Kur'an'dan Mesajlar
Allah bir kimseyi ancak gücünün
yettiği ölçüde yükümlü tutar. (2/286)

Sana yakîn(ölüm) gelinceye kadar
Rabb'ine kulluk et! (15/99)

Kim zerre miktarı hayır işlerse onu
görür. Her kim de zerre miktarı şer
işlerse onu görür. (99/7-8)
Ey inananlar! Allah'tan hakkıyla
sakının! Ve ancak Müslümanlar
olarak ölün! (3/102)

Erkek veya kadın, mümin olarak
kim iyi işler yaparsa ona muhakkak
güzel bir hayat yaşatırız. Ve
yapmakta oldukları işlerin daha
güzeli ile mükâfatlarını muhakkak
veririz.
(16/97)

Dinde zorlama yoktur. Artık
doğruluk eğrilikten ayırt edilmiştir.
(2/256)

Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel
öğütle çağır ve onlarla en güzel
şekilde mücadele et! (16/125)

Topluca Allah'ın ipine yapışın ve
ayrılığa düşmeyin! (3/103)

Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün
ve doğru terazi ile tartın!
(17/35)

Allah size emanetleri ehline
vermenizi, insanlar arasında
hükmettiğinizde, adaletle
hükmetmenizi emrediyor. (4/58)
Kötülüklerin açığına da, gizlisine de
yaklaşmayın! (6/151)
Ey insanlar! Hayat verecek şeylere
sizi çağırdıklarında Allah ve
Resulünün bu çağrısına uyun! (8/24)
Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız
birer imtihan sebebidir. (8/28)
Hükümranlık, yalnız Allah'a aittir.
O, yalnız kendisine kulluk etmenizi
emretti. (12/40)
Allah katında en değerli olanınız, en
fazla sakınanınızdır. (49/13)

Her can ölümü tadacaktır. Sonra
bize döndürüleceksiniz.
(29/57)
Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı?
Yoksa kalplerin üzerinde kilitler mi
var (47/24)
De ki : "Ey nefislerine karşı aşırı
giden kullarım! Allah'ın
rahmetinden ümit kesmeyin!"
(39/53)
Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret
yurdunu ara. Dünyadan da nasibini
unutma. (28/77)
İnsana çalışmasından başka bir şey
yoktur. Çalışması da ileride
görülecektir. (53/39,40)

Kur'an'dan Mesajlar
Ey inananlar! Mallarınız ve
çocuklarınız siz Allah'ı anmaktan
alıkoymasın! (63/9)

Bir toplum kendi durumlarını
değiştirmedikçe Allah onların
durumlarını değiştirmez. (13/11)

Ben cinleri ve insanları ancak bana Ey inananlar! Allah'tan sakınırsanız
kulluk etsinler diye yarattım.
O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir
(51/56)
anlayış verir. (8/29)
Müminler ancak kardeştir. Öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltin!
(49/10)
İyilikle kötülük bir olmaz. Sen
kötülüğü en güzel olanla sav!
(41/34)
Onlar ki sözü dinlerler ve en
güzeline uyarlar. (19/18)

Ey inananlar! Allah'a ve Resulüne
ihanet etmeyin! Yoksa bile bile
emanetinize hiyanet etmiş
olursunuz! (8/27)
Herkes (günahı) yalnız kendi
aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr
başka bir günahkârın (günah)
yükünü yüklenmez!
(6/164)

Namazı dosdoğru kıl! Çünkü namaz,
İyilik ve takva hususunda
hayasızlıktan ve kötülüklerden
yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta
alıkoyar. (29/45)
yardımlaşmayın! (5/2)
Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir
şeyin ardına düşme! Çünkü kulak,
göz ve gönül, bunların hepsi ondan
sorumludur. (17/36)
Allah takva sahipleri ve iyilik
edenlerle beraberdir. (16/128)
Allah'ın size verdiği rızıktan helâlhoş olarak yiyin de -eğer yalnız
Allah'a kulluk ediyorsanız- O'nun
nimetlerine şükredin!
(16/114)
Allah, adaleti, güzel davranmayı ve
akrabaya vermeyi emreder; çirkin
işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar.
(16/90)

Allah'a ve Rasulüne itâat edin ki,
size merhamet edilsin!
(3/132)
Güzel bir söz ve bağışlama; peşinden
eziyet gelen sadakadan daha iyidir.
(2/263)
Kendiniz için önceden her ne hayır
yaptıysanız, onu bulursunuz Allah
katında! (2/110)
İnsan başıboş bırakılacağını mı
sandı? (75/36)
Allah bir kimseyi ancak kendisine
verdiği imkân ölçüsünde yükümlü
tutar. (66/7)

