“Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı
dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin
işlerden ve kötülükten alıkoyar.” Ankebut/45

Din ve hayat

İnsan dine ihtiyaç
duyar
Din duygusu
fıtridir

Din, birey ve toplum

Birey dine ihtiyaç,
duyar din bireyi
etliler yönlendirir.

DİN VE HAYAT

İbadetlerin
etkisi

Namaz kötülüklerden
uzaklaştırır.

Toplum dine ihtiyaç,
duyar, din de toplumu
etkiler, yönlendirir.

Oruç iradeyi güçlendirir, sabrı artırır,
kötülükleri engeller

Din koyduğu kurallarla
birey ve toplumun huzur
ve mutluluğunu amaçlar

Zekat cimriliği engeller
paylaşım duygusunu
geliştirir. Zengin ve fakir
arasında köprü olur

Din evrenseldir

Hayatı
anlamlandırır
Hayatı etkiler
yönlendirir
Hayatı kolaylaştırır,
rahatlatır

Dinin birey üzerindeki
etkisine somut örnek;
Hz. Ömer'de yaptığı
değişim, toplum üzerine etkisi konusunda
en somut örnek ise,
cahiliye dönemi Arap
toplumu üzerinde
yaptığı değişimdir.

Hac dini duyguları güçlendirir. Makam, mevki,
ve rürbelerin önemsizliğini hatırlatır. Birlik
beraberlik ve kardeşlik
duygularını geliştirir.

“…kendinizi kendi elinizle tehlikeye
atmayın…” Bakara/195
İnanç esaslarının
etkisi

Allah inancı hayatı
anlamlandırır, sorumluluk duygusu kazandırır

Melek inancı iyi davranışlara yöneltir, kötülüklerden uzaklaştırır

Peygamber inancı
insanların doğru yolu
bulmasına yardım eder.

Ahiret inancı hesap
verme zorunluluğundan
dolayı sorumluluk
duygusunu geliştirir.

Din bir ihtiyaçtır çünkü din duygusu fıtridir, doğuştan gelir. Tarihsel süreç içinde bütün toplumların dini
inanca sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum dinin evrensel bir gerçeklik olduğunu gösterir.
Dinin temel amacı insanı iyiye ve doğruya yönelterek güzel davranışlar kazandırıp dünya ve ahirette mutlu
ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Din hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Hayatı düzenler, refah getirir, anlam
kazandırır. İslam dini bir Müslümanın 24 saatine etki eder.
Din koyduğu kurallarla hem bireyin hem de toplumun huzur ve mutluluğunu amaçlar. Din bireyi ahlaklı
yapmaya çalışır ahlaklı bireylerden oluşan toplumlar da mutlu ve huzurlu olur.

Din ve emniyet

Can Güvenliği
Yaşam hakkı korunmuştur.
Katile dünyada ve ahirette
en ağır ceza verilmiştir.

Mal Güvenliği
Hırsızlık, kumar,rüşvet,
faiz vb. her türlü haksız
kazanç yasaklanmıştır.
Din Güvenliği
Dinde zorlama yoktur.
Din asıl kaynaklarından
öğrenilmelidir
Akıl Güvenliği
Alkol ve uyuşturucu
kullanımı yasaklanmıştır.

Nesil Güvenliği
Nikahlı birliktelik teşvik
edilmiş, aileye önem
verilmiştir

