
Hedefimiz diriliştir (1.Korintililer 15:1-11) 

 

 

 
 Tanrı yaşamın Babasıdır. Tanrı bize İsa Mesih ve Kutsal Ruh‟u gönderdi. Onlar yaratık 

değildir. Tanrı kendisiyle asla ayrılamayan Tanrı‟dan olanı bize verdi. Yani bu Tanrı‟nın 

genleri bize aktarılmış oluyor. Böylece Tanrı kendisi gibi bizim de sonsuz yaşamamızı istiyor.  

İsa Mesih Tanrı‟nın bağrında biricik kalan Tanrı‟dır. O bir bakirenin aracılığıyla insan 

olarak doğdu. Ama o sıradan bir insan değildir. O Ademin kan soyuyla alakasızdır. Dolaysıyla 

Onda günah yoktur. O bütün insanlığın günahını üstlenerek çarmıhta öldü. Ama Tanrı O‟nu 

üç gün sonra diriltti. İsa öldürülmeden önce „Diriliş ve yaşam ben'im‟ (Yuhanna 11:25) diye 

söylediği gibi, o ölümden dirildi.  

İsa‟nın dirilişi neden önemlidir? Çünkü İsa‟ya inananlar da dirileceğini Tanrı vaat etti. Eğer 

diriliş olmasaydı dünyada en zavallı insanlar İsa‟ya inananlar olabilirdi (1.Korintililer 15:14-

15). İman hayatının amacı bedensel olarak gönençli yaşamak değildir. Et ve kan her ne kadar 

Kutsal Yasa‟ya dayanarak kendilerini terbiye etsede göksel Egemenliğini miras alamaz 

(1.Korintililer 15:50). Göksel Egemenliğini miras alabilen sadece Tanrı‟nın lütfünü alan 

canlardır.  

Mesihçilerin iman hayatlarının açık bir hedefi vardır. Bu diriliştir (Filipililer 3:8-14). Bazı 

insanlar „çarmıhın hedefine doğru ilerliyorum‟ der. Ama Mesihçilerin hedefi çarmıh değil 

diriliştir. Çarmıhın anlamı ölümdür. Biz her gün çarmıhı yüklenerek ölmemizin sebebi diriliş 

denen hedefimizdir.  

Günümüzde en çok ilgi çeken konu yapay zekadır. Birkaç gün önce yapay zekanın bir 

roman yazdığı haberini duydum. Bu mümkün olabilir çünkü roman bir hikâye olduğu içindir. 

Ama yapay zeka her ne kadar gelişmiş olsa da makale yazamaz. Çünkü makale için yazarın 

kendi hayat hikâyesi lazım. Kutsal Kitap da edebi türler olarak roman değil makaleye 

yakındır. Çünkü Kutsal Kitap Tanrı‟nın yaptıklarını görüp duyanların deneyimlerini 

yazdıklarıdır. 

Gelecekte vaizler yapay zekanın yardımıyla vaaz verebilirler. Ama acaba yapay zekanın 

vaazında Kutsal Ruh‟un işleyişi olur mu? Kutsal Kitap Kutsal Ruh‟u alanların Tanrı‟dan 

esinlenerek yazdığı kitaptır. Ruhu olmayan bir yapay zeka acaba Kutsal Ruh‟u alabilir mi? 

Onun yaptığı vaazda Ruh‟un işleyişi olur mu? O‟nun vaazı sadece bir hikâyedir. Vahiy 

kitabında birçok insanın acılaşan sulardan içip öleceğini söyledi (Vahiy 8:11). Kurguyu 

Tanrı‟nın sözü olarak kabul edenlerin ruhu farkında olmadan ölecektir.  

İsa Kefernahum‟daki havrada Tanrı sözünü paylaştığı zaman bir kişinin içindeki cin 

kovuldu. Bunu gören insanlar „Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, 

onlar da sözünü dinliyorlar!‟ (Markos 1:27) diye söyledi. Cinleri boyun eğdiren söz sadece 

sonsuz yetkiye sahip olan Tanrı‟nın ağzından çıkan sözdür. İlerde yapay zekanın vaazını 

işiterek lütuf aldığını söyleyenler de olabilecek. Ama o sözden dolayı kovulan cin 

olmayacaktır. Ve o sözü işitenlerin ruhu gitgide ölmek zorunda olacaktır. Çünkü Kutsal Ruh 

sadece Tanrı sözünün bulunduğu yerde çalışır (1.Selanikliler 2:13). 

Günümüzde birçok insan iman hayatını sürdürürken Ruh‟a değil duygusuna dayanarak 

yapıyorlar. Biz Tanrı merkezli olarak iman hayatımızı sürdürmeliyiz. Bu beden olarak çok 

zordur. Ama ruh için diri su olur. İnsanın yapmış olduğu bir doktrine göre iman hayatını 

sürdüren insan duygusuna göre iman hayatını sürdürmek zorunda olur. Öyle insanlar ibadet 

yaparken de kendisini tatmin etmeye çalışırlar. Biz şunu mutlaka bilmeliyiz ki Tanrı Ruh 

olduğu için Ruh‟ta ve Gerçekte tapınanları arar (Yuhanna 4:23-24). Duygusuna göre 

yaşayanlar kilisede kırıldığı zaman kiliseden ayrılabilir. Bu sadece kendisi değil kendi soyları 



için de çok mutsuz bir şeydir.  

Vaftiz edilen insan sadece suya girip çıkan insan değil, İsa‟nın ölümünü tadıp İsa‟nın 

dirilişine katılan insan, yani içinde İsa‟nın izi bulunan insandır. İsa dirilişe doğru koştuğu gibi 

biz de diriliş hedefine doğru koşan vaftiz edilmiş olanlarız (1.Korintililer 15:23-24). 

Mesihçilerin her hafta toplanıp İsa‟nın dirilişini anmalarının sebebi de onların içlerinde 

büyük bir vaat olduğu içindir.  

Rab tekrar gelinceye kadar yaşamımız dirilişi hazırlayan yaşam olmalıdır. Vahiy 19:7-8 

“Kuzu'nun düğünü başlıyor, O'nun gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak, ince 

keten giysiler verildi. İnce keten, kutsalların adil işlerini simgeler” diye söyledi. Kutsalların 

adil işleri için ilk önce diriliş umudu lazım. Diriliş umuduyla dolu olanlar kendilerinde olan 

umut için canını vermek zorunda olsa da sevinecekler.  

Tövbe edip İsa Mesih‟in adıyla vaftiz olanlara Tanrı Kutsal Ruh‟u gönderir. Kutsal Ruh 

içimizde olduğu için Tanrı ölümlü bedenlerimize de yaşam verecektir (Romalılar 8:11). 

Dinde insanlara diriliş sağlayabilecek güç yoktur. Sadece içinde Ruh‟un kanıdı olanlar dirilişe 

katılabilirler. Dolaysıyla Kutsal Ruh‟la paydaşlığımız olması lazım. Kutsal Ruh‟u 

söndürmeyip Kutsal Ruh‟la yaşamak lazım.  

Yapay zekanın gücü az zaman sonra insanınkine üstün olacaktır. Kutsal Ruh tarafından 

yardım edilmeyen insan o çağ gelince zaferli olamayacaktır. Kilisede her zaman Ruh‟un 

işleyişi olması lazım. Her zaman Tanrı‟nın egemenliğinin sevinçli haber yayılması lazım. 
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