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Başlangıç

Bu kitap Tanrı ile ilişkinizde bazı harika şeyleri
öğrenmeniz düşünülerek hazırlanmıştır.

Bu çalışma boyunca günahlı insanın nasıl yenilenip
harika bir şekilde dönüştürüldüğünü öğrenmenizde
Tanrı yardımcınız olsun.
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İsa imanlıları imansızlardan ayırıyor.

Bölüm 1

TANRI′NIN TALEBİ
Hayatınız boyunca pek çok önemli soruları
cevap¬larsınız. Bu kitapta hepimiz için çok

önemli olan soruları tartışacağız. Ve Tanrı′nın
bu sorulara cevap verdiğini göreceksiniz.

Ölümden sonraki yaşam hakkında Kutsal
Kitap′ın ne dediğini öğreneceksiniz.
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SORU 1:

Eğer bu gece ölmüş olsaydın, cennete mi
cehen-neme mi giderdin?
SORU 2:

Sen öldüğün zaman nereye gideceğinden emin
misin?

SORU 3:

Şimdi öldüğünüzü farz edelim ve kendinizi

göklerin kapıları önünde buldunuz. Orada Tanrı
duruyor ve size soruyor: ″Neden senin cennete
girmene izin vereyim?″ Tanrı′ya ne cevap
verirdiniz?

SORU 1:
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Eğer bu gece ölmüş olsaydın, cennete mi
cehen-neme mi giderdin?

______________________________________
SORU 2:

Sen öldüğün zaman nereye gideceğinden emin
misin?

______________________________________
SORU 3:

Şimdi öldüğünüzü farz edelim ve kendinizi

göklerin kapıları önünde buldunuz. Orada Tanrı
duruyor ve size soruyor: ″Neden senin cennete
girmene izin vereyim?″ Tanrı′ya ne cevap
verirdiniz?

______________________________________

______________________________________

______________________________________
Bu üç soru için cevabınız nedir?
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SORU 1: Eğer bu gece ölmüş olsaydın,
cennete mi cehenneme mi giderdin?

Pek çok insan nereye gideceğinden emin

değilken yine pek çok insan cennete gideceğini
umut ediyor. Neredeyse bütün insanlar

cehenneme gitmeyeceğini umut ediyor. Bazıları
da ölümden sonra hiç bir şey olmayacağını
düşünüyor.

Siz nereye gideceğinizi umut ediyorsunuz?
SORU 2: Sen öldüğün zaman nereye
gideceğinden emin misin?

Halen söylediğimiz üzere çoğu insan ölümden
sonraki kendi durumu için emin değildir. Onlar
kendilerinin cennete gideceğini umut ederken
bazılarının cehenneme gideceklerini

düşünürler. Bazı kimseler de ″bundan kimse
emin olamaz″ diye düşünür.

Siz nereye gitmeyeceğiniz konusunda ne
düşünüyorsunuz?

SORU 3: Şimdi öldüğünüzü farz edelim ve
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kendinizi göklerin kapıları önünde buldunuz.

Orada Tanrı duruyor ve size soruyor: ″Neden

senin cennete girmene izin vereyim?″ Tanrı′ya
ne cevap verirdiniz?

Pek çok insan bu soruya şöyle cevap veriyor:
* ″Biliyorum, mükemmel değilim, ama o
kadar da kötü değilim.″

* ″Ben bir Hitler değilim.″

* ″Kesinlikle yolun aşağısında yaşayan
Joe′dan daha iyiyim.″

Bazıları şöyle diyebilir:

* ″Benim kabul edilmemi sağlayabilecek
bir yol yok!″

* ″Cennete gitme şansım vardı ve şansımı
kaybettim.″

Eğer cennette gitmek için şansınızı

kaybettiğinizi düşünüyorsanız, bu İncil

çalışmasının sizin için iyi bir haberi var. Bundan
sonraki bölümleri çalıştıkça halen bir ümit
olduğunu göreceksiniz.
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Genelde insanlar tarafından verilen cevaplar,

onların cennete girebileceklerini düşündüklerini
göstermektedir. Böyle cevap veren kimseler
gerçekte, kendilerinin yaptıkları ya da

yapmadıkları şeyler sebebiyle Mesih İsa′nın,
onların cennete girmesine izin vereceklerini

söylemiş oluyorlar. Bazı insanlar yaptıkları işler
sebebiyle cennette olmak istiyorlar: ″Çoğu
zaman oldukça iyiydim.″ Diğerleri de

yapmadıkları şeyler sebebiyle cennette olmayı
umut ediyorlar: ″Ger¬çekten de o kadar kötü
değilim.″ Eğer bizler ne yaptığımıza veya ne
yapmadığımıza dayanarak cennete girmeyi

istiyorsak, o zaman kendimizi, Tanrı′nın bizden
ne yapmamızı ve ne yapmamamızı istediği
gerçeğinin önünde buluruz.

Kutsal Kitap′ın temel mesajlarından biri,

Tanrı′nın Yasası′dır. Tanrı′nın Yasası′nın mesajı
sizden kesinlikle talep edilen şeylerdir. Yasa

bize, cennete gidebilmemiz için ne yapmamızı
ve ne yapmamamızı söyler. Tanrı′nın Yasası
aynı zamanda Tanrı′nın taleplerini tam ve

mükemmel yapmadığımız zaman neye layık
olduğumuzu da söyler.

Siz ne yaptığınıza ve ne yapmadığınıza
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dayanarak cennette olmayı mı umut
ediyorsunuz?

Tanrı′nın Yasası, Tanrı′nın sizden ne talep

ettiğini söylüyor ve Yasa size, yapmanız ve

yapmamanız gereken işleri tam mükemmel bir
şekilde yerine getirmediğinizde hak ettiğiniz
şeyi de söylüyor.

Yasa daima sizden bir şeyler talep eder.

Örneğin ülkemizin yasası trafikte belli hız

limitlerinin aşılmamasını ister. Başka bir yasa
bize ait olmayan bir şeyi almamamızı

(çalmamamızı) söyler. Başka bir yasa öldürme

(yaralama, kavga etme) diye söyler. Ama sizler
bu yasaları biliyorsunuz. İncil de bize ″Göksel

Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun″
diye söyler (Matta 5:48).

Mükemmel bir kişi olmak, hiç yanlış bir şey
yapmaksızın yaşamayı gerektirir. Bunun

anlamı, doğru bir şekilde yaşamak, sözleri ve

düşüncesiyle her zaman doğru olmak demektir.
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Eğer siz hiçbir yanlış yapmadan yaşadıysanız,
mükemmel bir kişisiniz demektir. Babamız
Tanrı′nın sizden talep ettiği şey de budur.

Tanrı′nın Yasası böyledir. İnsanın bütün yaşamı
boyunca mükemmel bir şekilde, hiç yanlış
yapmadan yaşamasını talep eder.

Kutsal Kitap′ta Tanrı ″Kutsal olun, çünkü ben
Tanrınız RAB kutsalım″ diyor (Levililer 19:2).
Kutsal olmak, Tanrı′nın gözünde mükemmel

olmak demektir. Kutsal bir kimse ise asla yanlış
bir şey yapmaz. Eğer siz bir kere yanlış
yaptıysanız ya da Tanrı′nın yapmanızı

istemediği şeyi bir kere bile yaptıysanız siz

artık kutsal biri olamazsınız. Tanrı yaptığımız

yanlışın günah olduğunu söylüyor. Tanrı günah
işlemememizi de söylüyor

Tanrı′nın Yasası kutsal olmamızı söylüyor ve
sizden kutsallık talep ediyor.

Tanrı′nın Yasası′nın sizden talep ettiği

şeyleri tam olarak yapabiliyor musunuz?

Tanrı′nın Yasası size daima mükemmel ve
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kutsal olmanızı söylüyor. Kutsal yaşam,

Tanrı′nın gözünde günahsız olan bir yaşamdır.
Ve Tanrı Yasası′nda sizden tam itaat istiyor.
Eğer mükemmel ve kutsal bir yaşam

yaşarsanız, sonsuza dek cennette olacaksınız.
Bir başka açıdan bakarsanız, Tanrı sizden bir
miktar iyi olmanızı beklemiyor. Tanrı sizden

olabildiğiniz kadarıyla iyi olmanızı istemiyor.

Tanrı ″elinden geldiği kadar mücadele et″ ya da
″yapabildiğin kadarıyla en iyisini yap″ demiyor.
Tanrı sizden mükemmel olmanızı talep ediyor.
Tanrı tam kutsallık talep ediyor. Tanrı sizden
günahsız olmanızı istiyor.

Tanrı′nın cennet konusunda ne talep ettiğini
matematiksel olarak şu şekilde formüle
edebiliriz:

100% kutsallık
+ 0% günah =

100% sonsuz yaşam (cennet)
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Yani bir kimse hiç günah işlemezse ve

mükemmel bir şekilde yaşarsa, Tanrı ona

Yasası gereği cennetteki sonsuz yaşamı vaat
ediyor.

Tanrı sizden oldukça iyi olmanızı mı,

elinizden geldiği kadar iyi olmanızı mı yoksa
tamamıyla mükemmel ve kutsal olmanızı mı
istiyor?

100% sonsuz yaşam (cennet) formülünde
(100% kutsallık + 0% günah) kendinizi
nerede görüyorsunuz?

Özetlersek, Tanrı sizden tam mükemmel ve
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kutsal yaşamanızı, hiç günah olmadan

yaşamanızı istiyor. İyi olmaya çalışmanızın
yeterince iyi olmadığını görüyor musunuz?

″Niçin ben böyleyim?″ diye düşünmelisiniz.
Mükemmel olmadığınızı görmeniz gerek.
Tanrı sizin herkesten mükemmel (kutsal)

olmanızı istiyor. Bunu Tanrı′nın Yasası sizden

talep ediyor. Bu durumda bir günah işlemiş kişi
sonsuz yaşamı kazanabilir mi? Tanrı′nın
Yasası′na göre yanlış yapmak, Tanrı′nın
gazabını ve yargısını gerektirir.

