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C E N N E T CENNET ÝLE ÝLGÝLÝ AYET-Ý KERÝMELER - 3 "Oraya emniyet ve selametle girin" (denilir, onlara)." (Hicr
Suresi / 46) "Biz, onlarýn gönüllerindeki kini söküp attýk; artýk onlar köþkler üzerinde karþý karþýya oturan kardeþler olacaklar."
Suresi / 47) "Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, oradan çýkarýlmayacaklardýr." (Hicr Suresi / 48) "(O yurt,)
girecekleri, zemininden ýrmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her þey vardýr. Ýþte Allah, takva
sahiplerini böyle mükafatlandýrýr." (Nahl Suresi / 31) "(Onlar), meleklerin; "Size selam olsun. Yapmýþ olduðunuz (iyi) iþlere karþ
cennete girin" diyerek, tertemiz olarak canlarýný aldýklarý kimselerdir." (Nahl Suresi / 32) "Ýþte onlara, alt taraflarýndan ýrmakla
akan Adn cennetleri vardýr. Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altýn bileziklerle bezenecekler; ince ve
kalýn dibadan yeþil elbiseler giyecekler. Ne güzel karþýlýk ve ne güzel kalma yeri!" (Kehf Suresi / 31) "Ýman edip iyi davranýþla
bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardýr." (Kehf Suresi / 107) "Orada ebedi kalacaklardýr.
Oradan hiç ayrýlmak istemezler." (Kehf Suresi / 108) "Ancak; tevbe edip, iman eden ve iyi davranýþta bulunan kimseler
hariçtir. Bunlar, cennete girecekler ve hiç bir haksýzlýða uðratýlmayacaklardýr." (Meryem Suresi /60)
"O cennet; çok merhametli olan Allah'ýn kullarýna, gýyaben vadettiði Adn cennetleridir. Þüphesiz O'nun vadi yerini bulacaktýr."
(Meryem Suresi / 61) "Orada boþ söz deðil, hoþ söz duyarlar ve orada, sabah-akþam kendilerine ait rýzýklarý vardýr." (Meryem
Suresi / 62) "Kullarýmýzdan takva sahibi kimselere verdiðimiz cennet iþte budur." (Meryem Suresi / 63) "Ýçinde ebedi
kalacaklarý, zemininden ýrmaklar akan Adn cennetleri! Ýþte arýnanlarýn mükafatý budur." (Tâ'hâ Suresi / 76) "Bunun üzerine: 'E
Âdem! bu, hem senin için hem de eþin için büyük bir düþmandýr. Sakýn sizi cennetten çýkarmasýn; sonra yorulur, sýkýntý çeker
Suresi / 117) "Onun (cehennemin) uðultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzuladýðý (sayýsýz nimet) içinde ebedi
kalýcýdýrlar." (Enbiyâ Suresi / 102) "En büyük korku bile onlarý üzmez. Melekler kendilerini; "Size söz verilen gün iþte bugündür
karþýlarlar." (Enbiyâ Suresi / 103) "Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranýþlarda bulunanlarý, zemininden ýrmaklar akan
cennetlere kabul eder. Bunlar orada altýn bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir." (Hac Suresi /
23) "Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmiþler, övgüye layýk olan Allah'ýn yoluna iletilmiþlerdir." (Hac Suresi / 24)
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