
Haberciler’in İşleri: Bölüm 15

Ýlk Konsey ve Karar 15:1-21

15:1Yahudiye'den Antakya'ya bazý kimseler gelip kardeþlere þunu öðrettiler: «Eðer Musa'nýn
bildirdiði töreler uyarýnca sünnet edilmezseniz kurtulamazsýnýz.»
15:2Pavlos'la Barnabas onlarla çekiþip uzun boylu tartýþtýlar. En sonunda Pavlos'la Barnabas'ýn
ve baþka bazý kiþilerin Yeruþalem'e gidip bu konuda habercilerle ve Ýhtiyarlar'la görüþmelerine
karar verildi. 

15:3Kilise topluluðu onlarý yolcu etti. Finike ve Samiriye yörelerinden geçerek uluslarýn Tanrý'ya
dönüþünü anlattýlar. Bu haberle tüm kardeþlere derin sevinç getirdiler. 

15:4Yeruþalem'e ulaþtýklarýnda kilise topluluðuyla haberciler ve Ýhtiyarlar kendilerine, «Hoþ
geldiniz» dediler. Onlar da Tanrý'nýn kendilerini kullanarak yaptýðý iþlerin tümünü anlattýlar. 
15:5Ama Ferisiler partisinden iman etmiþ bazý kiþiler ayaða kalkýp, «Onlarý sünnet etmek ve
Musa'nýn yasasýný uygulamalarý için kendilerine buyruk vermek gerekir» yolunda sözler ettiler*. 

15:6Habercilerle Ýhtiyarlar bu sorunu görüþmek amacýyla bir araya geldiler.
15:7Uzun süren bir tartýþmadan sonra, Petros ayaða kalkýp onlara þöyle dedi:
«Arkadaþlar, kardeþler! Biliyorsunuz ki, bundan önceki dönemde
Tanrý beni sizlerin arasýndan seçti; uluslar benim aðzýmdan
Sevindirici Haber'e iliþkin sözü duysunlar ve iman etsinler diye.

15:8Ýnsan yüreðini bilen Tanrý, bizlere verdiði gibi onlara da Kutsal Ruh'u vererek kendilerini
onayladý.
15:9Bizlerle onlar arasýnda hiçbir ayrým gözetmedi. Ýman etmeleri üzerine onlarýn yüreðini arýttý.
15:10Ôimdi siz neden öðrencilerin boynuna boyunduruk takarak Tanrý'yý denemektesiniz? Bunu
ne atalarýmýz, ne de biz taþýyabildik.
15:11Hayýr. Onlar gibi biz de Rab Ýsa'nýn kayrasý aracýlýðýyla kurtulduðumuza iman ediyoruz.»

15:12Tüm toplananlar sustu. Uluslar arasýnda Tanrý'nýn onlar aracýlýðýyla yaptýðý belirtileri ve göz
kamaþtýrýcý iþleri anlatan Barnabas'la Pavlos'u dinlediler. 

15:13Onlar susunca Yakup konuþtu: «Arkadaþlar, kardeþler! Beni dinleyin. 
15:14Simeona Tanrý'nýn kendi adýyla anýlan bir halk seçmek için ilkin uluslara ilgi gösterdiðini
anlattý.
15:15Peygamberlerin sözleri de bu olayla baðdaþmaktadýr. Týpký yazýlý olduðu gibi:

15:16«‹Bundan sonra geri geleceðim,
 Davut'un yýkýk evini yeni baþtan yapacaðým,
 Onun kalýntýlarýný yeniden kuracaðým.
 Onu ayaða kaldýracaðým.

15:17Öyle ki, insanlarýn geriye kalanlarýyla üzerlerinde adýmýn anýldýðý uluslarýn tümü
 Rab'bi arasýnlar. 
15:18Çaðlar önce bunlarý açýklayan Rab buyuruyor.›»

15:19Yakup konuþmasýný þöyle sona erdirdi: «Bu nedenle yargýmý bildiriyorum. Uluslar içinden
Tanrý'ya dönenleri tedirgin etmeyelim. 
15:20Yalnýz kendilerine mektup yazarak, yalancý tanrýlarla iliþkisi olan kirli nesnelerden*, zinadan,
boðazý sýkýlarak öldürülmüþ hayvanlardan ve kandan uzak durmalarýný belirtelim. 



15:21Nasýl olsa, eski kuþaklardan bu yana her kentte Musa'nýn duyurduðu sözü yayanlar var. Bu
söz her þabat günü sinagoglarda açýk açýk okunmaktadýr.»
 
aPetros'un ilk adý.
15:15 Amos 9:11,12.
15:16 Yeremya 12:15.
15:18 Yeþaya 45:21.

Konseyin Ýnanlýlara Mektubu 15:22-29

15:22Bundan sonra habercilere, Ýhtiyarlar'a ve tüm kilise topluluðuna kendi aralarýndan adamlar
seçip onlarý Pavlos ve Barnabas'la birlikte Antakya'ya göndermek yerinde göründü.  Kardeþler
arasýnda ön sýrada gelen iki adam seçtiler: Barsabas diye bilinen Yahuda'yla Silas. 
15:23Bunlarýn eliyle þu mektubu ilettiler:

«Habercilerle Ýhtiyarlar'dan oluþan kardeþlerimiz Antakya'da, Suriye'de ve Kilikya'da uluslar
arasýndan gelen kardeþlere selam ederler.
15:24Bizden bazý kiþilerin söyledikleri belirli sözlerle aklýnýzý karýþtýrarak sizi sarstýklarýný duyduk.
Kaldý ki, onlarý biz göndermedik. 
15:25Bu nedenle, bir araya gelip seçtiðimiz adamlarý yanýnýza göndermeyi uygun gördük. Onlar
sevgili Barnabas ve Pavlos'la birliktedirler.
15:26Rabbimiz Ýsa Mesih'in tanýklarý olma yolunda canlarýný hiçe saydýlar. 
15:27Bunu bilerek Yahuda'yla Silas'ý gönderdik. Kendileri yazdýklarýmýzý aðýzdan size
bildirecekler.

15:28«Kutsal Ruh ve bizler gerektiðinden daha aðýr bir yükü size yüklememeyi uygun gördük. 
15:29Yalancý tanrýlara kesilen sunulardan, kandan, boðazý sýkýlarak öldürülmüþ hayvanlardan ve
zinadan uzak durasýnýz. Kendinizi bunlardan sakýnýrsanýz iyi edersiniz. Esen kalýnýz*.»

Mektuba Duyulan Sevinç 15:30-35

15:30Bu yolculuða atananlar Antakya'ya ulaþtýlar, tüm topluluðu bir araya çaðýrýp mektubu
verdiler. 
15:31Onlar mektubu okuyunca, içindeki yüreklendirici sözlere sevindiler. 
15:32Yahuda'yla Silas -kendileri de peygamber olduklarýndan- kardeþlere geniþ çapta öðüt
vererek onlarý yüreklendirip desteklediler.
15:33Bir süre orada kaldýktan sonra, kardeþler esenlik dileðiyle onlarý kendilerini göndermiþ
olanlara yolcu ettiler.a
a(15:34) «Ama Silas orada kalmayý gerekli gördü.»

15:35Pavlos'la Barnabas ise bir süre Antakya'da kaldýlar. Birçoklarýyla birlikte Rab'bin Sözü'nü
öðrettiler ve Sevindirici Haber'i müjdelediler. 

ÝKÝNCÝ HABER GEZÝSÝ
Ayrý Yönlere Yolculuk 15:36-41

15:36Bir süre sonra Pavlos Barnabas'a, «Rab'bin Sözü'nü bildirdiðimiz her kente dönelim,
kardeþlerin durumunu öðrenelim» dedi.

15:37Barnabas Markos diye bilinen Yuhanna'yý da yanlarýna almak istedi.
15:38Ama Pavlos Pamfilya'da kendilerini yüzüstü býrakýp birlikte hizmete gitmekten kaçýnan



adamý yanlarýna almanýn uygun olmayacaðýný savundu.
15:39Aralarýnda çetin bir sürtüþme çýktý. Sonunda birbirlerinden ayrýldýlar. Barnabas Markos'u
alarak Kýbrýs'a yelken açtý.
15:40Pavlos da Silas'ý seçti; kardeþlerce Rab'bin kayrasýna teslim edildikten sonra yola çýktý. 
15:41Suriye ve Kilikya'dan geçerek kilise topluluklarýný desteklediler.


