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Türkçe

Turkish

úsa’nın ölümünden diriliüinden elli gün sonra Kutsal
Ruh gelip úsa izleyicilerinin arasında yaüadı.

Buna raùmen öùrencileri Baba Tanrı’nın, Oùul
Tanrı’nın (úsa), ve Kutsal Ruh’un nasıl bir Tanrı
olduùunu anlamadılar, Tanrı onlarla birlikte
olduùu için çok mutluydular.
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2

úsa’ya inananlar fakirlere
bakmak için sahip oldukları
her üeyi paylaütılar. Ama
Hananya ve Safira adında
dürüst olmayan bir
çift vardı.

Tanrı elçilerin diùer insanlara úsa hakkında
anlatmalarına yardım etmek için
harika üeyler yaptı.

3
Mülklerinin bazılarını satıp,
paranın hepsini elçilere
veriyormuü gibi yaptılar.
Gizlice paranın bir
kısmını kendilerine
sakladılar.

4
Petrus, Hananya’ya
“Neden Kutsal Ruh’a yalan
söylemen için ûeytan
yüreùini doldurdu?”, diye
sordu. “Sen insanlara
deùil Tanrı’ya yalan
söyledin”.
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5
Sonra, Hananya yere
düüüp son nefesini verdi.
Gençler Hananya’nın
ölüsünü kefenlediler,
dıüarı çıkarıp gömdüler.

7

Kısa bir süre sonra, Safira kocasının öldüùünü
bilmeden içeri girdi. O da para konusunda yalan
söyledi ve aynı üeyler ona da oldu. Bunları
duyanları büyük bir korku sardı.
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Örneùin,
Petrus’un
gölgesi
üzerine
düüen hasta
insanlar iyileüti.

Tanrı elçiler
aracılıùıyla
birçok
harikalar ve
mucizeler
yapıyordu.
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9
Daha çok insan
úsa’ya inandı.
Bu Baükahini
sinirlendirdi.
Elçileri hapse
attırdı.

Tanrı’nın
varlıùını
gösteren
mucizelerin
zamanıydı.
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Ama gece
Rab’bin bir
meleùi hapishanenin kapısını açıp onları dıüarı
çıkardı ve onlara “Gidin! Bu yeni yaüamla ilgili
sözlerin hepsini halka duyurun”, dedi.
13

Elçiler dıüarı
çıkıp úsa hakkında
vaaz etmeye baüladılar. Sabah Baükahinin
adamları hapishaneyi boü buldular.
14

Sonunda Baükahin onları bulduùunda azarladı. “Size
bu isimle öùretmeyeceksiniz diye sert bir üekilde
emretmedik mi?” Petrus ve diùer havariler,
“Tanrı’yı deùil de insanı mı dinleyelim?”, diye
cevap verdiler.

Baükahin çok kızdı ve havarileri öldürmek istedi.
Ama onları dövdükten sonra serbest bıraktılar.
Acılarına raùmen, úsa hakkında vaaz edip Tanrı’ya
itaat ettiler.

15
Bir gün ústefanos adında bir adam tutuklandı.
ústefanos úsa’yı seviyordu. Kutsal Ruh onu
baükalarına úsa hakkında anlatması için kullanıyordu.

16
Ama bazı kiüiler ústefanos Tanrı’ya karüı konuüuyor
diye yalan söylediler. Onunla alay ettikten sonra
úsa’ya olan imanından dolayı taülayıp öldürdüler.
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17
Kalabalık ústefanos’u taülarken o
Tanrı’ya, “Rab úsa ruhumu
al”, diye yakarıyordu.
Sonra bu cesur
adam çarmıhtaki
úsa gibi Tanrı’ya
bu katilleri
affetmesi için
dua etti.

ústefanos ölmeden önce,
Kutsal Ruh ile dolu olarak
gözünü göùe dikip baktı,
Tanrı’nın görkemini
ve Tanrı’nın
saùında duran
úsa’yı gördü.
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Çoùu evini bırakıp kaçtılar, Yahudiye ve Samiriye
boyunca daùıldılar. Yalnızca havariler Yeruüalim’de
kaldılar.

ústefanos’un ölümüyle yeni zulüm dalgası baüladı.
ústefanos’u öldürenlere yardım eden Saul adında
genç biri bulduùu her Hıristiyan’ı tutukluyordu.

21
Düümanlarının onları öldürmeye çalıümalarına
raùmen daùılan bu imanlılar úsa hakkındaki müjdeyi
duyurmak için her yere gittiler.

22
Hiç bir üey úsa’nın izleyicilerini durduramadı
çünkü Tanrı’nın Kutsal Ruhu onlardaydı ve onlar
aracılıùıyla çalıüıyordu.
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23
“Topluluk Zorlukla Karüılaüıyor”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Elçileri úüleri 5-7

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

