İsra
59. Öncekilerin yalanlaması,
Bizi mucizeler göndermekten engelleyen şey oldu.
Semud’a bir ibret olarak dişi deveyi verdik.
Hemen ona zulmettiler.
Oysa Biz ayetleri ancak uyarmak için göndeririz.
Enam
125.Allah kim doğru yola gitmek/gelmek isterse;
onun gönlünü Müslümanlığa/İslam’a/teslimiyete açar.
Kim de sapıklığı dilerse/isterse/tercih ederse,
onun gönlünü tıkanık, dar kılar;
sanki gökyüzüne yükseliyormuş gibi!..
Allah işte böylece,
gerçeklere inanmayan kimselerin üzerine pisliği çökertir!
Leyl
5. ARTIK kim verir
ve
kötülüklerden korunursa
6. ve
en güzeli de tasdik ederse,
7. ona en kolayı kolaylaştıracağız.
8. Her kim de cimrilik eder kendisini yeterli görürse
9. ve
en güzel olanı yalanlarsa;
10. Biz de ona en zoru kolaylaştıracağız.
11. (Çukura/mezara) yuvarlandığı zaman,
malının ona faydası olmaz.
Enam
148.ORTAK KOŞAN KİMSELER diyecekler ki:
“Allah (bizi mümin) yapsaydı;
ne biz, ne de babalarımız ortak koşmazdık!
Hiçbir şeyi de haram yapmazdık!”
Onlardan önce yalanlayan kimseler de böyle demişlerdi,
sonunda da azabımızı tatmışlardı.
De ki: “Yanınızda bize çıkarıp (göstereceğiniz) bir bilgi var mı?
Siz sadece zanna uyuyorsunuz
ve sadece tahmin yürüterek saçmalıyorsunuz.”
149.De ki: “Üstün ve kesin kanıt Allah’ındır.
O dileseydi (size özgür irade vermeseydi),
hepinizi zorunlu olarak doğru yola iletirdi.”
Fussilet

30. GERÇEKTEN Rabbimiz Allah’tır diyen,
sonra;
dosdoğru olan kişilerin üzerlerine/duygusal zekâlarına
melekler iner, onlara:
“Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin!
31. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız!
Orada nefislerinizin iştah duyduğu her nimet sizindir.
32. Bağışlayan, esirgeyenden bir ağırlama olarak!”
Bakara
277. Şüphesiz iman edip faydalı bir işi en iyi şekilde yapan,
namazı dosdoğru/gereği gibi kılan ve
zekatı (çalışıp üreterek) verenlerin ödülleri Rableri katındadır.
Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.
Enfal
21. İşitmedikleri halde; “İşittik” diyenler gibi de olmayın.
22. Şüphesiz,
yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü,
akıllarını kullanmayıp (gerçekleri) duymak istemeyenler,
(hakikatleri) söylemek istemeyenlerdir.
23. Allah onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi,
elbette onların işitmelerine yardım ederdi.
Onlarda yöneliş olmadığı için işitseler bile,
mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi.

