DİNLERİN VE İSLAMIN EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
Zararlı
Başkalarına zarar
Çevreyi Korumak Alışkanlıklardan
vermemek
Kaçınmak
“... Kim bir cana kıymamış
“İyilikle kötülük bir olmaz.
“Elinizde bir fidan
“Ey iman
“Ey iman edenler! Şarap,
ya da yeryü-zünde
"Acıkan her hayvan varken kıyamet
Sen (kötülüğü) en güzel bir “Biz insana ana
edenler!
kumar, dikili taşlar (putlar), bozgunculuk yapmamış
şekilde önle. O zaman
“Temizlik
babasına iyi
husunda dikkatli
kopmaya
başlasa
Allah’tan korkun
fal ve şans okları birer
olan bir kimseyi öldürürse,
imanın yarısıdır.” seninle arasında düşdavranmasını
olun, Kıyamet günü dahi onu dikecek
şeytan işi pisliktir; bunlar-dan bütün insanları öldürmüş
ve doğru söz
manlıkbulunan kimse sanki tavsiye etmişizdir.” Allah'a şikayet
Hadis
uzak durun ki kurtu-luşa
gibi olur... ” Maide/32
kadar vaktiniz
söyleyin.”
candan bir dost olur.”
Ankebut/8
edilirsiniz" Hadis
eresiniz.” Maide/90
Ahzab/70
varsa
dikin.”
Hadis
Fussilet/34

Yahudilik

“... Zeytin topladığın
zaman arta kalanı
“O adam ki elleri
“Yalan şeyden
devşirmek için
temizdir ve
uzak ol...”
dönmeyeceksin; garibin,
yüreği paktır"
öksüzün ve dul kadının
olacaktır.”

Hristiyanlık

İyilik ve Yardımseverlik

“Ne mutlu
doğruluk
uğruna zulüm
görenlere...”

Hinduizm

Temizlik

Doğruluk
insanın
karmasını
belirleyen en
önemli ahlaki
ilkedir.

Budizm

İslâmiyet

Dinin Adı
Doğruluk

“Doğru düşünmek, doğru niyet
etmek, doğru
Budizm, insanın
konuş-mak,
maddi ve manevi Hinduizm ve Budizm'de
doğru
temizliğe önem iyilik yapmak temel
davranmak,
vermesini
ilkeler arasındadır.
geçimini doğru
öğütler.
yoldan sağlamak.”

dindersi.tk

Büyüklere saygı
Küçüklere Sevgi

Hayvanlara İyi
davranmak

“Kardeşinin eşeğini
yahut öküzünü yolda
“Ak saçlının
düşmüş gördüğün
önünde ayağa
zaman onları
kalkacaksın
görmemezlikten
ve kocamış olana gelmeyeceksin,
hürmet edeceksin.. onları kaldıracaksın.”

“İyi insan, içindeki iyilik
"…Harman döğen
hazinesinden iyilik, kötü İncil’de, “… Anne öküzün ağzını
“Ne mutlu yüreği
insan ise içindeki kötülük babana saygı
bağlama..."
temiz olanlara.”
hazinesinden
göster." Matta
kötülük çıkarır.”
Hindular sabah
şafaktan önce kalkar,
evde veya nehir
kıyısında yapacağı
sabah ibadetine
hazırla-nır; tanrının
adını anar ve yıkanır.

Hinduizm ve Budizm'de
iyilik yapmak temel
ilkeler arasındadır.

Hinduizm ve
Budizm'de
büyüklere saygılı
davranmak,
küçükleri sevmek
öğütlenir.

Hinduizm ve
Budizm'de
büyüklere saygılı
davranmak,
küçükleri sevmek
öğütlenir.

“Bu bilgeliğe erenler
her şeye aynı gözle
bakarlar. Sonsuz
ruhu; bir rahipte, bir
inekte, bir filde, bir
köpekte görürler.”
Bhagavat Gita,.
“Bütün varlıklar tehlike
karşısında korkarlar ve
hayat hepsi için de
kıymetli-dir. Bu durumu
kabul eden bir insan
onları öldürmez ve
öldürül-melerine de
sebep
olmaz.”Dhammapad

Allah’ın evreni ve
içindekileri
yarattığından ve bu
durumdan hoşnut
olduğundan
söz edilmektedir.
(Tekvin, 1/9-13.)

“...Şarabın kızıl rengine,
kadehte ışımasına,
boğazdan süzülmesine
bakma. Sonunda yılan
gibi ısırır. Engerek gibi
sokar. Gözlerin garip
şeyler görür. Aklından
ahlaksızlık-lar geçer.”

İncilde çevrenin
korunması hayvanŞarapla sarhoş
lara ve bütün canolmayın, onda
lılara zarar verilmeedepsizlik vardır.”
mesi öğütlenir.
Hint dinlerinde
bitkilerin de bir canı
ve ruhu olduğu
kabul edilir.
Çevreye zarar
verilmemesi istenir.

Dağ, ağaç nehir ve
hayvanların tanrıdan
bir iz taşıdığına
inanılır bunların
korunması istenir.

“Öldürmemek ve
çalmamak”
Yahudilikte önemli
bir yeri olan On
Emir’diçinde yer alır
“Hırsızlık eden artık
hırsızlık etmesin, fakat
daha ziyade iyi
olanı işleyerek
çalışsın... Gereksi-nimi
olana verecek bir şeyi
olsun.”

kutsal kitaplarında da içki
ve kumar, kötü ve zararlı
Hinduizmde hırsızlık
olarak belirtilmiştir.Zararlı
büyük günahlardan
alışkanlıkları bırakıp iyi
sayılmıştır.
ve güzel davranışlara
yönelinmesi öğütlenir.
Budizmde de alkollü
içkiler yasaklanmıştır.
Uyuşturucudan, sarhoş
edici maddelerden ve
kumar oynamaktan uzak
durmak, Budizmin beş
ahlaki ilkesi arasında yer
alır.

“Bütün insanlar
cezalandırılırken
titrerler, bütün insanlar ölümden korkarlar; sen de onlara
benzediğini hatırla
ve ne öldür ne de öldürmeye sebep ol.”

