İman ve İyi İşler
İyi İşler Bizi Bu Dünyada Tanrı ile Meşgul Eder.
-Hristiyan imanı tek başına, bağımsız yaşanan bir şey değildir (öyle olsaydı, tek kişilik
manastırımızda yaşamayı vaaz edecektik).
-Hristiyan imanı sadece aynı imandan kimseler ile yaşanan bir şey değildir (öyle olsaydı,
sadece vaftizli kimselerle ve/veya Hristiyan imanını ikrar eden kimseler dışında herhangi biri
ile ortak bir çalışma, komşuluk, iş ortaklığı, akrabalık, arkadaşlık ilişkisi içinde olamazdık).
Mesih hem yanında kendisine iman eden havarilerine, öğrencilerine ve hizmet eden kadınlara
konuşmuş, hem de havralara, kent meydanlarına, düğün törenine, cenaze törenine giderek
kendisini tanımayan kalabalıklarla bir arada bulunmuştur.
Kutsal Üçlübir Tanrı'ya dayanan iman bu dünyada etkin bir şekilde çalışır: çünkü Tanrı
bahçeye bakıp işlemesi için Adem'i görevlendirmiştir. Sadece kendi geçimimiz için
çalışmıyoruz; Mesih'in sevgisini, iyiliğini, lütfunu, tesellisini, şifasını, özgürlüğünü, kurtarışını
duyurmak için çalışıyoruz ve yine bütün bunları başkalarına iletmek için iyi işler yapıyoruz.
Mesih imanını, hiç bir iyi iş yapmadan yaşamak olarak düşünebilir miyiz? HAYIR!
Mesih'te kurtulmuşluğu olan bir kişinin bu dünyadaki yaşamı, dünyanın işlerinin tersine,
bencillikten ve kötü niyetten uzak, cimrilikten ve savurganlıktan uzak bir şekilde, TANRI'NIN
GÖRKEMİ ve İnsanın İyiliğine Hizmet Etmek için etkindir. Düşmüş bir dünyada yaşayan
çoğunluk, zamanlarını ve dünyanın mallarını farklı amaçlar ile kullanırken, Samimi
Hristiyanlar ise bu dünyadaki zamanını, gücünü, yeteneğini, maddi ve manevi imkanlarını
Tanrı'nın imanlı kişide görmek istediği bir yolda cömertçe kullanmayı arar.
Hristiyan İmanı Diridir; bu yüzden Etkindir ve İyi İşler Üretir. Hristiyan İmanı bu dünyaya
cennetten bir tat getirmek için çalışır.
KUTSAL OLMAYI bu dünyaya ilgisiz, ihtiyaçlara duyarsız, gönüllü yardım etmekten kaçınan
bir tutum olarak düşünebilir miyiz? HAYIR!
İyi İşler Bizi Bu Dünyada Tanrı ile Meşgul Eder. İyi İşler, Bu Dünyanın Tanrı'ya ait Olduğuna
İşaret Eder. İyi İşler, Tanrı'nın Yarattığı Bu Dünyayı Tanrı'nın Yüreğindeki Amaca Uygun Bir
Şekilde Yaşama Örneğini Ortaya Koyar.
Neticesinde bir paranın iki yüzü gibi, imanı ve işleri birbirinden ayıramayız. İmanı ve işleri
birbirinden ayrı düşünenler bu dünyayı "ruhsal dünya ve fiziksel dünya" olarak ikiye bölmüş
olurlar. Tanrı'nın bunu istediğini ise görmüyoruz.
İmanı ve işleri birbirinden ayrı düşünenler Mesih'in nasıl bir iman örneği ortaya koyduğunu,

O'nun yaşamına bakarak görebilirler.
Tanrı dünyayı yarattı ve "iyi" olduğunu söyledi; bizler de bu dünyayı bir çile çekme yeri olarak
düşünmüyoruz ve bu iyi dünyanın tadına bakarak, keyfini çıkararak yaşıyoruz; böylece her işte
yaratan Tanrı'nın sağlayan ve kurtaran Tanrı olduğunu ilan ediyoruz:
İyi İşler Bizi Tanrı'nın Dünyasında Tanrı ile Meşgul Eder.
Koloseliler 3:23-24 Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar
için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz.
I.Petrus 2:12 İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük
yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı, kendilerine yaklaştığı
gün yüceltsinler.
Kolose 3:17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba
Tanrı'ya şükrederek yapın.
Mezmur 119:34 Anlamamı sağla, yasana uyayım,
Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.
Vaiz 9:10 Çalışmak için eline ne geçerse, var gücünle çalış. Çünkü gitmekte olduğun
ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur.
Romalılar 14:8 Yaşarsak Rab için yaşarız; ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse, yaşasak da
ölsek de Rab'be aitiz.
I.Petrus 2:15 Çünkü Tanrı'nın isteği, iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır.

