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Türkçe

Turkish

Filipus adında biri
kalabalık kentteki
insanlara úsa hakkında
anlatmakla meüguldü.

Tanrı, ilk kilisedeki
insanlar aracılıùıyla
harika iüler yaptı.
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Ama Tanrı onu
çöle gönderdi.
Niçin?
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Tanrı, Etiyopya Kraliçesi
Kandaki’nin vezirlerinden
birinin bu çölde seyahat
ettiùini biliyordu.

Hadım evine gidiyordu
ve aynı zamanda özel bir
kitap okuyordu. Kitabın
ne olduùunu tahmin
edebilir misiniz?
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4
Hadım, Filipus’a “Bu ne anlama
geliyor?” diye sordu. úki
tekerlekli araba yol boyunca
sarsılırken, Filipus Kutsal
Kitap’ın baülangıcından
úsa’ya kadar her
üeyi anlattı.

Filipus,
Rab’bin
sözünü
dinlediùinde,
Rab onu, Tanrı’nın
Sözü’nü anlamadan okuyan
hadıma doùru yönlendirdi.
Hadım, Filipus’u davet etti.
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5
Filipus ona, “Eùer bütün yüreùinle inanıyorsan
olabilirsin?” dedi. Hadım, “úsa Mesih’in Tanrı’nın
Oùlu olduùuna inanıyorum”, dediùinde
Filipus onu alıp suya götürdü
ve vaftiz etti.

Etiyopyalı
Kutsal Kitap’ın
mesajına ve úsa
Mesih’in Tanrı’nın Oùlu
olduùuna inandı. Su bulunan
bir yere geldiklerinde Hadım,
“Vaftiz olmama ne engel var?”, diye sordu.
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Sudan çıktıklarında,
Rab’bin Ruh’u Filipus’u
oradan uzaklaütırdı,
Etiyopyalı bir daha
onu görmedi.

Ama bazı kiüiler Hıristiyanlardan nefret ediyordu.
Filipus’un arkadaülarından biri olan ústefanos, úsa
Mesih hakkında konuümasını istemeyen öfkeli kiüiler
tarafından öldürüldü. Saul adında Tarsuslu olan kiüi
de ústefonus’un öldürülmesine yardım etti.
Saul bütün Hıristiyanlardan
nefret ediyordu.
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9
Saul Hıristiyanlara karüı
tehdit ve ölüm soluyordu,
Baükahin’e gidip ondan,
úsa’yı izleyen kadın ve
erkekleri tutuklamak için
izin istedi.

Zavallı Tarsuslu
Saul! Tanrı’nın
halkını incittiùinde,
aslında Rab úsa’nın
kendisini incittiùini
bilmiyordu.
Tanrı’nın Saul’u
durdurması
gerekiyordu.
Ama nasıl?
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11
Tanrı, Saul’u
“tutukladı”! Saul
ûam’a giderken
yolda, Tanrı
gökyüzünden büyük
ıüık gönderdi. Saul
yere düütü. Sonra
bir ses duydu.
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Saul, “Efendim, sen kimsin?” diye
seslendi. “Ben, senin zulmettiùin
úsa’yım.” Titreyip üaüıran Saul “Rab ne
yapmamı istiyorsun?” diye sordu. Rab
ona, “Kalk ve kente gir, ne yapman
gerektiùi sana bildirilecek”, dedi.
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Kentte Saul üç gün
boyunca göremedi, ne
yemek yiyebildi ne de
içebildi. Belki de
zamanını ûam’a
gelirken yolda
gördüùü Rab
úsa’ya dua
ederek
geçirdi.

Saul ile birlikte olan
arkadaüları da
sesi duydular,
ama kimseyi
göremediler.
Saul yerden
kalktı ve kör
olduùunu
fark etti!
Arkadaüları
onu ûam’a
götürdü.
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16
Hananya Saul’dan korkuyordu.
Ama Tanrı’ya itaat etti.
Elini Saul’un üzerine
koyduùunda,
Saul görmeye
baüladı ve Saul
Tanrı’nın Kutsal
Ruhu’yla
doldu.

Tanrı planladıùı her üeyi
yaptı. ûam’da Hananya
adında úsa’nın bir
öùrencisi vardı. Rab
onu Saul’a yardım
etmesi için
gönderdi.
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17
Saul vaftiz oldu. Sonra
yemek yedi. Doyduktan
sonra güçlendi. Saul’un
güce ihtiyacı vardı.
Yapacak çok önemli
iüleri vardı.
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Saul birden bire
Sinagoglarda úsa’nın
Tanrı’nın Oùlu
olduùunu vaaz
etmeye
baüladı.

20

Duyanların hepsi üaüırdılar ve
“Hıristiyanları yok etmeye
çalıüan bu deùil mi?”,
dediler. Bazıları
onu öldürmek
için plan
yaptılar.
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Saul’un bazı
düümanları belki kenti
terk etmeye çalıüır
diye kentin çıkıüında
onu öldürmek için
beklemeye
baüladılar.
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Ama onun yeni
Hıristiyan arkadaüları
gece büyük bir sepet
içinde onu üehrin
surlarından aüaùı
indirdiler.
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O zamandan sonra
Hıristiyanlara
zulmeden Saul
Efendisi Rab úsa
Mesih’e sadık bir
izleyici olarak
yaüadı.
24

“Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Elçilerin úüleri 8-9

“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!

