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Yaşam	ve	Sonsuz	Yaşam	
	
Belkide	 yaşamı	 tanımlamanın	 en	 pratik	 yolu,	 tutabildiğimiz	 kadar	 nefesimizi	
tutabilmek	 olurdu.	 Nefesimizi	 kesintisiz	 olarak	 tutamayacağımız	 için,	 nefesimizi	
tutabildiğimiz	kısıtlı	zaman,	bizlere	yaşamın	ne	olduğunu	göstermiş	olacaktı.		
	
Kutsal	Kitap’ta	insan	ve	yaşam	konusuna	bakarken,	insana	yaratılışın	en	ayrıcalıklı	bir	
parçası	olarak	yer	verildiğini	 (Tekvin	1:26-31)	görürüz.	Konu	 insan	ve	yaşam	olunca,	
Kutsal	Kitap	bitkilerin	ve	hayvanların	canlılığından	daha	öte	bir	anlam	ile	yaklaşır	(krş.	
Mezmur	8).		
	

Yuhanna	 17:3	…	 Sonsuz	 yaşam,	 tek	 gerçek	 Tanrı	 olan	 seni	 ve	 gönderdiğin	 İsa	
Mesih’i	tanımalarıdır.	

	
Yaşam	 konusuna	 bu	 ayet	 ile	 baktığımızda	 dünyasal	 canlılığın	 ötesinde	 bir	 ifade	 ile	
karşılaşıyoruz.	Buradaki	sonsuz	yaşam	ifadesi	dünyanın	ötesine	geçiyor.	Ancak	dikkat	
edin,	sonsuz	yaşam	sonsuzlukta	başlayan	bir	şey	olmaktan	öte,	bu	dünyada	başlayan	
bir	şey	olarak	dünyamıza	girmiş	durumdadır.		
	
Ayet	 İsa	 Mesih’ten	 bahsediyor;	 İsa	 Mesih’ten	 basedeceksek,	 O’nu	 işleri	 ile	 birlikte	
ifade	 ederek	 kavrayabiliyoruz.	 Bu	 kişi	 “Tanrılığa	 eşitliği	 hak	 bir	 saymayarak,	
yüceliğinden	 soyunmuş,	 kul	 özünü	 almış,	 bir	 bakirenin	 rahminde	 alçalarak	
dünyanımza	gelmiş,	Tanrı’yı	tanıtmış,	Tanrı’nın	Müjdesi’ni	açıklamış,	suçsuz	ve	ayıpsız	
bir	 şekilde	 (mükemmel	 bir	 kutsallıkla)	 yaşamış,	 çarmıha	 gerilmiş,	 ölmüş,	 gömülmüş,	
dirilmiş;	bir	gün	tekrar	geleceğini	vaat	ederek	göklere	yükselmiş”	biridir.	
	
İsa	 Mesih’i	 Kutsal	 Yazılar’da	 açıklandığı	 şekli	 ile	 tanımak	 ise,	 insanın	 bu	 dünyadaki	
yaşamını	 değiştiriyor	 ve	 insanı	 bu	 dünyadaki	 yaşamında	 sonraki	 yaşam	 için,	 sonsuz	
yaşama	için	belirleyen	bir	dönüşümle	yeniliyor.	
	
Böyle	 bir	 yenilenme,	 bu	 dünyadaki	 yaşamı,	 sadece	 fiziksel	 canlılığın	 ötesinde	 bir	
anlam	 ile	 belirliyor.	 Bir	 başka	 açıdan	 ifade	 edersek,	 sonsuz	 yaşamı	 olmak,	 bu	
dünyadaki	yaşamı	etkiliyor;	yani	sonsuz	yaşamı	almış	olmak,	kişiyi	bu	dünyanın	olağan	
yaşamının	ötesinde	bir	örnek	(farklı)	yaşamı	tecrübe	etmeye	getiriyor.	
	
Bu	noktada	karşımıza	 iman	konusu	çıkıyor.	Yuhanna	3:16-17	ayetlerine	baktığımızda	
iman	 ve	 yaşam	konusu	 kendisini	 kurtuluş	 ile	 belli	 ediyor.	 Yani	 gerçek	 yaşam,	 içinde	
sonsuz	 yaşam	olan	bir	 konu	olarak	 karşımıza	 çıkıyor	 ve	yargının	 (ya	da	 imansızlığın)	
karşıtı	bir	anlam	ifade	ediyor.	
	
Öyleyse	 bu	 dünyada	 nasıl	 yaşadığımız,	 sonsuzlukta	 nasıl	 yaşayacağımızı	
göstermektedir.	 İman	ve	yaşam,	bu	dünyada	kendisini	 sonsuz	yaşamdan	beslenerek	
etkin	kılıyor.	 İmana	dayanmayan	yaşam	 ise	sonsuzluktaki	yargı	 ile	belirlenmiş	olarak	
gözlerimizin	önünde	durmaktadır.		
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Yuhanna	3:1-15	ayetlerinde	Mesih	 İsa’nın	Nikodim	adında	bir	 Yahudi	önder	 ile	olan	
sohbetine	tanık	olmaktayız.	Nikodim	dönemin	dindar	toplumundan	korktuğu	için	 İsa	
ile	 geceleyin	 görüşmek	 için	 O’na	 geliyor.	 Nikodim	 İsa’nın	 “Tanrı'dan	 gelmiş	 bir	
öğretmen	 olduğunu”	 düşünüyor.	 İsa’nın	 mucizelerinin	 Tanrı	 ile	 birlikte	 olan	 bir	
kimsenin	işleri	olduğuna	inanıyor.	Ancak	Nikodim’in	kendi	yaşamında	kurtuluş	ile	ilgili	
bir	 güvenceye	 ihtiyacı	 olduğunu	 görüyoruz.	 İsa	 kendisiyle	 ilgili	 olarak	 Nikodim’in	
söyledikleri	 üzerinde	 tartışmaya	 girmiyor	 ya	 da	 bunları	 ispat	 etmeye	 çalışmıyor.	 İsa	
doğrudan	Nikodim’e	kurtuluş	için	yeniden	doğamaya	ihtiyacı	olduğunu	söylüyor.		
	
Bu	noktada	Nikodim’in	kafası	oldukça	karışmıştır.	Nikodim	belli	 ki	 İsa	 ile	 karşılaşana	
kadar	“Yahudiyim,	Fersiyim,	Kutsal	Yazılar’ı	biliyorum,	sünnet	oldum,	Yasa’yı	 tutmak	
için	gayretliyim;	demek	ki	kurtulacağım”	diye	düşünüyordu.	Mesih	ise	ona	doğrudan	
esas	ihtiyacı	olan	şeyi	söylüyor:	“Yeniden	doğmalısın…”	
	
Nikodim	ile	sohbetinde	Mesih’in	“Bedenden	doğan	bedendir,	Ruh'tan	doğan	ruhtur”	
dediğine	dikkat	edin	 (6.a.).	Mesih	burada	“insandan	 insan	doğar”	diyor;	yani	 fiziksel	
doğuşumuzun	Tanrısal	bir	doğuş	ile	(Tanrıdan	doğmak,	yeniden	doğmak)	yenilenmesi	
gerektiğine	 dikkat	 çekiyor.	 Ve	 bu	 yenilenme	 sadece	 İsa	Mesih	 aracılığı	 ile	mümkün	
olmaktadır.	 Bu	 yüzden	 Kutsal	 Kitap	 günahtan	 kurtuluş	 ya	 da	 sonsuz	 yargıdan	
kurtuluştan	 bahsederken;	 sonsuzlukla	 belirlenmiş	 bir	 yaşamdan	 bahsederken	 bunu,	
Mesih	ile	ilişkili	olarak	açıklar:		
	

Yuhanna	3:16	Çünkü	Tanrı	dünyayı	o	kadar	çok	sevdi	ki,	biricik	Oğlu'nu	verdi.	Öyle	
ki,	O'na	iman	edenlerin	hiçbiri	mahvolmasın,	hepsi	sonsuz	yaşama	kavuşsun.	
17	 Tanrı,	 Oğlu'nu	 dünyayı	 yargılamak	 için	 göndermedi,	 dünya	 O'nun	 aracılığıyla	
kurtulsun	diye	gönderdi.	

5:24	 Size	 doğrusunu	 söyleyeyim,	 sözümü	 işitip	 beni	 gönderene	 iman	edenin	
sonsuz	yaşamı	vardır.	Böyle	biri	yargılanmaz,	ölümden	yaşama	geçmiştir.	

	
Nikodim	 ile	 sohbetinde	Mesih	 özetle,	 inancı	 ve	 etnik	 kökeni	 bir	 arada	 tutan	 dünya	
görüşüne	 burada	 aydınlanış	 getirmektedir:	 Elinde	 kitap	 tutuyor	 olman	 iyidir,	 ancak	
yeniden	doğmalısın…	
	

Dini	eğitimini	tamamlamış	bir	kimse	olmanız	iyidir,	ancak	yeniden	doğmalısınız…	
	

Bir	 kilise	üyesi	 olmakla	 kurtulmuş	olmak	 aynı	 şey	değildir,	ancak	Kutsal	 Ruh’tan	
yeniden	doğmalısınız…	

	
Din	 görevlisi	 bile	 olmanız	 kurtuluş	 için	 güvence	 değildir,	 ancak	 Kutsal	 Ruh’tan	
yeniden	doğmadıkça	sonsuz	yaşama	(Tanrı'nın	Egemenliği'ne)	giremezsiniz…	

 


