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Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene 
ikke er nevnt (Rut og Esters bok, Jakobs brev og de tre brevene til Johannes). Engel kommer av det hebraiske 
«malêâk» og det greske «angelos» - begge ordene betyr «sendebud» - og er språklig i slekt med ordet «evangelium» 
 
Engler og åndelige vesen finnes også i andre religioner. I både islam, jødedom  og enkelte andre religioner finner vi 
engler omtalt. I mye profan litteratur og film er engler eller andre «åndelige vesen»  med.  I gammel folketro var det 
vanlig å regne med overnaturlige vesen som «tusser, nisser m.m.» selv om det ligger langt fra den religiøse engletro. 
 
De siste årene har også ulike strømninger av ny-religiøsitet utviklet forskjellige former for englelære. I Norge har 
dessuten landets prinsesse (nummer 4 i arverekken til den norske tronen) utviklet sin egen englelære.  
 
Det viktigste for oss er å se hva Bibelen faktisk lærer om engler og åndelige vesener, og så holde fast på dette som 
sannheten om disse tingene. Som med alt annet som har med vår tro å gjøre, har Gud i Bibelen åpenbart for oss det 
han vil at vi skal vite. Når det gjelder engler/åndsvesener gir Bibelen oss en del informasjon og besvarer noen 
spørsmål, samtidig som en del ting blir stående ubesvart. En del av den kristne tro er å godta at Gud faktisk ikke gir 
oss svar på alle ting. 
 

1) ENGLENE I BIBELEN 
 
Bibelen viser oss en virkelighet som er fysisk usynlig for menneskene. Vi lærer at det finnes både gode og onde 
«åndsvesener» som opptrer på ulike måter. De gode er Guds medarbeidere og tjenere, og omtales vanligvis som 
hans engler. De vonde er i Satans tjeneste (se punkt 4). Hovedpunktene om Guds englene er i følge Bibelen dette: 
 

a) Englene er usynlig 
 
Englene er aktive rundt oss mennesker, men vi kan ikke se dem. Når et menneske fysisk ser engler skyldes det en 
åpenbaring fra Gud. Bibelen viser oss flere slike eksempler. Vi tror at det fremdeles finnes kristne mennesker som får 
se engler i bestemte sammenhenger, selv om det ikke er veldig vanlig. Det er likevel viktig for en kristne å trene seg 
til å «se med troens øye», slik at vi regner med og holder for sant  det som vi vet finnes, selv om vi ikke kan se det 
med vårt fysiske øye. 
 
(2. Mos 3,2 1. Kong 19,5 Lukas 2,9 f.f. Matt 28,2-6 Ap.gj. 10,3 Åp 1,1  m.m.)   
 

b) Kjeruber/Serafer 
 

Kjeruber og Serafer er mest sannsynligvis de samme «åndsvesen». Kjerubene/serafene ser ut til å ha en noen annen 
rolle/oppgave enn de «vanlige» englene. Serafene omtales bare en gang i hele Bibelen, i Jesajas syn i templet 
 (Jesaja kap. 6). Kjerubene/serafene står i en særstilling i Guds nærhet og gjenspeiler hans hellighet, herlighet og 
makt.  De er ofte omtalt i forbindelse med ild m.m. og viser oss at Gud er hellig og ren. For Jesaja var det en fryktelig 
og skremmende opplevelse å se serafene. Vi møter serafene/kjerubene flere steder gjennom Bibelen: 

 

 Kjerubene var de som stengte veien til Paradiset etter syndefallet  (1. Mos 3,24 og Hebr. 9,5) 

 Det var to kjeruber som «tronet» over paktens ark (nådestolen) (2. Mos 25,18 f.f.  4. Mos 7,89 m.fl.) 

 I det aller helligste i Salomos tempel var det to kjerub-statuer som var ca. 5 meter høye  (1. Kong 6,23 f.f.) 

 Det var mange utskjæringer og bilder av kjeruber i tabernaklet og templet   (2. Mos 26,1  2. Mos 36,8) 

 Gud omtales flere ganger som «han som troner over kjerubene»   (1. Sam 4,4  Salme 99,1  Jesaja 37,16) 

 Profeten Esekiel er den som mest omfattende omtaler kjerubene – han beskriver at de «går dit ånden ville» 
og at «de var som lyn å se til» - dette er uttrykk for at de på en særlig måte er svært nær Gud selv  (Esek. 1) 

 Profeten Esekiel beskriver også hvordan kjerubene ser ut. Om dette skal forstås bokstavelig eller er ett av 
flere «bilder» på disse hellige englene vet vi ikke. De hadde skikkelse av mennesker, og med 4 hoder hver 
(menneske/løve/okse/ørn) og de hadde føtter med klover på.  Noe av den samme beskrivelsen finner vi igjen 
når himmelens «livsvesener» omtales i Johannes Åpenbaring    (Åp 4, 6-8) 

 Serafene/kjerubene beskrives også med  flere vingepar – det er dette som har gitt opphavet til forestillingen 
om at englene har vinger    (Åp 4,8    Esekiel kap. 1 m.fl.) 
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c) Ulike begrep som Bibelen bruker om englene 
 
Englene omtales med ulike navn i Bibelen. Det kan være greit å være oppmerksom på det slik at vi gjenkjenner 
englene når vi møter dem i Bibelen. Englene er omtalt blant annet som  «Hellige - Ap.gj. 10,22» - «Guds sønner  Job 
38,7  Salme 29,1» - «guder  Salme 97,7  (dette begrepet brukes bare en gang i  Bibelen)» - «menn i skinnende klær  
Mark 16,5» -«tjenende ånder  Hebr 1,14» - «menn – 1. Mos 19,10» - «stjerner  Åp. 1,20» - «tjenere   Hebr 1,14» - 
«himmelens hær  Neh 9,6)  -  «vinder   Hebr 1,7»  - «livsvesener  Esekiel kap 1» 
 

d) Englenes navn 
 
Med to unntak (Gabriel og Mikael) oppgir ikke Bibelen navn på noen engler. Dette er mest sannsynligvis fordi 
englene ikke er opptatt av fokus på seg selv, men at fokuset rettes mot den Gud de er tjenere for. Dersom noen 
skulle tilbe englene er det brudd på det første bud, og englene vil selvsagt unngå at det skjer.  I Dommernes bok kap. 
13,11 f.f. leser vi at Guds engel ikke vil oppgi navnet sitt til når han blir spurt om dette. 
 
I ulike religiøse tradisjoner er både Uriel og Rafael navn på noen av Guds engler. I Norge har prinsesse Märtha 
Louvise beskrevet mange engler både med navn (blant annet Chamuel) og utseende. 
 

e) Englenes utseende 
 
Bibelen forklarer oss ikke hvordan englene egentlig ser ut  - kanskje med unntak av når kjerubene/serafene blir 
skildret. Det Bibelen gjør er å forklare oss hvordan englene ser ut når de åpenbarer seg for oss mennesker. Da har de 
vanligvis åpenbart seg i form av menneskeskikkelser. Det beskrives også at de er som lynet og at de har hvite klær. 
Dette vitner om at de lever i den hellige Guds nærhet. Vi vet derfor ikke sikkert om englene f.eks. har vinger eller 
hvordan de konkret ser ut. 
 

f) Englenes egenskaper   
 

 Englene er åndsvesener som på en spesiell måte har del i noe av Guds himmelske vesen, derfor utstråler de 
lys og renhet    (2. Kor 11,14   Matt 28,3    Joh 20,12) 

 Englene  er udødelige og trenger derfor ikke ekteskap/forplantning   (Matt 22,30   Mak 12,25) 

 De er skapt av Gud  (Nehemja 9,6)  – og de er skapt ved Sønnen og  til Sønnen    (Kol. 1,16) 

 Englene er Guds ambassadører – alltid klare til å utføre Guds vilje     (1. Kong 19,5   Lukas 16,22) 

 Englene er syndefrie, bare slik kan de være i Guds nærhet       (Matt 6,10) 

 Englene har en «overmenneskelig» kraft    (Salme 103,20   Matt 28,2     2. Pet 2,11) 

 Englene har en «overmenneskelig» kunnskap og visdom  men er ikke allvitende   (2. Sam 14,20 Matt 24,36) 

 Englene er et forbilde for de kristne når det gjelder ydmykhet      ( 2. Pet 2,11   Judas 9) 

 Englene er et forbilde for de kristne når det gjelder full overgivelse til Guds vilje       (Matt 6,10) 
 

g) Englenes antall og deres rangordning 
 
Vi vet ikke hvor mange engler som finnes, men det er tydeligvis svært mange. Bibelen bruker uttrykkene: 
 

  6 legioner = 72000       (Matt 26,53)   

  tusen ganger tusen og ti tusen ganger ti tusen   (Daniel 7,19  og  Åp 5,11)  

  englenes «myriader»         (Hebr 12,22) 
(myriade var det høyeste tall i det greske tallsystem -tallet ti tusen- , og var begrepet for det uendelige)    

   
Det ser ut for at det er en viss rangordning i åndeverdenen på samme måte som i menneskenes verden: 
 

 Serafene/ kjerubene ser ut til å være engler som på en særlig måte er nær den hellige Guds trone.  

 Vi leser om «utvalgte engler» og «overengler»     (1. Tim 5,21   1. Tess 4,16   Judas 9) 

 Engelen Mikael omtales som «den store fyrste»  og ser ut til å være hærfører for englene. Når Djevelen jages 
ut av himmelen (etter Jesu seier på korset)  er det Mikael som leder an englehæren         (Dan 12,1   Åp 12,1) 

 Engelen Gabriel ser ut til å være Guds sendebud ved svært viktige anledninger    (Dan  8,16  9,21    Luk 1,19) 
 



2)   ENGLENES OPPGAVER – I HIMMELEN 
 
Englene utfører sin gudstjeneste for Guds åsyn i himmelen. Her tilber de Gud og Kristus, ærer og synger Guds pris. 
 
Matt 18,10   Neh 9,6   Salme 103,20-21   Åp 5,11-12   Job 38,7   Salme 148,2   Jesaja 6,3   Lukas 2, 13-14 

 

3)   ENGLENES OPPGAVER – PÅ JORDEN 
 

a) I frelseshistorien 
 
Ved alle store og viktige ting som har skjedd i Guds «frelseshistorie» (= veien frem til Jesu fødsel, liv, død og 
oppstandelse) har englene vært viktige brikker: 
 

 de sang lovsanger da Guds skapte himmelen og jorden (= universet)     Job 38,4-7 

 de forteller Abraham og Sara at de skal bli foreldre til løftes-sønnen Isak 1. Mos 18,2 

 det er englene som gir Moses de ti bud på Guds vegne              Ap.gj. 7,53  Gal 3,19  Hebr 2,2 

 englene forteller at døperen Johannes skal bli født    Luk 1, 13 og v 36 

 engelen Gabriel forteller Maria at Jesus skal bli født    Luk 1, 28-31 

 Josef advares av en engel om Herodes plan om å drepe Jesus-barnet  Matt 2,13  og 2,19-20 

 englene er tilstede når Jesus fristes i ørkenen og i Getsemane   Matt 4,11   Luk 22,43 

 englene forkynner om Jesu oppstandelse     Matt 28,2-7 og Luk 24,23 
 
Matt 28,2-6 Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen 
til side og satte seg på den.  Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt, skalv av 
redsel for ham, og de ble som døde.  Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker 
Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 
 

 englene var  tilstede ved Jesu himmelfart      Ap.gj. 1,9-11 

 englenes «myriader» skal følge Jesus ved hans gjenkomst   Matt 16,27  1. Tes 3,13   
 

b) For å hjelpe menneskene 
 

 Englene er Guds sendebud og redskaper for å hjelpe de som frykter Herren. Det betyr at alle kristne 
mennesker har englevakt 24/7 (alltid og hele tiden). Om mennesker som ikke tror på Jesus har beskyttelse av 
englene sier ikke Bibelen noe om. Her som alltid tilhører løftet om Guds vern og omsorg hans barn. 
Salme 34,8   Salme 91, 11-12   Daniel 6,23   Daniel 12,1   Matt 18,1  Lukas 16,22   Hebr. 1,14 

 Englene kan i visse tilfeller vise seg synlig for mennesker i nød    (2. Kong 6,16 f.f.) 

 Englene kan gi oppmuntring i vanskelige tider   (1. Kong 19, 5) 

 Det kan se ut som at hvert menneske har en egen «skytsengel» - en engel som på en særlig måte hjelper og 
verner hvert enkelt menneske, men Bibelen er ikke helt tydelig på om dette er tilfelle 
(Matt 18,10    Ap.gj. 12,15) 

 Englene er svært opptatt av om menneskene tror på Jesus som sin frelser eller ikke 
(Ef 3,10   1. Pet 1,12    Luk 15, 7-10) 

 Englene hjelper de som søker frelse av et ærlig hjerte   (Ap.gj. 10,3 f.f.) 

 Englene hjelper de som forkynner og formidler Guds ord på ulike måter   (Ap.gj. 8,26) 

 Det kan se ut for at det kristne fellesskapet har englebesøk noe som bør prege vår oppførsel (1. Kor 11,10) 

 Det kan se ut for at englene vokter over forholdet mellom mann og kvinne  (1. Kor 11,10) 

 Det kan se ut for at engler besøker mennesker på en særlig måte noen ganger (Hebr 13,2) 

 Englene utfører også noen ganger Guds straffedom ovenfor menneskene, - men vi har ikke rett til å 
spekulere i om det er englene som står bak ulykker m.m.  Det vi skal få holde fast på og tro er at Gud 
fremdeles har kontroll over det som skjer i verden  (2. Sam 24,16  2. Kong 19,35  Salme 35,6  Åp 12,7) 
 

4) ONDE ENGLER – SATANS ENGLER 
 
Bibelen beskriver kampen mellom det gode (Gud og hans engler) og det vonde (djevelen og hans engler). Vi får visse 
glimt inn i denne delen av virkeligheten gjennom Bibelen. 



Det har en gang vært et fall i engleverdenen. Noen engler, ledet an av Djevelen har gjort opprør mot Gud. Dette 
opprøret har så ført til at Djevelen og hans medsammensvorne er jaget ut av himmelen og Guds nærhet.  
 
Judas v 6    2. Peter 2,4   Johannes 8,44      Lukas 10,18     Åp 12,9 
 
Hvordan det var mulig med et slikt fall og opprør i Guds evige verden sier Bibelen ikke noe om. Den gir oss heller ikke 
noe svar på hvorfor Gud tillater djevelen og hans engler å være såpass aktive på jorden som de er og har vært fra 
skapelsen og frem til den endelige dom. Det Bibelen imidlertid er tydelig på er at en dag skal djevelen og hans engler 
være borte for alltid, og de skal få sin fortjente straff.   (Åp 20.10    Matt 25,41) 
 
De onde engler omtales med ulike begrep i Bibelen (på samme måte som det brukes ulike begrep om Guds engler). 
Deres leder og konge er djevelen selv «Appylon/Appolon – Åp 9,11». Blant annet leser vi om «onde ånder  3. Mos 
17,7» - «demoner  Jesaja 34,14» - «lilith  - Jesaja 34,14» - «luftens makter  Ef. 2,2» - «ondskapens åndehær i 
himmelrommet  Ef 6,12» - «maktene og myndighetene Kol 2,15» 
 
På samme måte som vi vanligvis ikke ser Guds engler ser vi heller ikke djevelens engler. Vi vet ikke hvordan disse 
englene ser ut, men de blir ofte i kunsten fremstilt som ulike drager – med bakgrunn i at Bibelen omtaler Djevelen 
som «den gamle drage».  
 
Disse englene kan åpenbare seg for mennesker. Det er derfor det er så farlig å oppsøke det åndelig hvis man ikke 
søker Jesus Kristus. Djevelen (og hans engler) viser sjelden sitt sanne ansikt, de velger den form og det utseende som 
tjener saken best der og da (2. Kor 11,14). Hele tiden med mål om å føre mennesker bort fra sann tro på Jesus 
Kristus. 
 
Det er disse englene du kommer i kontakt med enten du søker de gjennom ulike medium, i TV-program som f.eks. 
«Åndenes makt», gjennom spiritisme, spådomskunst og astrologi eller for den saks skyld en prinsesses engleskole.  
 
De onde åndsmakter er hele tiden aktive, og kan være en fare for en kristen hvis vi lar de komme nær oss. Det skjer 
gjennom at vi søker kontakt med de ting Bibelen advarer oss mot som synd. Men for en kristen som holder seg nær 
til Jesus (også med sine fall og nederlag) er det ingenting å frykte. Jesus har seiret over djevelen og alle hans engler, 
avvæpnet dem og fratatt dem enhver makt over sin kirke i verden.  (Matt 16,18  Joh 10,29  Kol 2,15  2. Kong 6,16) 
 
«Stor er vel Guds fiende – men større er dog Gud»  Kaj Munck 
 

5) ULIKE ENGLETEORIER 
 
Både kristne og andre har utviklet forholdsvis omfattende tanker og teorier om englene og deres gjerninger.  
Gjennom historien har det vært mange spekulasjoner omkring englenes utseende, vesen, hiarki m.m. Allerede på 
500 tallet ble det i noen kirkelige kretser utviklet en forholdsvis omfattende englelære med oppgaver, hiarki o.s.v. 
Mange andre har også  utviklet teorier/lærer om engler, deres navn og deres oppgaver. Ingenting av dette er 
grunnfestet i Bibelen, men er langt på vei spekulasjoner og tanker som er hentet både fra religiøse tradisjoner og 
andre ting. 
 
Tanken om at ulike engler besitter ulike «landområder» (råder over hver sine land/nasjoner) og at de kjemper for 
disse mot de onde åndsmakter er mye omtalt i mange kristne sammenhenger. Tanken er da at vi som kristne i bønn 
og arbeid skal hjelpe englene slik at de ikke mister makten og innflytelsen over f.eks. Norge. Slike tanker er blant 
annet hentet ut fra Daniel kap. 10 hvor en engel blir «forsinket» i 21 dager av «Persias engel».  Men det er 
begrenset hvor mye vi kan grunnfeste slike tanker i Guds ord. 
 
Det er mye vi ikke vet om englene. Hvorfor måtte f.eks. overengelen Mikael slåss med Djevelen om den døde 
kroppen til Moses (Judas 1,9) , hvorfor ble engelen som skulle besøke Daniel forsinket o.s.v.  Vi skal lese i Bibelen og 
holde fast på de mange klare ord i Bibelen om at englene er sendt fra Gud for å verne og hjelpe de av oss som tror på 
Jesus. De mange ting som Bibelen ikke gir helt klare svar på skal vi få tenke på, men samtidig nærme oss med en viss 
grad av ydmykhet – vi har å gjøre med den allmektige Guds nærmeste tjenere og da kan vi kanskje ikke forstå alt? 
 
«Gløm inte bort at änglane  finns, at dom er der for at se hur du har det, och dom kan hjelpa dig fast dom inte 
syns, så gløm inte bort at änglane finns»    sang av den svenske sangevangelisten Nils F. Nygren 



 
 
 
 


