 dua.

 Vay canına,
 bu gerçek
 bir hazine!

Ölümden
 korkuyorum

Bize sonsuza dek
 bağışlama ve dostluk

 sunuyor.



29 30

Dua ettin 
mi? Ama

 gideceğin 
bir yol
 var!

Ve size
 rehberlik edecek
 ve hayatınızın her 
günü size yardım 

edecek.

Bu harika!

Hayatının
 en büyük

 macerasına yeni 
başladın!

Peki O'nu
 nasıl daha iyi 

tanıyabileceğinizi 
düşünüyorsunuz?

Herhangi bir
 dostluk gibi, İsa ile
 olan dostluğumuzun

 da büyümesi
 gerekiyor.

Şimdi hoşçakal 
diyeceğiz,

Senin
 en iyi arkadaşın 
olmak istiyor.

Paylaşmamız 
gereken başka 
arkadaşlarımız

 var.
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