CEBRAİL :

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

MİKAİL :
“ Kim, Allah'a, meleklerine,
peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikâil'e dü
man olursa bilsin ki Allah da inkârcı
kâfirlerin dü manıdır. ” Bakara Suresi 98

“De ki, O’nu (Kuran’ı) Rabbinden bir hak
olarak Ruhul Kudüs indirmi tir”
Nahl Suresi 102

İSRAFİL :
AZRAİL :

“ Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri
müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne
varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha
üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa
kalkmı bakıyorlar! ” Zümer Suresi 68

“De ki; sizin için görevlendirilen ölüm
meleği canınızı alacak sonra Rabbinize
döndürüleceksiniz.” Secde Suresi 11

MELEK İNANCININ ETKİLERİ

Kiramen Katibin: (Kaf:16-18)
(infitar:10,11,12) (Ra’d: 11)

Melekler
Cinler
eytan

MELEK GİBİ İNSAN OL!

-- Meleklerin varlığına inanan bir insan
içine düştüğü sıkıntı ve keder anında
meleklerin kendisine yardım edeceğini
bildiği için ümitsizliğe kapılmaz.
-- Meleklerin varlığına inanan bir insan
davranışlarını kontrol eder. İyilik yapıp
kötülüklerden uzaklaşmaya bakar.
- Melekleri örnek alarak iyilik yapar,
- Melekler insanlara iyiliği fısıldayarak
güzel davranışlara yöneltir,
- Yalnızlık duygusunu giderir.
- Melekler İnsanlar için dua ederler.

ŞEYTAN Kehf:50, Araf:12, (Sa’d: 79,
80, 81,82,83, 84,85) Nahl:63

MELEKLERİN DUÂSI

CİN (Cin:14-15) Rahman:15

Mümin Suresi 7-8-9

ALLAHIN MELEKLERİ

MELEKLER İYİLİĞİN VE
GÜZELLİĞİN
SEMBOLÜDÜRLER
Melekler Allahın emrine itaat
edip günah i lemedikleri ve
masum oldukları için iyilik ve
güzelliğin sembolüdürler.Ayrıca
insanlara iyilik ve güzelliği
tavsiye ederler. şeytan ise
kötülüğe çağırmaktadır.

Allah’ın yarattığı her şeyi göremeyiz,
Varlığını hisseder fakat, el süremeyiz.
Duyulmaz kelebeğin kanadından çıkan ses,
Havayı görmesek te alırız nefes nefes.
Isıtır, aydınlatır, motorları işletir,
Elektrik denen gücü kim görebilir?
Hiçbir göze görünmez hiçbir meyvenin tadı,
Güllerin kokusunu gözle gören olmadı.
Görmeden biliyoruz nurdan kelebekleri,
Dolaşır aramızda Allah’ın melekleri.
Yapayalnızken bile, dertli değildir başım,
Sağımda ve solumda melekler arkadaşım.
Ben onları göremem, onlar beni görürler,
Güzel düşüncelere güç ve kuvvet
Gökhan EVLİYAOĞLU

HADİS
"Hem şeytan, hem de melek, insanın
kalbine bazı şeyler getirirler.
Şeytanın işi kötülüğe çağırmak,
haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi
hakka, iyiliğe çağırmak ve kötülükten
uzaklaştırmaktır. Kim içinde iyiliğe
çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o,
meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve
Allah'a şükretsin. Kim de içinde
kötülüğe çağıran bir ses duyarsa
bilsin ki o, şeytanın sesidir. Ondan
uzaklaşsın ve Allah'a sığınsın."
Hadis-i şerif - Tirmizi - Tefsir

