İNSAN

İNSANLA İLGİLİ AYETLER

O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü
sizin emrinize verendir. İbrahim/33
O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli
ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın. Bakara 22
"Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak
size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? (Lokman suresi, 20. ayet)

"(Ey Habibim!) Bir zaman Rabbin, meleklere: “Şübhesiz ki ben, yeryüzünde bir halife
yaratıcıyım...” Bakara/ 30
Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Tin/4
“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve
temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsra/70
İnsan evrende beden olarak küçük değer ve anlam olarak büyük bir varlıktır.
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“Her doğan, fıtrat üzere (inanmaya eğilimli olarak) dünyaya gelir…” Hadis
İnsan ancak her iki yönünün ihtiyaçlarını giderdiği zaman mutlu ve huzurlu olur.
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Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal hayattaki tezahürleri
Vahye dayanmayan inanç biçimleri insanların kendilerini boşlukta hissetmelerine ve yanlış inanışlara
yönelmelerine neden olmaktadır. İnanç konusunda yeterli bir bilgiye sahip olmayan bazı insanlar, satanizme
yönelmekte, reenkarnasyon gibi batıl inanışları benimsemektedirler.
Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal hayattaki tezahürleri nelerdir?
" Ruhsal bunalım
" Ahlaki çöküntü
" Toplumu bir arada tutan temel değerlerdeki yozlaşma
" Milli ve manevi duygulara yabancılaşma
" Satanizm, reankarnasyon gibi batıl inanışların doğmasına neden olma

