
MELEKLER BAZEN İNSANLARA GÖRÜNEBİLİR 

Yaratılıs 18:1-5 Üç Konuk 

Ibrahim gunun sıcak saatlerinde Mamre meseligindeki cadırının onunde otururken, RAB kendisine
gorundu. Ibrahim karsısında uc adamın durdugunu gordu. Onları gorur gormez karsılamaya kostu.
Yere kapanarak, “Ey efendim, eger gozunde lutuf bulduysam, lutfen kulunun yanından ayrılma”
dedi, “Biraz su getirteyim, ayaklarınızı yıkayın. Su agacın altında dinlenin. Madem kulunuza konuk
geldiniz, bırakın size yiyecek bir seyler getireyim. Biraz dinlendikten sonra yolunuza devam
edersiniz.” Adamlar, “Peki, dedigin gibi olsun” dediler. 

Yaratılıs 19:1-3

Iki melek aksamleyin Sodom'a vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onları gorur gormez
karsılamak icin ayaga kalktı. Yere kapanarak, “Efendilerim” dedi, “Kulunuzun evine buyurun.
Ayaklarınızı yıkayın, geceyi bizde gecirin. Sonra erkenden kalkıp yolunuza devam edersiniz.” 

Melekler, “Olmaz” dediler, “Geceyi kent meydanında gecirecegiz.” Ama Lut cok diretti. Sonunda
onunla birlikte evine gittiler. Lut onlara yemek hazırladı, mayasız ekmek pisirdi. Yediler.

 

Daniel 6:16-24 (Daniel Aslan Çukuruna Atılıyor) 

Bunun uzerine kral Daniel'i getirip aslan cukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de, “Kendisine
surekli kulluk ettigin Tanrın seni kurtarsın!” dedi. 

Bir tas getirip cukurun agzına koydular. Daniel'le ilgili hicbir sey degistirilmesin diye kral hem
kendi muhur yuzuguyle, hem soyluların muhur yuzukleriyle tası muhurledi. Sonra sarayına dondu;
geceyi yemek yemeden, eglenmeden gecirdi; uykusu kactı. 

Safak sokerken kalkıp acele aslan cukuruna gitti. Cukura yaklasınca uzgun bir sesle, “Ey yasayan
Tanrı'nın kulu Daniel, kendisine surekli kulluk ettigin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi?” diye
haykırdı. 

Daniel, “Ey kral, sen cok yasa!” diye yanıtladı, “Tanrım melegini gonderip aslanların agzını kapadı.
Beni incitmediler. Cunku Tanrı'nın onunde sucsuz bulundum. Sana karsı da, ey kral, hicbir yanlıslık
yapmadım.” 

Kral buna cok sevindi, Daniel'i cukurdan cıkarmalarını buyurdu. Daniel cukurdan cıkarıldı.
Bedeninde hicbir yara izi bulunmadı. Cunku Tanrısı'na guvenmisti. Kralın buyrugu uyarınca,
Daniel'i haksız yere suclayan adamları, karılarıyla, cocuklarıyla birlikte getirip aslan cukuruna
attılar. Daha cukurun dibine varmadan aslanlar onları kapıp kemiklerini kırdılar. 

Matta 4:8-11 (Melekler İsa’ya Hizmet Ettiler) 

Iblis bu kez Isa'yı cok yuksek bir daga cıkardı. O'na butun gorkemiyle dunya ulkelerini gostererek,
“Yere kapanıp bana taparsan, butun bunları sana verecegim” dedi. Isa ona soyle karsılık verdi:
“Cekil git, Seytan! ‘Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin’ diye yazılmıstır.” 

Bunun uzerine Iblis Isa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip Isa'ya hizmet ettiler. 



Matta 28:1-7

Sabat Gunu'nu izleyen haftanın ilk gunu, tan yeri agarırken, Mecdelli Meryem ile obur Meryem
mezarı gormeye gittiler. Ansızın buyuk bir deprem oldu. Rab'bin bir melegi gokten indi ve mezara
gidip tası bir yana yuvarlayarak uzerine oturdu. Gorunusu simsek gibi, giysileri ise kar gibi
bembeyazdı. Nobetciler korkudan titremeye basladılar, sonra olu gibi yere yıkıldılar. Melek
kadınlara soyle seslendi: “Korkmayın! Carmıha gerilen Isa'yı aradıgınızı biliyorum. O burada yok;
soylemis oldugu gibi dirildi. Gelin, O'nun yattıgı yeri gorun. Cabuk gidin, ogrencilerine soyle
deyin: ‘Isa olumden dirildi. Sizden once Celile'ye gidiyor, kendisini orada goreceksiniz.’ Iste ben
size soylemis bulunuyorum.” 

Elcilerin İsleri 5:17-20 (Melekler İmanlıları Zindandan Çıkarıyorlar) 

Bunun uzerine, kıskanclıkla dolan baskahin ve yanındakilerin hepsi, yani Saduki mezhebinden
olanlar, elcileri yakalatıp devlet tutukevine attırdılar. Ama geceleyin Rab'bin bir melegi zindanın
kapılarını acıp onları dısarı cıkarttı. “Gidin! Tapınaga girip bu yeni yasamla ilgili sozlerin hepsini
halka duyurun” dedi. 

Elcilerin İsleri 12:5-11 (Rab’bin Meleği Petrus’u Zindandan Kurtarıyor) 

Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar toplulugu onun icin Tanrı'ya hararetle dua
ediyordu. Petrus, Hirodes'in kendisini yargılayacagı gunden onceki gece, cift zincirle baglı olarak
iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nobetciler de zindanın guvenligini saglıyordu.
Birdenbire Rab'bin bir melegi gorundu ve hucrede bir ısık parladı. Melek, Petrus'un bogrune
dokunup onu uyandırdı. “Cabuk, kalk!” dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden dustu. 

Melek ona, “Kusagını bagla, carıklarını giy” dedi. Petrus da soyleneni yaptı. “Abanı giy, beni izle”
dedi melek. Petrus onu izleyerek dısarı cıktı. Ama melegin yaptıgının gercek oldugunu anlamıyor,
bir gorum gordugunu sanıyordu. Birinci ve ikinci nobetciyi gecerek kente acılan demir kapıya
geldiler. Kapı, onlerinde kendiliginden acıldı. Dısarı cıkıp bir sokak boyunca yuruduler, sonra
melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. 

O zaman kendine gelen Petrus, “Rab'bin bana melegini gonderdigini simdi gercekten anlıyorum”
dedi. “O beni Hirodes'in elinden ve Yahudi halkının ugrayacagımı umdugu butun belalardan
kurtardı.” 

İbraniler 13:1-2

Kardes sevgisi surekli olsun. Konuksever olmaktan geri kalmayın. Cunku bu sayede bazıları
bilmeden melekleri konuk ettiler. 


