RUHSAL ARMAĞANLAR VE RUH'UN ÜRÜNLERİ
1. Korintliler 12:1-31 Ruhsal Armağanlar
Ruhsal armaganlara gelince, kardeslerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem. Biliyorsunuz,
putperestken soyle ya da boyle saptırılıp dilsiz putlara tapmaya yoneltilmistiniz. Bunun icin
bilmenizi isterim ki: Tanrı'nın Ruhu aracılıgıyla konusan hic kimse, “Isa'ya lanet olsun!” demez.
Kutsal Ruh'un aracılıgı olmaksızın da kimse, “Isa Rab'dir” diyemez.
Cesitli ruhsal armaganlar vardır, ama Ruh birdir. Cesitli gorevler vardır, ama Rab birdir. Cesitli
etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı icin herkese
Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor, Ruh aracılıgıyla birine bilgece konusma yetenegi, otekine
aynı Ruh'tan bilgi iletme yetenegi, birine aynı Ruh aracılıgıyla iman, otekine aynı Ruh aracılıgıyla
hastaları iyilestirme armaganları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma,
birine ruhları ayırt etme, birine cesitli dillerle konusma, bir baskasına da bu dilleri cevirme
armaganı veriliyor. Bunların tumunu etkin kılan tek ve aynı Ruh'tur. Ruh bunları herkese diledigi
gibi, ayrı ayrı dagıtır. Bedenin Birligi: Beden bir olmakla birlikte bircok uyeden olusur ve cok
sayıdaki bu uyelerin hepsi tek bir beden olusturur. Mesih de boyledir. Ister Yahudi ister Grek, ister
kole ister ozgur olalım, hepimiz bir beden olmak uzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı
Ruh'tan icmesi saglandı. Iste beden tek uyeden degil, bircok uyeden olusur. Ayak, “El olmadıgım
icin bedene ait degilim” derse, bu onu bedenden ayırmaz. Kulak, “Goz olmadıgım icin bedene ait
degilim” derse, bu onu bedenden ayırmaz. Butun beden goz olsaydı, nasıl duyardık? Butun
beden kulak olsaydı, nasıl koklardık? Gercek su ki, Tanrı bedenin her uyesini diledigi bicimde
bedene yerlestirmistir. Eger hepsi bir tek uye olsaydı, beden olur muydu? Gercek su ki, cok sayıda
uye, ama tek beden vardır. Goz ele, “Sana ihtiyacım yok!” ya da bas ayaklara, “Size ihtiyacım
yok!” diyemez. Tam tersine, bedenin daha zayıf gorunen uyeleri vazgecilmezdir. Bedenin daha az
degerli saydıgımız uyelerine daha cok deger veririz. Boylece gosterissiz uyelerimiz daha gosterisli
olur. Gosterisli uyelerimizin ozene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, degeri az olana daha cok deger
vererek bedende birligi sagladı. Oyle ki, bedende ayrılık olmasın, uyeler birbirini esit bicimde
gozetsin. Bir uye acı cekerse, butun uyeler birlikte acı ceker; bir uye yuceltilirse, butun uyeler
birlikte sevinir.
Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı uyelerisiniz. Tanrı kilisede ilkin elcileri, ikinci
olarak peygamberleri, ucuncu olarak ogretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyilestirme
armaganlarına sahip olanları, baskalarına yardım edenleri, yonetme yetenegi olanları ve cesitli
dillerle konusanları atadı. Hepsi elci mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi ogretmen mi? Hepsi mucize
yapar mı? Hepsinin hastaları iyilestirme armaganları var mı? Hepsi bilmedigi dilleri konusabilir mi?
Hepsi bu dilleri cevirebilir mi? Ama siz daha ustun armaganları gayretle isteyin. Simdi size en iyi
yolu gostereyim.

1. Korintliler 13:1-13 Sevginin Üstünlüğü
Insanların ve meleklerin diliyle konussam, ama sevgim olmasa, ses cıkaran bakırdan ya da cınlayan
zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, butun sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam,
dagları yerinden oynatacak kadar buyuk imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hicim. Varımı
yogumu sadaka olarak dagıtsam, bedenimi yakılmak uzere teslim etsem, ama sevgim olmasa,
bunun bana hicbir yararı olmaz. Sevgi sabırlıdır, sevgi sefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, ovunmez,
boburlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi cıkarını aramaz, kolay kolay ofkelenmez, kotulugun

hesabını tutmaz. Sevgi haksızlıga sevinmez, gercek olanla sevinir. Sevgi her seye katlanır, her seye
inanır, her seyi umut eder, her seye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan
kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Cunku bilgimiz de peygamberligimiz de
sınırlıdır. Ne var ki, yetkin olan geldiginde sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Cocukken cocuk gibi
konusur, cocuk gibi anlar, cocuk gibi dusunurdum. Yetiskin biri olunca cocukca davranısları
bıraktım. Simdi her seyi aynadaki silik goruntu gibi goruyoruz, ama o zaman yuz yuze gorusecegiz.
Simdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindigim gibi tam bilecegim. Iste kalıcı olan uc sey vardır:
Iman, umut, sevgi. Bunların en ustunu de sevgidir.

Galatyalılar 5:13-26 Benlik ve Kutsal Ruh
Kardesler, siz ozgur olmaya cagrıldınız. Ancak ozgurluk benlik icin fırsat olmasın. Birbirinize
sevgiyle hizmet edin. Butun Kutsal Yasa tek bir sozde ozetlenmistir: “Komsunu kendin gibi
seveceksin.” Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız, dikkat edin, birbirinizi yok etmeyesiniz!
Sunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yonetiminde yasayın. O zaman benligin tutkularını asla
yerine getirmezsiniz. Cunku benlik Ruh'a, Ruh da benlige aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine
karsıttır; sonuc olarak, istediginizi yapamıyorsunuz. Ruh'un yonetimindeyseniz, Yasa'ya bagımlı
degilsiniz.
Benligin isleri bellidir. Bunlar fuhus, pislik, sefahat, putperestlik, buyuculuk, dusmanlık, cekisme,
kıskanclık, ofke, bencil tutkular, ayrılıklar, bolunmeler, cekememezlik, sarhosluk, cılgın eglenceler
ve benzeri seylerdir. Sizi daha once uyardıgım gibi yine uyarıyorum, boyle davrananlar Tanrı
Egemenligi'ni miras alamayacaklar. Ruh'un urunuyse sevgi, sevinc, esenlik, sabır, sefkat, iyilik,
baglılık, yumusak huyluluk ve ozdenetimdir. Bu tur nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih Isa'ya
ait olanlar, benligi, tutku ve arzularıyla birlikte carmıha germislerdir. Ruh sayesinde yasıyorsak,
Ruh'un izinde yuruyelim. Bos yere ovunen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kisiler
olmayalım.

