MELEKLER BİZİ KORUR
Mezmur 34 :7
RAB'bin melegi O'ndan korkanların cevresine ordugah kurar, kurtarır onları.

2. Krallar 6:15-23 Aram Ordusu ve Melekler Ordusu
Tanrı adamının usagı erkenden kalktı. Dısarıya cıkınca kentin askerler, atlılar ve savas arabalarınca
kusatıldıgını gordu. Donup Elisa'ya, “Eyvah, efendim, ne yapacagız?” diye sordu.
Elisa, “Korkma, cunku bizim yandaslarımız onlarınkinden daha cok” diye karsılık verdi. Sonra soyle
dua etti: “Ya RAB, lutfen onun gozlerini ac, gorsun!” RAB usagın gozlerini actı. Usak Elisa'nın
cevresindeki dagların atlılarla, atesten savas arabalarıyla dolu oldugunu gordu.
Aramlılar kendisine dogru ilerleyince Elisa RAB'be soyle yalvardı: “Ya RAB, lutfen bu halkı kor et.”
RAB Elisa'nın yalvarısını duydu ve onları kor etti. Bunun uzerine Elisa onlara, “Yanlıs yoldasınız”
dedi, “Aradıgınız kent bu degil. Beni izleyin, sizi aradıgınız adama gotureyim.” Sonra onları
Samiriye'ye goturdu.
Samiriye'ye girdiklerinde Elisa soyle dua etti: “Ya RAB, bu adamların gozlerini ac, gorsunler.” RAB
gozlerini acınca adamlar Samiriye'nin ortasında olduklarını anladılar. Israil Kralı adamları gorunce
Elisa'ya, “Onları oldureyim mi? Oldureyim mi, baba?” dedi.
Elisa, “Hayır, oldurme” diye karsılık verdi, “Kendi kılıc ve yayınla tutsak aldıgın insanları nasıl
oldurursun. Onlerine yiyecek icecek bir seyler koy, yiyip ictikten sonra izin ver, krallarına
donsunler.”
Bunun uzerine Israil Kralı adamlara buyuk bir solen verdi, yedirip icirdikten sonra da onları
krallarına gonderdi. Aramlı akıncılar bir daha Israil topraklarına ayak basmadılar.

Mezmur 91:9-13
Sen RAB'bi kendine sıgınak, Yuceler Yucesi'ni konut edindigin icin, basına kotuluk gelmeyecek,
cadırına felaket yaklasmayacak. Cunku Tanrı meleklerine buyruk verecek, gidecegin her yerde
seni korusunlar diye. Elleri uzerinde tasıyacaklar seni, ayagın bir tasa carpmasın diye. Aslanın,
kobranın uzerine basıp gececeksin, genc aslanı, yılanı cigneyeceksin.

İbraniler 1:14
Butun melekler kurtulusu miras alacaklara hizmet etmek icin gonderilen gorevli ruhlar degil midir?

Matta 18:10-11
“Bu kucuklerden birini bile hor gormekten sakının! Size sunu soyleyeyim, onların goklerdeki
melekleri, goklerdeki Babam'ın yuzunu her zaman gorurler.”

İbraniler 12:22-23
Oysa sizler Siyon Dagı'na, yasayan Tanrı'nın kenti olan goksel Yerusalim'e, bir bayram senligi
icindeki on binlerce melege, adları goklerde yazılmıs ilk doganların topluluguna yaklastınız.
Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinlige erdirilmis dogru kisilerin ruhlarına, yeni antlasmanın
aracısı olan Isa'ya ve Habil'in kanından daha ustun bir anlam tasıyan serpmelik kana yaklastınız.

Sahte Ogretiye Karsı Dikkatli Olmalıyız!
1. Krallar 13 :1-25 Yahudalı Tanrı Adamı
Yarovam buhur yakmak icin sunagın yanında dururken, bir Tanrı adamı RAB'bin buyrugu uzerine
Yahuda'dan Beytel'e geldi. RAB'bin buyrugu uyarınca sunaga karsı soyle seslendi: “Sunak, ey
sunak! RAB diyor ki, ‘Davut'un soyundan Yosiya adında bir erkek cocuk dogacak. Buhur yakan,
tapınma yerlerinde gorevli kahinleri senin ustunde kurban edecek. Ustunde insan kemikleri
yakılacak.’ ” Aynı gun Tanrı adamı bir belirti gostererek konusmasını soyle surdurdu: “RAB'bin
bana acıkladıgı belirti sudur: Bu sunak parcalanacak, ustundeki kuller cevreye savrulacak.”
Kral Yarovam, Tanrı adamının Beytel'de sunaga karsı soylediklerini duyunca, elini ona dogru
uzatarak, “Yakalayın onu!” diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattıgı eli felc oldu ve
duzelmedi. Tanrı adamının RAB'bin buyruguyla gosterdigi belirti uyarınca, sunak parcalandı,
ustundeki kuller cevreye savruldu.
O zaman Kral Yarovam, Tanrı adamına, “Lutfen benim icin dua et, Tanrın RAB'be yalvar ki, elim
eski halini alsın” dedi. Tanrı adamı RAB'be yalvarınca kralın eli iyilesip eski halini aldı.
Kral, Tanrı adamına, “Benimle eve kadar gel de bir seyler ye” dedi, “Sana bir armagan
verecegim.” Tanrı adamı, “Varlıgının yarısını bile versen, seninle gelmem” diye karsılık verdi,
“Burada ne yer, ne de icerim. Cunku RAB bana, ‘Orada hicbir sey yiyip icme ve gittigin yoldan
donme’ diye buyruk verdi.” Boylece Tanrı adamı, Beytel'e gelmis oldugu yoldan degil, baska bir
yoldan gitti. Beytelli Yaslı Peygamber O sıralarda Beytel'de yasayan yaslı bir peygamber vardı.
Cocukları gelip o gun Tanrı adamının Beytel'de yaptıklarını ve krala soylediklerini babalarına
anlattılar. Yaslı baba, “Tanrı adamı hangi yoldan gitti?” diye sordu. Cocuklar Yahuda'dan gelen
Tanrı adamının hangi yoldan gittigini ona gosterdiler. Bunun uzerine yaslı baba, “Esegimi
hazırlayın” dedi. Cocuklar esege palan vurunca, binip Tanrı adamının ardına dustu. Onun bir
yabanıl fıstık agacının altında oturdugunu gorunce, “Yahuda'dan gelen Tanrı adamı sen misin?”
diye sordu. Adam, “Evet, benim” diye karsılık verdi.
Yaslı peygamber, “Gel benimle eve gidelim, bir seyler ye” dedi. Tanrı adamı soyle karsılık verdi:
“Yolumdan donup seninle gelemem. Burada ne yer, ne de icerim. Cunku RAB bana, ‘Orada hicbir
sey yiyip icme ve gittigin yoldan donme’ diye buyruk verdi.”
Bunun uzerine yaslı peygamber, “Ben de senin gibi peygamberim” dedi, “RAB'bin buyrugu
uzerine bir melek bana, ‘Onu evine gotur ve yiyip icmesini sagla’ dedi.” Ne var ki yalan soyleyerek
Tanrı adamını kandırdı. Boylece Tanrı adamı onunla birlikte geri dondu ve evinde yiyip icmeye
basladı. Sofrada otururlarken, RAB, Tanrı adamını yolundan donduren peygambere seslendi. O da
Yahuda'dan gelen Tanrı adamına soyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Madem RAB'bin sozunu dinlemedin,
Tanrın RAB'bin sana verdigi buyruga uymayıp yolundan dondun; sana yiyip icme dedigi yerde

yiyip ictin, cesedin atalarının mezarlıgına gomulmeyecek.’ ” Tanrı adamı yiyip ictikten sonra yaslı
peygamber onun icin esegi hazırladı. Tanrı adamı giderken yolda bir aslanla karsılastı. Aslan onu
oracıkta oldurdu. Esekle aslan yere serilen cesedin yanında duruyordu. Yoldan gecenler yerde
yatan cesetle yanında duran aslanı gorduler. Gidip yaslı peygamberin yasadıgı kentte gorduklerini
anlattılar.

Galatyalılar 1:6-10 Tek Müjde
Sizi Mesih'in lutfuyla cagıranı bırakıp degisik bir mujdeye boylesine carcabuk donmenize
sasıyorum. Gercekte baska bir mujde yoktur. Ancak aklınızı karıstırıp Mesih'in Mujdesi'ni
carpıtmak isteyenler vardır. Ister biz, ister gokten bir melek size bildirdigimize ters dusen bir
mujde bildirirse, lanet olsun ona! Daha once soyledigimizi simdi yine soyluyorum: Bir kimse size
kabul ettiginize ters dusen bir mujde bildirirse, ona lanet olsun! Simdi ben insanların onayını mı,
Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hosnut etmeye calısıyorum? Eger hala insanları
hosnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım.

2. Korintliler 11:13-15 (Şeytan kendisine ışık meleği süsü verir)
Bu tur adamlar sahte elciler, duzenbaz isciler, kendilerine Mesih'in elcisi susu verenlerdir. Buna
sasmamalı. Seytan da kendisine ısık melegi susu verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine
dogrulugun hizmetkarları susu vermesi sasırtıcı degildir. Onların sonu yaptıklarına gore olacaktır.

