HER İNSANIN CENNETTE BİR RUHSAL HESABI VARDIR
Filipililer 4:17-19
Armagan pesinde degilim, ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum. Benim her
seyim var, bolluk icindeyim. Epafroditus'un eliyle gonderdiginiz armaganları alınca bir eksigim
kalmadı. Bunlar guzel kokulu sunular, Tanrı'nın begenisini kazanan, O'nu hosnut eden
kurbanlardır. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginligiyle Mesih Isa'da gorkemli bir bicimde
karsılayacaktır.

Matta 6:19-21 (Luk.12:33-36; 16:13) Göksel Hazineler
“Yeryuzunde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada guve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da
girip calarlar. Bunun yerine kendinize gokte hazineler biriktirin. Orada ne guve ne pas onları yiyip
bitirir, ne de hırsızlar girip calar. Hazineniz neredeyse, yureginiz de orada olacaktır.”

Matta 19:21
Isa ona, “Eger eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yogunu sat, parasını yoksullara ver; boylece
goklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle” dedi.

Matta 5:11-12
“Benim yuzumden insanlar size sovup zulmettikleri, yalan yere size karsı her turlu kotu sozu
soyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevincle cosun! Cunku goklerdeki odulunuz buyuktur.
Sizden once yasayan peygamberlere de boyle zulmettiler.”

Matta 16:24-27
Sonra Isa, ogrencilerine sunları soyledi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, carmıhını
yuklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ugruma yitiren ise onu
kurtaracaktır. Insan butun dunyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?
Insan kendi canına karsılık ne verebilir? Insanoglu, Babası'nın gorkemi icinde melekleriyle gelecek
ve herkese, yaptıgının karsılıgını verecektir.

Markos 10:21-23
Ona sevgiyle bakan Isa, “Bir eksigin var” dedi. “Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver;
boylece gokte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.”
Bu sozler uzerine adamın yuzu asıldı, uzuntu icinde oradan uzaklastı. Cunku cok malı vardı. Isa
cevresine goz gezdirdikten sonra ogrencilerine, “Varlıklı kisilerin Tanrı Egemenligi'ne girmesi ne
guc olacak!” dedi.

Luka 12:32-34
“Korkma, ey kucuk suru! Cunku Babanız, egemenligi size vermeyi uygun gordu. Mallarınızı satın,
sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, goklerde tukenmeyen bir hazine edinin. Orada
ne hırsız ona yaklasır, ne de guve onu yer. Hazineniz neredeyse, yureginiz de orada olacaktır.”

Luka 18:22-25
Isa bunu duyunca ona, “Hala bir eksigin var” dedi. “Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara
dagıt; boylece goklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle.”
Adam bu sozleri duyunca cok uzuldu. Cunku son derece zengindi. Onun uzuntusunu goren Isa,
“Varlıklı kisilerin Tanrı Egemenligi'ne girmesi ne kadar guc!” dedi. “Nitekim devenin igne
deliginden gecmesi, zenginin Tanrı Egemenligi'ne girmesinden daha kolaydır.”

1. Timoteos 6:17-19
Simdiki cagda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip gecici zenginlige umut baglamamalarını
buyur. Zevk almamız icin bize her seyi bol bol veren Tanrı'ya umut baglasınlar. Iyilik yapmalarını,
iyilikten yana zengin, eliacık ve paylasmaya istekli olmalarını buyur. Boylelikle gercek yasama
kavusmak uzere gelecek icin kendilerine saglam temel olacak bir hazine biriktirmis olurlar.

İbraniler 11:24-27
Musa buyuyunce iman sayesinde firavunun kızının oglu olarak tanınmayı reddetti. Bir sure icin
gunahın sefasını surmektense, Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı gormeyi yegledi. Mesih ugruna
asagılanmayı Mısır hazinelerinden daha buyuk zenginlik saydı. Cunku alacagı odulu dusunuyordu.
Kralın ofkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Gorunmez Olan'ı gorur gibi dayandı.

