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Başlangıç

Bu kitapta ölümden sonra yaşam hakkında

öğreneceksiniz. Küçük bir kitapta oldukça kapsamlı
bir konunun incelenmesi fazla gelebilir. Öyledir de!
Bu nedenle kendimizi biraz sınırlayacağız.

Yaşamın ve ölümün ne olduğuna ve bazılarının

ölümden sonra yaşam hakkında neye inandıklarına
bakacağız. En önemlisi, Tanrı’nın bize ölümden

sonra yaşamla ilgili ne öğrettiğine bakacağız. Bunu
O’nun Sözü olan Kutsal Kitap’ı inceleyerek
yapacağız.

Beş bölümün her biri küçük bir yıldız işaretiyle (*)
belirtilen hedeflerin listesiyle başlar. Bu hedefler

size o bölümde ne öğreneceğinizi gösterir.

Ölüm sonrası yaşamı öğrenirken Tanrı yardımcınız

olsun. Çalışmanızı kutsasın!
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Mesih İsa kuyu başında Samiryeli kadınla konuşuyor.
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Bölüm – 1

Yaşam Nedir?
Bazı yönlerden, bu soruyu cevaplamak kolay

olabilir. Aynaya bakın: Hareket ettiğinizi ve

gözlerinizin kırpıştığını görmek, yaşadığınızı

gösterir! Ve tabi bu kitabı okumanız da

yaşadığınızın delilidir!

Ancak “yaşam” görebildiğimiz ve dokunabildiğimiz

şeylerle mi sınırlıdır? Sadece düşünebildiğimiz için
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mi yaşadığımızı biliyoruz? Yaşam nedir? Eğer

cevabı bildiğinizi düşünüyorsanız, sizi daha da zor
bir soru bekliyor: “Yaşamın anlamı nedir?”

Bu bölümde birçok insanın yaşamın ne olduğu

hakkındaki inançlarına bakacağız. Ayrıca Kutsal
Kitap’ta Tanrı’nın yaşama dair ne dediğine

bakacağız. Bunu yaparken, özellikle Tanrı’nın
dünyada geçirdiğimiz zaman esnasında
yaşamımıza verdiği anlama bakacağız.
Bu bölümde şu konulara bakacağız:
*

insanların yaşam hakkındaki yanlış fikirlerinin

*

yaşam hakkında Tanrı’nın tanımının ne

*

bazısını fark edebileceksiniz;

olduğunu anlayabileceksiniz;

Tanrı’nın yaşamımız için amacının çoğu insanın

hedeflerinden daha iyi olduğunu

görebileceksiniz!

Bir zamanlar çok zengin bir çiftçi varmış. Bir sene

tarlaları çok ürün vermiş. Ürünü o kadar çokmuş ki,

tahılını depolayacak yer kalmamış. Bu yüzden

daha büyük ambarlar yapmaya karar vermiş.

Ürününden ve kendinden o kadar mutluymuş ki,
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“Gelecek yıl gerçekten çok çalışmama gerek yok.

Yan gelip yatar, rahatıma bakar ve yaşamın tadını
çıkarabilirim” diye düşünmüş.

Mesih İsa’nın dünyadaki yaşama dair açgözlü bir

adamla ilgili olarak anlattığı meselin tamamını Luka

12:16-21 ayetlerinden okuyabilirsiniz. Bu meseldeki
çiftçiye benzer insanlar tanıyoruz, değil mi? Boş
boş oturup rahat yaşamaya bakarlar. Fırsat

ayaklarına geldiğinde yeryüzündeki yaşamın tadını
doyasıya çıkarmak isterler. Ölümden sonra
yaşamın olmadığını düşünürler, o nedenle
buradayken krallar gibi yaşamak isterler!

Ancak yaşamı sahip olabildiklerimizden ibaret bir
süre olarak düşünürsek, gerçekten mutlu olur

muyuz? Bir şekilde $100,000 kazanabilsek,

$200,000 dolar kazanmak daha iyi olmaz mı?

Büyük bir evimiz olsa, daha büyüğünü istemez

miyiz? Sadece daha fazla şeyler elde etmeyi

düşünerek bu yaşamda mutlu olabilir miyiz? Luka

12:15 ayetinde Mesih İsa bu soruyu bizim için

cevaplar: “Dikkatli olun! Her türlü açgözlülükten
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sakının. İnsanın yaşamı malının çokluğuna bağlı
değildir.”

— Bazı insanlar, sanki bu yaşam sadece daha
fazla şeyler edinmek içinmiş gibi yaşar.

— Bazı insanlar bu yaşamın amacının sadece
mutlu yaşamak olduğunu zannederler.

— Mesih İsa bu yaşamın mal çokluğuna bağlı
olmadığına dikkat çekmiştir.

Yaşamın anlamı nedir? Yaşamın her şeyi elde
edebileceğiniz zaman süresi olduğuna inanan
kimseler olduğu gibi, yaşamın hiçbir anlamı

olmadığına inanan insanlar da vardır! Onlar

yaşamın uzun zaman önce oluşmuş bir kazadan

ibaret olduğuna inanıyorlar. Yaşamın bir yaratıcısı

olmadığına, yaşamımıza anlam veren bir Tanrı’nın

olmadığını düşünüyorlar.

Diğerleri ise yaşamın bir rüya gibi olduğuna

inanıyor. Bizim gerçek sandığımızın gerçek

olmadığını söylüyorlar. Mesela acıyı ele alalım. En
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son ne zaman ayak parmağınızda acı hissettiniz ya
da ne zaman başınıza bir şey düştü? Ya da ne

zaman bileğinizi burktunuz? Bu tür tecrübelerde acı
duymuşsunuzdur, öyle değil mi? Fakat bazıları

acının sadece zihninizde olduğuna inanırlar. Onlara
göre gördüğünüz, tattığınız, dokunduğunuz,

işittiğiniz ya da kokladığınız her şey bir hayalden

ibarettir. Onlara göre yaşam bu hayal dünyasının
arkasındakini aramaktır, “gerçeğin” aslında ne
olduğunu ortaya çıkarma süresidir.

Ne yazık ki, bazıları yaşamın gerçek anlamı

olmadığına inandıkları için bunalımlı ve umutsuz
oluyorlar. Şöyle düşünüyorlar: “Zaten yaşamın
anlamı yoksa ne fark eder ki? Eğer yaşamım

kimseyi ilgilendirmiyorsa, bu dünyada gerçek bir

fark yaratamıyorsam, burada olmamın ne önemi

var?”

— Bazı insanlar bu yaşamın bir anlamı olmadığına
inanıyorlar.

— Bazı insanlar çektiğimiz acıların gerçek
olmadığına inanıyorlar.

8

— Bazı insanlar yaşamda bir anlam görmedikleri
için ağır bir umutsuzluk ve bunalım ile
yaşıyorlar.

O zaman yaşamın anlamı, amacı nedir? Bu soruya
en iyi cevap yaşamı yaratandan, Tanrı’nın
kendisinden gelir!

Kutsal Kitap bize Tanrı’nın her şeyi yarattığını

anlatır. Sonunda ve en önemlisi Tanrı iki insanı,

Adem ve Havva’yı yani adamı ve kadını yarattı. Ve
Tanrı bu insanları yarattığı zaman onların

yaşamlarına bir anlam verdi. Onları dünyanın

başına getirdi! Onlara “Yeryüzünü doldurun ve
denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki

kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara

egemen olun” diyerek yaşamlarına bir amaç

yerleştirdi (Tekvin 1:28).

Tanrı bu insanları yarattığında daha da önemli olan

ise onların mükemmel olduğuydu. Tanrı onlarla

olmaktan keyif alıyordu, onlar da O’nunla birlikte

olmaktan keyif alıyorlardı. Bir düşünsenize! Adem

ve Havva göremedikleri bir Tanrı’ya dua etmediler
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Tanrı ilk ailemiz olarak Adem ve Havva’yı yarattı.
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–sizin komşunuzla konuştuğunuz gibi O’nunla yüz

yüze konuştular. Adem ve Havva Tanrı’nın var olup
olmadığını, onları önemseyip önemsemediğini hiç
merak etmediler –Tanrı doğrudan onlarla konuştu
ve onları sevgisini gösterdi.

Tanrı’nın yaşama anlam vermesi en baştan beri

açıktı. Tanrı bütün insanları sevdi ve bizlerin O’nu
seven sevgili çocukları olarak yaşamamızı istedi.

Bizlere içinde yaşanacak harika bir dünya sağladı.
İhtiyacımız olan her şeyi verdi. Bu güzel ve

mükemmel dünyada O’nunla sonsuza kadar

yaşayacağımızı planladı. O mükemmel bir Baba’ydı
ve başından beri Tanrı’nın planı O’nunla

yaşamımızın tamamen mükemmel olacağı

üzerineydi.

Tanrı’nın planı birçok insanın “yaşam” hakkındaki

fikirlerinden daha iyi etki bırakmıyor mu? Tanrı

dünyayı yarattığı zaman, insanlar ne kadar çok

“şeyleri” olduğunu merak etmiyorlardı. Bütün dünya

onlarındı! Tanrı dünyayı yaratmıştı böylelikle erkek

ve kadın Yaratıcı’yla yürüyüp konuşabiliyor, O’na

ibadet edebiliyorlardı. Yaşam keyifliydi. Yaşam
anlam ve amaç yüklüydü.

— Tanrı Adam ve Havva’yı yarattı ve onları
görevlendirdi.

— İlk ailemiz Tanrı ile mükemmel bir ilişki
içindeydiler.

— Tanrı bu yaşama anlam vermektedir.
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Bölüm Özeti – 1

Yaşamın anlamı nedir? Bu, muhtemelen hepimizin
zaman zaman sorduğu bir sorudur. İnsanlar

yaşamda anlam bulmaya çalışırken, her türlü

cevabı hayal ederler. Bazıları yaşamın amacının
gittikçe daha çok “eşya; mal” edinmek olduğuna

inanır. “En çok mal mülkle ölen kazanır!” düsturuyla
yaşarlar. Diğerleri yaşamın fazla anlamı olmadığını
düşünür. Bazıları kendi yaşamları için anlam

yaratmaya çalışırlar ya da umutlarını kaybederler.
Tanrı’nın yaşamımızla ilgili ne dediğini duymak için
Kutsal Kitap’ı okumak önemlidir. Tanrı yaşamımıza
gerçek anlamını verir. Tanrı yaşamı ilk sırada

yaratmıştır! Sadece dünyayı yaratmakla kalmamış,

ilk iki insanı da yaratmıştır. Onları kendisiyle

mükemmel bir ilişki içinde olmaları, sevgi ve

ibadetle dolu bir yaşam geçirmeleri için yarattı.

Daha çok “mal” edinme kaygısı taşımamaları için

Tanrı onlara ihtiyaçları olan her şeyi verdi. Tanrı ilk

ailemizi (Adem ve Havva) yarattıklarının en

harikası olarak meydana getirdi. Tanrı hepimizin

mükemmel, sevgi dolu, sonsuz bir yaşamla O’ndan

zevk alarak yaşamamızı istedi.

