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ABSTRACT 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur änglars funktion beskrivs i en kristen respektive 

nyandlig kontext. Materialet utgörs av texter från sex samtida författare som på olika sätt behandlat 

frågan; Harold Bloom, Billy Graham, David Albert Jones, Susan R. Garrett, Lorna Byrne och 

Doreen Virtue. Metoden är kvalitativ innehållsanalys vilken möjliggör för en jämförelse av 

skillnader och likheter mellan de olika perspektivens syn på änglar. 

Uppsatsens teoretiska ansats bygger på Meredith B. McGuires beskrivning av meningssystem som 

en viktig aspekt i förståelsen av religion eftersom olika meningssystem länkar samman en individ 

med en större social grupp.  De textanalyser som gjorts har visat att änglar i både en kristen och 

nyandlig kontext bidrar till att forma och skapa en upplevelse av mening i människors liv, detta trots 

olika meningssystem och stora skillnader i föreställningen av änglar. Ett av undersökningens 

resultat har visat att individer har ett större handlingsutrymme inom New Age kulturer än vad de har 

i en kristen kontext. Inom New Age beskrivs människor själva kunna ta hjälp av änglar som 

gudomliga eller spirituella agenter av healing för att uppnå ett tillstånd av lycka, kärlek och harmoni 

utan att först vända sig till/eller förlita sig på en mellanhand, dv s den kristna Gudsgestalten. Änglar 

inom New Age har visat sig vara mer personliga och separata från Gud än vad de är i ett kristet 

sammanhang eftersom människor, inom ramen för de New Age strömningar som analyserats, själva 

kan tillbe och kalla på änglars vägledning medan Bibeln innehåller tydliga varningar för att tillbe 

och dyrka änglar eftersom det anses vara en ära som enbart tillhör Gud. En skillnad mellan en 

kristen resp. nyandlig syn på änglars funktion bygger m a o på föreställningen att människan 

besitter en förmåga att hela sig själv, vilket saknas inom kristen tro. 

Nyckelord: Angelologi, Änglar, New Age, Spiritualitet, Kristendom, Healing, Meningssystem  
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1. INLEDNING  

1.1 En tro på änglar  

Bibeln är full av berättelser som antingen direkt eller indirekt nämner änglar. Enligt predikanten 

Billy Graham omnämns änglar omkring 300 gånger i bibeln.  Och enligt forskaren David A. Jones 1

gav en sökning på internet (2011) hela 287, 000, 000 träffar på ordet ängel, detta är fem gånger mer 

träffar än sökordet kristendom genererar och sex gånger så många som ordet astronomi.   2

Angelologi, läran om änglar som vetenskaplig disciplin  är ett ämne som sysselsatt människor under 

en mycket lång tid, redan i förkristen tid fanns berättelser om människors erfarenheter av och möten 

med änglalika ljusvarelser bl a inom Zoroastrianismen och inom alla de abrahamitiska religionerna 

– judendom, kristendom och islam– förekommer beskrivningar av änglar som gudomliga 

budbärare.  Idag existerar änglar även utanför sitt ursprungliga religiösa sammanhang, exempelvis 3

inom de tankeströmningar som ofta inkluderas under begreppet New Age- rörelsen.  Inom New Age  

rör det sig om olika tekniker som inte behöver ha någon som helst religiös förankring och där änglar 

kan fungera som andliga guider och beskyddare åt människor.  

Idén om änglar är något som följt med äldre religiösa traditioner och den har alltså hittat en plats 

inom området för ”new spirituality" eller alternativ religiositet, dv s inom de idéströmningar där 

individens egen förmåga till läkande eller healing står i fokus och där en central aspekt kan vara 

änglaterapi och healing. Men det är inte bara inom nyandliga strömningar vår fascination för änglar 

är påtaglig, intresset för änglar uttrycks inte minst genom vår populärkultur, som genom sina olika 

former påminner om att det finns en osynlig verklighet, en värld som bebos av olika spirituella 

varelser. Musik, film, böcker och tv- serier såsom Supernatural,   Shadowhunters  och Legion  kan 4 5 6

få människor att fascineras vid tanken på att det vandrar änglar ibland oss – för en del är detta en 

underhållande fantasivärld och kanske är syftet med tv, film och böcker ofta att just underhålla en 

publik men för andra är tron på denna verklighet lika sann som den verklighet vi lever i.  

 Graham.1995: 271

 Jones. 2011: xv-xvi2

 Bloom.1996: 373

 IMDb (elektronisk) http://www.imdb.com/title/tt0460681/?ref_=nv_sr_2 (2016-03-18)4

 IMDb (elektronisk) http://www.imdb.com/title/tt4145054/?ref_=nv_sr_2 (2016-03-18)5

 IMDb (elektronisk http://www.imdb.com/title/tt1038686/?ref_=nv_sr_1 (2016-03-18)6

!5

http://www.imdb.com/title/tt1038686/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt4145054/?ref_=nv_sr_2
http://www.imdb.com/title/tt0460681/?ref_=nv_sr_2


Mystikerna Lorna Byrne och Doreen Virtue menar exempelvis att änglar finns överallt omkring oss, 

de tillhör alla religioner liksom tron på att de faktiskt kan ingripa i människors liv, alla människor 

oavsett nationalitet eller religionstillhörighet kan kommunicera med änglar.  Det som fångat mitt 7

intresse för ämnet angelologi är just dess koppling till nyandliga strömningar och populärkultur i 

vårt samhälle. Änglar tycks vara ett fenomen som alltid fascinerat oss människor och 

föreställningen om änglar har under historiens gång resulterat i många filosofiska och teologiska 

försök att beskriva deras natur, syfte, roll os v och det är detta som gör ämnet så intressant att 

undersöka. 

Uppsatsens övergripande syfte är att jämföra hur änglars funktion beskrivs i en kristen respektive 

nyandlig kontext och undersökningen bygger på framställningar av sex samtida författare. Den 

kristna kontexten avser jag undersöka genom studier av hur änglar framställs i Bibelns böcker och 

underlaget bygger på forskning gjord av Harold Bloom, Billy Graham, Susan R. Garrett och David 

Albert Jones, medan mystikerna Lorna Byrne och Doreen Virtue beskriver änglar i en nyandlig 

kontext. Bloom används, till viss del som underlag i analysen av också en nyandlig kontext 

eftersom han behandlar änglar ur båda perspektiven. 

1.2 Tidigare forskning 

Nedan har jag försökt sammanfatta huvuddragen i västerländsk angelologi genom att lyfta fram 

några centrala tankar om änglars natur inom kristen respektive nyandlig forskning. Genom denna 

jämförelse vill jag få del av en bild av hur änglar beskrivits inom kristen respektive nyandlig 

forskning. Först ges en kort historisk bakgrund till kristen angelologi och sedan till änglar inom 

New Age.  

Bibelforskning 

David Albert Jones har i boken Angels: A Very Short Introduction (som också utgör en del i 

underlaget för min analys av änglar i bibeln) undersökt den västerländska angelologins utveckling 

och han kommer bland annat fram till att den nådde sin höjdpunkt under medeltiden, då intresset för 

änglar blev framträdande i såväl bön och ritual som konst och arkitektur av exempelvis katedraler.  8

Intresset var påfallande även inom litteratur av t ex Dante Alighieri (1265-1321) och bland teologer 

 Virtue 2007: 11 & Byrne 2012: 84-85, 242, 2447

 Jones 2011: 8-98
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där Thomas Aquinas (1225-1274) verk Summa Theologica innehåller en beskrivning av änglar som 

än idag har stor betydelse inom framförallt filosofin.  Aquinas försök att förstå änglar har gjort 9

honom känd som ”the angelic doctor”  och i sitt arbete beskriver han änglar som ”pure spirits 10

without bodies”, vilket bygger på de antika filosoferna Platon’s (429-347 f.v.t) och Aristotle’s 

(384-322 f.v.t) tankar om spirituella varelser med ett intellekt och en vilja, men utan en fysisk 

kropp.  Platon var exempelvis av den uppfattning att ”between human being and gods were 11

intemediate beings called ’daimons’ who could inspire human thoughts and actions”.  Även 12

Platons student, Aristotle kom att dela denna åsikt om daimons dv s spirituella varelser utan fysik 

kropp, men däremot delade han inte Platons syn på människans själ. Enligt Platon är den mänskliga 

själen ”something essentially immaterial that pre-exists the body and is better off if it can escape the 

body”.  Detta innebär att när en människa dör blir själen antingen fri eller så (reinkarneras) får den 13

en ny kropp, vilket kan vara antingen som människa eller djur beroende på hur personen levt 

(karma) – enligt Platon skulle själen m a o klara sig bättre utan att vara bunden till en kropp men här 

ansåg Aristotle istället att ”the soul made sense only as the life of a living body”.  Philo of 14

Alexandria (ca. 20- 50 f-v-t) var en senare judisk filosof som sökte se likheter mellan grekiska idéer 

och hebreiska skrifter och när det gäller änglar skrev han följande; ”the beings whom other 

philosophers called daimons, Moses usually called angels (…) souls, demons, and angels differ in 

name but they are identical in reality”.  Philo delade till viss del, enligt Jones de tankar om 15

reinkarnation som fanns hos Platon och att en själ kunde ’höjas’ eller ’sjunka,’ enligt Philo blev 

själen då antingen en ängel eller en demon.  Dessa tankar introducerades senare till kristen tradition 

av Origens (ca. 185- 254) som även han ansåg att den mänskliga själen, liksom änglar och demoner 

ingår i samma kretslopp dv s att varje själ får ett val och beroende på de val som görs blir själen en 

ängel, människa eller demon. Det som skiljer Origen från Platon är att han påstår att änglar har en 

 Ibid: 99

 Ibid: 910

 Ibid: 38- 4211

 Ibid: 3812

 Ibid: 3813

 Ibid: 38- 3914

 Ibid: 3915
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slags kropp av ljus.  Augustine of Hippo (354-430) influerades av både Platon och Origen och 16

hävdade att människans själ var spirituell och odödlig till sin natur och han menade att om 

människor sökte i sig själv så kunde de nå insikt om att vi inte enbart är fysiska varelser. Senare 

kom Augustine fram till att människor är väldigt olika änglar eftersom människan är en förening 

mellan kropp och själ medan änglar helt saknar kropp– änglar skapades som ”pure spirits” och har 

därför inget behov av en fysisk kropp. Thomas Aquinas, som tidigare nämndes utvecklade långt 

senare Augustines tankar om änglars natur som ”pure spirits” och denna syn blev den dominerande 

inom kristendomen.  Ett undantag kom senare under medeltiden genom John Milton (1608-74) 17

som argumenterade för Origens idé om att änglar faktiskt har en fysik kropp, enligt Jones var 

Miltons änglar mer mänskliga och skiljde sig därför från den klassiska uppfattning som utvecklats 

från Philo genom Augustine och Dionysius till Ibn Sina, ’the Rabbi Moses’ Maimonides och 

Thomas Aquinas vars syn på änglars natur alltså skiljer sig tydligt från människans natur.  18

Avslutningsvis kan nämnas att den persiska filosofen Ibn Sina som i västvärlden är mer känd som 

Avicienna (ca. 980- 1037) varit betydande för både Maimonides och Thomas Aquinas tankar. 

Sammandrag: Det råder m a o en konsensus mellan judisk, kristen och muslimsk tradition där den 

”klassiska” synen på änglar hämtas från Aristotle’s system med ”pure intelligences” som används 

för att beskriva ”the angels of God”.   Även om det finns skillnader tycks synen på änglar som 19

guds budbärare, liksom flera berättelser om dem ha varit en gemensam nämnare inom de 

abrahamitiska traditionerna. Den diskussion och förståelse av änglar som lett fram till den kristna 

angelologin har enligt ovan varit fokuserad kring änglars natur och hur deras väsen skiljer sig från 

människor.  

New Age forskning 

Jag har inte lyckats finna tidigare forskning som konkret behandlar det tema jag ämnar undersöka, 

nämligen änglars funktion i människors liv. Det finns däremot gedigen forskning inom det fält i 

 Ibid: 39- 4016

 Ibid: 37, 4017

 Ibid: 9, 40-4518

 Ibid: 40- 4119
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vilken änglatro utgör en viktig del dv s inom det fenomen vi kallar New Age och alternativ 

religiositet och denna forskning har ökat avsevärt de senaste decennierna. Detta menar exempelvis 

Antoon Geels som bl a nämner forskare såsom Hanegraaff, Heelas, Wikström, Frisk, Sutcliffe och 

York.  New Age är inte en organiserad rörelse utan ett fält som innehåller en lång rad olika tekniker 20

och praktiker såsom änglar, andliga guider och kanaliserade budskap, skriver Christopher Partridge 

som undersökt västerländsk esoterism i bl a populärkulturen.  Geels beskriver New age miljön som 21

allt från kanalisering (channeling) till att utveckla den mänskliga potentialen.   22

I antologin Att se det Dolda: Om New Age och Ockultism inför millennieskiftet har Liselotte Frisk 

skrivit kapitlet New Age, paramedicin och helande, där hon lyfter fram New Age, religion och 

helande ur ett sociologiskt perspektiv. Frisks studie är framförallt intressant med tanke på 

kopplingen mellan New Age och helande eftersom en del av min analys bygger på just änglar som 

helande agenter inom New Age. Hennes undersökning visar att New Age miljöns främsta funktion 

är att erbjuda olika vägar till helande och bland de mest centrala vägarna hittas exempelvis 

meditation, kristaller, terapi och ”A Course in Miracles” (ACIM) som anses vara kanaliserat 

material från en osynlig personlighet.  ACIM är en intressant aspekt i Frisks beskrivning eftersom 23

den nämns av änglaterapeuten Doreen Virtue som är en av författarna jag ska undersöka, Virtue 

menar att denna tankebildning eller metod förklarar varför Gud inte alltid hjälper människan i svåra 

stunder, det är för att han inte behöver, han kan sända sina änglar.   24

Inom de olika helandetekniker New Age erbjuder förklarar Frisk att det ofta finns en slags gudstro, 

men att det gudomliga snarare verkar ”identifieras med människans inre potential än med något 

utanför människan” och hon påpekar att man sällan använder begreppet gud i new age- miljön, utan 

istället begrepp såsom högre kraft, högre jag eller ljuset.   Gränsen mellan religion och terapi har 25

suddats ut alltmer i nyreligiös anda enligt Frisk och fokuseringen på hälsa och helande genom 

 Geels & Wikström. 2012: 38520

 Partridge. 2004: 7021

 Geels & Wikström. 2012: 38522

 Wikström (Red.)1998: 79-8023

 Virtue. 2007: 424

 Wikström (Red.) 1998: 8225
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alternativa terapimetoder anser hon vara intressant i förhållande till samhället eftersom en del av 

metoderna i framtiden kan komma att bli ”en naturlig del av den etablerade frisk- och sjukvården i 

samhället”.   Kopplingen mellan helande och religion finns inom kristendomen och började med 26

”Jesu utdrivning av sjukdomsdemoner och manifesterar sig numera kanske i synnerhet i 

trosrörelsens lära kring helande och hur detta hör samman med kristen tro”.  Bön och 27

handpåläggning är exempelvis vanliga uttryck för helande i kristna sammanhang skriver Frisk.   28

Utifrån ett religionssociologiskt perspektiv talas det ofta om religion och helande som 

meningssystem skriver Frisk och hon beskriver begreppet meningssystem genom att lyfta fram 

följande; ”alla människorna har ett slags referensramar, genom vilka man tolkar situationer och 

händelser och sin egen plats i tillvaron. Genom mitt meningssystem får händelser och situationer i 

livet mening och sammanhang. En händelse i sig själv har ingen egen mening: meningen läggs på 

efteråt genom en persons referensramar eller meningssystem”.  Genom meningssystem konstrueras 29

alltså en sorts verklighet och olika terapimetoder kan liksom olika religioner fungera så att ”man 

tillägnar sig en ny verklighetstolkning, ett nytt system för mening och sammanhang”.  När Frisk 30

ställer sig frågan varifrån en individs meningssystem kommer betonar hon gruppens betydelse på 

det sätt att meningssystem skapas, upprätthålls och förändras i samverkan med den sociala 

omgivningen. Frisk anser att trosföreställningar  som har ett samband med hälsa och helande är 

viktigt i människans verklighetskonstruktion eftersom; ”hälsa och helande hör nära samman med 

föreställningar kring mening, orsaksförhållanden, lidande, död och moral, som också alla gränsar 

till religiösa föreställningar”.  Med hänvisning till religionssociologen Meredith McGuires 31

undersökning av alternativt helande i USA lyfter Frisk fram hur man definierar hälsa och att 

människans idealtillstånd inte är någon självklarhet. Hon tar också upp McGuires syn på att 

alternativa terapier fungerar på många olika sätt – de handlar inte enbart om en teknik eller medicin 

 Ibid: 8526

 Ibid: 8627

 Ibid: 8628

 Ibid: 8729

 Ibid: 8730

 Ibid: 8831
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utan ofta om ”mer komplexa system av trosföreställningar och praktiker” där det exempelvis rör sig 

om att konstruera och tolka en upplevelse av sjukdom, förklara orsaker till den och påvisa 

möjligheterna till helande.  Ett resultat av McGuires amerikanska undersökning visade enligt Frisk 32

att det i de allra flesta fall var just de alternativa terapimetodernas ”mer komplexa trossystem” som 

fungerade attraktionskraft, inte metoden i sig själv.  Hälsa, sjukdom och helande kan definieras och 33

innebära olika saker, och i kristna sammanhang påpekar Frisk att helande definieras ”som att 

relationen med Gud är helad” medan själva helandeprocessen är mer komplex inom alternativa 

terapier.  Ideologier kring alternativet helande betonar individens makt att själv förändra sin 34

situation och detta innebär enligt Frisk att en person förvandlas från offer till en person med ansvar 

för sitt eget öde, ”självförtroendet ökar och känslan av hjälplöshet minskar” samtidigt som ett stöd 

från en grupp kan påverka en människas situation positivt.  Avslutningsvis skriver Frisk att helande 35

med hjälp av rituellt språk, symboler, kristaller, färger och visualiseringstekniker är några exempel 

på alternativt helande tekniker som har en viktig funktion gemensamt; ”att bekräfta och stöda ett 

gemensamt meningssystem”.  36

En forskare som undersökt New Age som förtrollning, (New Age as enchantment) dess änglar och 

andra energier är den finska forskaren Terhi Utriainen.  I antologin New Age Spirituality: Rethinking 

Religion av Steven J. Sutcliffe och Ingvild Saelid Gilhus har hon i kapitlet Doing things with 

angels: Agency, Alterity and Practices of enchantment undersökt vad människor gör med änglar.  37

Utriainen menar bl a att änglar är någonting människor relaterar till samtidigt som de skiljer sig från 

människor och hon skriver att; ”Relating to angels can happen spontaneously (as when angels come 

to rescue one from dangers or to console one in distress), but in the New Age context access is very 

often constructed by means of practices that can be actively learned and endlessly cultivated and 

refined”.  I sin text använder hon begreppet änglar men hon skriver även om dem som ”alterity” 38

 Ibid: 88- 8932

 Ibid: 8933

 Ibid: 89- 9034

 Ibid: 90- 9135

 Ibid: 9136

 Sutcliffe & Gilhus. 2013: 24237

 Ibid: 24638
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och ”otherness” och menar att änglar är ett bra exempel någonting komplext och obestämt dv s att 

änglar inte går att placera i en enkel kategori.  Enligt Utriainen finns inga tydliga gränser mellan 39

religiös och icke- religiös transcendens; ”every society has its own ways of articulating and 

communicating human experiences of transcendence so that they become parts of (religious) 

collective memories and social realities”.  En slutsats hos Utriainen är att religion handlar om att 40

göra någonting med ”multiple others” där änglar är exempel på New Age- tekniker och holistisk 

spiritualitet som opererar i människors vardagliga liv, dv s att ängar fungerar som ett hjälpmedel för 

att finna sin egen väg i livet.  41

Sammandrag: I det här kapitlet har jag önskat presentera huvuddragen i västerländsk angelologi 

genom att lyfta fram några centrala tankar om hur änglar beskrivits inom kristen respektive 

nyandlig forskning. Kapitlet har visat exempel på hur begreppet helande kan förstås utifrån de båda 

perspektiven vilket är intressant eftersom helande kan kopplas till änglars funktion och till syftet 

med detta arbete. Ur ett religionssociologiskt perspektiv har Frisk talat om religion och helande som 

meningssystem bl a genom att poängtera att en händelse i sig själv inte bär på någon egen mening 

utan att händelsen får mening först när en person tolkat den utifrån sina egna referensramar eller 

utifrån ett gemensamt meningssystem. Ett intressant resultat i Frisks studie som exemplifierar hur 

helande får olika mening beroende på vem som tolkar innebörden, är den skillnad som påvisas 

mellan en kristen respektive nyandlig syn på begreppet. I kristna sammanhang är helande kopplat 

till att förändra eller ”laga” relationen med Gud medan processen i nyandliga sammanhang är 

kopplad till individens egen makt dv s att man genom olika tekniker själv kan förändra sin situation. 

En sådan teknik är att ta hjälp av andliga guider eller vägledande änglar som Utriainen lyft fram 

som exempel på holistisk spiritualitet och New Age- tekniker för helande. 

1.3 Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel beskrevs uppsatsens syfte och genom tidigare forskning 

presenterades den kontext vari änglar förekommer. Kapitel 2 inleds med en beskrivning av arbetets 
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teoretiska utgångspunkt som utgår från religionssociologen Meredith B. McGuires beskrivning av 

meningssystem. Begreppet kommer därmed fungera som analysverktyg i min tolkning. Därefter 

presenteras syfte och frågeställningar och valet av metod som följs av gjorda avgränsningar, 

motivering till urvalet av material. Därefter förklaras centrala begrepp och förkortningar som 

används för bibelns böcker. Sist finns ett avsnitt för förförståelse där jag presenterar min egen 

utgångspunkt i synen på änglar. I Kapitel 3 presenteras undersökningens resultat och i kapitel 4 

följer en avslutande diskussion kring resultaten samt en diskussion kring den valda metodens och 

teorins användbarhet. 

2. TEORI OCH METOD 
I detta kapitel presenteras först arbetets teoretiska utgångspunkt, därefter syfte och frågeställningar 

som följs av mitt val av metod, gjorda avgränsningar, material, centrala begrepp och slutligen min 

förförståelse. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Meningssystem som analytisk verktyg 

Meningssystem och meningsskapande är två teman som behandlas av McGuire i boken Religion: 

The Social Context varifrån jag hämtat min teoretiska utgångspunkt. 

Jag antar ett religionssociologiskt perspektiv i denna studie och utgår ifrån gruppens betydelse för 

den mening människor skapar och upprätthåller. Meningsskapande och meningssystem som 

teoretisk utgångspunkt innebär att jag vill försöka förstå hur människor väljer att tolka olika 

situationer, händelser och erfarenheter för att ge dem mening. En person konstruerar inte ett 

personligt meningssystem från ingenstans, varje individ agerar och tolkar utifrån sitt personliga 

meningssystem men dessa meningar har enligt McGuire influerats av familj, vänner, samhället och  

av institutioner såsom utbildning.  McGuire poängterar följande; ”Through everyday conversation, 42

the individual tries out interpretations of experiences. Interaction with others– especially with 

 McGuire. 2002: 3042
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persons whose response ’counts’ to the individual– is a significant part of the process of bestowing 

meaning on a situation”.  43

Genom att lyfta fram religionens sociala kontext med fokus på hur interaktionen mellan samhälle 

och religion kan hjälpa oss att förstå religiösa grupper, rörelser och individer förtydligar McGuire 

exempelvis det Liselotte Frisk (se tidigare forskning) påvisar då hon ställer frågan varifrån en 

individs meningssystem kommer.  Frisk betonade gruppens betydelse på det sätt att 44

meningssystem skapas, upprätthålls och förändras i samverkan med den sociala omgivningen. 

McGuire föreslår att; ”Meaning refers to the interpretation of situations and events in terms of some 

broader frame of reference (…) People typically choose their personal meaning from a larger, 

socially available meaning system”.  Med hänvisning till Peter Berger (1967) poängterar McGuire 45

att ett tillhandahållande av mening är särskilt viktig för förståelsen av religion eftersom mening 

länkar samman en individ med en större social grupp, ”meaning is not inherent in a situation, but is 

bestowed,” skriver McGuire.  En individ eller grupp tolkar händelser på olika sätt genom att 46

tillämpa ett brett utbud av möjliga betydelser och när det finns flera konkurrerande meningssystem 

som presenteras som alternativ kan individen själv välja vilken mening han/hon vill acceptera.  En 47

person kan själv ”söka efter ledtrådar” i händelsen för att finna den mening som ”passar” bäst och 

detta val leder till att en mening appliceras på händelsen.  Hur en persons eller grupps tolkning av 48

någonting ser ut beror alltså på vilket meningssystem tolkningen utgår ifrån. 

Jag utgår ifrån förståelsen att meningssystem är både förklarande och normerande; ”Meaning 

systems embody norms– social evolutions of behavior,” som McGuire skriver och det hon menar är 

att ett meningssystem förklarar varför någonting är som de är samtidigt som det föreskriver hur  

något borde vara.  Människor kan ge mening åt en situation på olika sätt men tron är viktig i den 49

processen, både individer och grupper använder exempelvis religion för att skapa mening åt 
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existentiella frågor. Ett meningssystem erbjuder människor tolkning för deras erfarenheter och 

fungerar som en hjälp för att ”locating human lives and events in terms of a larger framework”.   50

En ytterligare utgångspunkt tar jag i McGuires teori om att själva processen för meningsskapande 

kan se olika ut och att religion är viktig i den processen.  Detta visar hon bl a genom att lyfta fram 51

ritualer som ett effektivt sätt att generera religiösa övertygelser; ”rituals consists of symbolic actions 

that represent religious meanings. Whereas beliefs represent the cognitive aspect of religion, ritual 

is the enactment of religious meaning”.  I en religiös gemenskap eller social grupp är det alltså ofta 52

ritualerna som påminner en individ om hans/hennes tillhörighet och en gemenskap konstrueras när 

människor upplever en känsla av samhörighet med andra, men som McGuire förtydligar kan en 

grupp eller gemenskap vara löst organiserad; ”the community of believers may be formally or 

informally organized (…) The religious group– formal or informel– is essential for supporting the 

individual’s beliefs and norms”.  När det gäller ritualen som meningsskapande process för gruppen 53

och den enskilde individen skriver McGuire följande; ”ritual practices and other religious actions 

such as sharing a ritual meal are ways by which the individual may subjectively – often bodily as 

well as emotionally and mentally – experience social meanings. Similarly by interpreting an event 

as miraculous or magical the individual places special meaning on it”.  54

2.2 Syfte & Frågeställning 

Uppsatsens övergripande syfte är att jämföra hur änglars funktion beskrivits i en kristen respektive 

nyandlig kontext av sex samtida författare. 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats; 

• Vilken funktion har änglar tillskrivits i Bibeln enligt Bloom, Graham, Garrett och Jones och på 

vilket sätt har änglar ansetts kunna bidra till att forma och förändra värderingar och en upplevelse 

av mening i människors liv? 
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• Vilken funktion har änglar tillskrivits inom healing och vägledning av mystikerna Byrne och 

Virtue och på vilket sätt anses de kunna bidra till att forma och förändra värderingar och en 

upplevelse av mening i människors liv? 

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan en kristen och nyandlig syn på änglars funktion  

och möjlighet att ingripa i människors liv och hur kan eventuella skillnader förstås? 

2.3 Metod 

Hermeneutisk vetenskapsteori 

I genomförandet av denna uppsats har analys- och tolkningsarbetet skett utifrån en hermeneutisk 

ansats. En hermeneutisk kunskapssyn betonar förståelse framför förklaring och en grundtanke inom 

denna modell är att man kan försöka förstå människors avsikter och uttryck men inte ”fånga in 

beteenden i generella förklaringar eller teorier”.  Enligt Holme och Solvang är den hermeneutiska 55

modellen en central del i den kvalitativa forskningsprocessen och modellen bygger på ”en analytisk 

åtskillnad mellan en värderingsmässig och en rent faktamässig uppfattning av den företeelse vi 

studerar”.  Molander skriver att själva tolkningsprocessen bygger både på en ”noggrann analys av 56

detaljerna av en text, och en förståelse av texten som helhet och som kulturprodukt i en än större 

historisk helhet,” en hermeneutisk tolkning bygger m a o på ett samspel mellan del, helhet och 

kontext.  57

Kvalitativ innehållsanalys 

För att analysera innehållet i de sex böcker som ligger till grund för arbetet har en kvalitativ 

innehållsanalys valts som metod. Med hänvisning till F. Kohlbacher’s och D. L Morgan’s 

beskrivningar, förklarar James W. Drisko och Tina Maschi metoden enligt följande; ”qualitative 

content analysis refers to a systematic method for searching out and describing meanings within 

texts of many kinds. Both manifest and latent content are examined, as are meanings in context”.  58

Innehållsanalysen är m a o en variant av textanalys och i dess kvalitativa form är det en deskriptiv 

och tolkande metod där en systematisk kategorisering av teman och mönster gör att man kan 
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komma åt både det manifesta uppenbara innehållet och det latenta, implicita innehållet dv s de 

budskap eller meningar som kan finnas under ytan.  Valet av metod innebär emellertid att både ett 59

kvalitativt och kvantitativt angreppssätt tillämpats med tanke på att bearbetningen skett i olika faser 

dv s att den kategorisering  som görs med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys är en form av 

kvantifiering.   60

När det gäller kodning eller kategorisering i en kvalitativ innehållsanalys menar Schreier (2012) att 

kodning används för att identifiera och beskriva nyckelmeningar i olika typer av text, men han 

poängterar även att ”coding is also used to reduce and summarize those meanings that are most 

relevant to answering the research question”.   61

Uppsatsens syfte är alltså att jämföra hur änglar i en kristen respektive nyandlig kontext har 

beskrivits av sex samtida författare och jag har valt att strukturera analysdelen utifrån de ställda 

frågeställningarna som presenterats ovan. Uppsatsen består således utav tre delar; i först delen 

behandlas änglars funktion utifrån ett kristet perspektiv enligt Bloom’s, Graham’s, Garrett’s och 

Jone’s framställning, i del två presenteras änglars funktion utifrån ett New Age perspektiv enligt 

Byrne’s och Virtue's framställning och i tredje delen presenteras änglars verkan i människors liv 

utifrån de likheter och skillnader analysen påvisat samt hur dessa kan förstås med hjälp av 

McGuire’s teori om meningssystem.  

I genomförandet av textanalyserna identifierades först temat utifrån uppsatsens frågeställningar; det 

vill säga de textpassager som beskriver den roll änglar haft i de olika situationerna. Detta 

resulterade i tre huvudgrupper eller nyckelkategorier av funktioner;  

Änglar som;  

1. Människors tjänare, t ex räddande, skyddande och helande funktioner 

2. Guds tjänare, t ex som vittnen, budbärare och med uppdrag att testa någons tro 

3. Guds armé, t ex andliga krigare, soldater och hämnare 

Det mönster som nu identifierats efter analysen av de tre nyckelkategorierna gör att likheter och 

skillnader framträder dv s, att jag kan besvara vilka likheter och skillnader det finns mellan en 

 Ibid: 86- 8859

 Ibid: 10360

 Ibid: 10261

!17



kristen och nyandlig syn på änglars funktion och möjlighet att ingripa i människors liv samt hur 

skillnader kan förstås.  

För att besvara vad texterna kan berätta om hur änglar ansetts kunna bidra till att forma och 

förändra värderingar och en upplevelse av mening i människors liv lånar jag bl a McGuire’s  

förståelse av meningssystem som både förklarande och normerande; ”Meaning systems embody 

norms– social evolutions of behavior,” det hon menar är att ett meningssystem förklarar varför 

någonting är som de är samtidigt som det föreskriver hur  något borde vara.  62

2.4 Avgränsningar 

Nedan presenteras och motiveras mitt urval av material och sedan följer en beskrivning av centrala 

begrepp 

Material 

Jag har valt att analysera den kristna synen på änglar utifrån bibelns texter och med tanke på att det 

skulle vara ett tidskrävande arbete att undersöka alla bibelstycken där änglar omnämns har jag valt 

fokusera enbart på tidigare forskning. Underlaget består av fyra verk skrivna av Harold Bloom, 

Billy Graham, Susan R. Garrett och David Albert Jones. Mitt urval av material beror till större delen 

på att författarna har olika bakgrund vilket kan ge en bredare inblick i analysen– Graham är 

väckelsepredikant, Bloom något av en modern agnostiker, Garrett är teol. professor och Jones fil. 

professor– men också på att det faktiskt var dessa böcker jag fick tag på. När det gäller urvalet har 

det nämligen inte varit helt enkelt att få tag på tidigare forskning, främst på grund av språk jag inte 

behärskar men också på kostnader jag bedömt orimliga i förhållande till den tidsram uppsatsen har 

att förhålla sig till. Min bedömning är dock att det urval jag gjort inte påverkar uppsatsens syfte 

eftersom jag inte ämnar ge en heltäckande bild av hur änglar framställs i bibeln, utan snarare bidra 

med en fördjupad förståelse av hur de förhåller sig i jämförelse med Byrnes och Virtues syn på 

änglar inom healing och vägledning.  

Nedan följer en kort presentation av forskningsmaterialet och författarna. 

Billy Graham 

 McGuire. 2002: 28, 3162
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William Franklin Billy Graham är en amerikansk väckelsepredikant och baptistpastor som gjort 

många världsomfattande turnéer.  Angels; God’s Secret Agents är resultatet av en bibelstudie 63

Graham gjort med fokus på änglar och enligt honom omnämns deras existens nästan trehundra 

gånger i bibeln.  Graham beskriver bibelns änglar utifrån bl a deras hierarkiska organisation, deras 64

funktion som Messengers of God  och skillnaden mellan änglar och människor. Grahams teori är 65

att; ”Angels minister to us personally. Many accounts in Scripture confirm that we are the subjects 

of their individual concern”, och med hänvisning till Martin Luther beskrivs änglars natur enligt 

följande; ”An angel is a spiritual creature created by God without a body, for the service of 

Christendom and the church”.   66

David Albert Jones 

I boken Angels: A Very Short Introduction undersöker David Albert Jones föreställningar om änglar 

i bibeln och andra texter utifrån ett narrativt perspektiv. Jones vill varken bevisa eller motbevisa 

änglars existens utan frågar sig istället vad exempelvis bibeln kan berätta om dem och hur senare 

uttolkare förstått och beskrivit änglar.  Jones presenterar några utmärkande drag hos änglar och tar 67

då upp deras roll som; divine messengers, ministering spirits, heavenly hosts och fallen angels.   68

Han diskuterar även vad en ängel är, vad de är gjorda utav och hur de skiljer sig från människor 

utifrån den kristna teologerna Augustine of Hippo och Thomas Aquinas’s idéer.  69

Harold Bloom 

Professorn och litteraturkritikern Harold Bloom har i boken Omens of Millenium; The gnosis of 

Angels, Dreams and Resurrection undersökt tre populära samtida fenomen; änglar, nära- döden 

upplevelser och profetiska drömmar utifrån bl a Freuds psykologiska teori.  Bloom hävdar att; 70

”For many of the ancients, the phenomena of angels, of dreams, and of otherworldly journeys or 

 NE, Billy Graham, http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/billy-graham    63
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astral- body manifestations essentially were one, because what we now call psychology and 

cosmology also were one”.  Bloom skriver att han därför valt att använda; ”Christian Gnosticism, 71

Muslim Shi’ite Sufism, and Jewish Kabbalism as my explanatory sources because all of them 

provide cogent interpretations of the links between angels, dreams, otherworldly journeys or astral-

body manifestations, and messianic expectations”.  72

Susan R. Garrett 

Susan R. Garrett är professor i Nya testamentet på Louisville Presbyterian Theological Seminary 

och i boken No Ordinary Angel: Celestial Spirits and Christian claims about Jesus jämför hon 

bibliska och moderna föreställningar om änglar och hur dessa relaterar till kristna föreställningar 

om Jesus.  När Garrett undersöker närvaron av änglar i bibeln och det gudomliga i moderna 73

berättelser diskuterar hon dels, änglar som fungerar ”as bearers of God’s presence… as God’s Holy 

spirit.. och som ”Agents of Healing” eller som sanningsbärare.  Garret poängterar att en människas 74

uppfattning av denna gudomliga eller andliga närvaro, dv s som Guds heliga ande eller som en 

ängel har mycket att göra med en persons egna teologiska förutsättningar och kulturella bakgrund.  75

Kristendomen, skriver hon, förkunnar att människan till sin natur är benägen att synda och att ”we 

are saved from the prison of our many wants only by God’s grace, which is manifested to Christians 

in and through the person of Jesus Christ”.  I jämförelse visar Garrett att The New Spirituality 76

uppfattar människan som god till sin natur; ”Humans are born innocent and good, but their pure 

consciousness is corrupted by life in the world (…) Men tillskillnad från kristen lära kan människor 

rädda sig själva genom ritualer eller olika meditationstekniker och bli  ”aware of our essential 

goodness and inborn unity with the divine (perhaps aided by angels, who are psychological 

projections of our Higher Self)”.   77

Doreen Virtue 
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Fil. dr Doreen Virtue har tidigare arbetat som psykoterapeut och lett flera psykiatriska center, och 

hon är dessutom grundare och tidigare ledare för Woman Kind Psychiatric Hospital i Nashville, 

Tennessee. Idag är Virtue en världskänd författare och spirituell doktor i psykologi vars arbete 

inriktar sig på änglarnas och elementens världar. Hon ger kurser och seminarier i Angel Therapy och 

Crystal Therapy där hon bl a föreläser om kristallers helande krafter, s.k kristallbarn och 

änglamedicin. Virtue hävdar att hon kommunicerat med änglar i hela sitt liv och i boken How to 

Hear Your Angels  beskriver hon hur man tar kontakt med, läker med och lyssnar till sina änglar.  I 78

Virtues kurser om änglaterapi utgör boken en del i vad hon kallar för studenternas ”certification 

process,” för att bli Angel Therapy Practitioner, och det som skiljer denna bok från hennes andra 

böcker, exempelvis Messages from Your Angels är att den inte bygger så mycket på kanaliserat 

material från änglavärlden utan mer på änglars vägledning.   79

Lorna Byrne 

Den moderna irländska mystikern och författaren Lorna Byrne inleder sin bok: A Message of Hope 

from the Angels med att skriva att hon kunnat se och kommunicera med änglar sen hon var ett litet 

barn. Byrne vill förmedla ett budskap från Gud och hans änglar och hon skriver att; ”This book is a 

message of hope that has been given to me to share with each and every one of you, to help grow 

the light of hope within you”.  Byrne menar att människor idag tycks behöva vägledning mer än 80

tidigare, förr kunde människor vända sig till en ledande gestalt inom kyrkan, i samhället eller i ett 

företag och ledare kunde i sin tur vända sig till andra länder för att få en vision av hopp för 

framtiden men idag menar hon att ”many of our leaders are struggling (…) They are failing to see 

all the ways in which we can make our world a better place to live”.  81

2.5 Centrala begrepp 

Här beskriver jag min syn på begreppet New Age och vad jag avser med funktion då detta 

diskuteras i arbetet. Därefter förklaras de förkortningar som använts i analysen av bibelns böcker.  

 Virtue. 2007: viii, 172- 17378
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New Age 

I de fall jag valt att använda begreppet New Age i något sammanhang så görs detta enbart för 

enkelhetens skull och alltså inte för att beskriva en organiserad rörelse eller tradition med en unik 

tro på änglar. Wouter J. Hanegraaff har poängterat att; ”New Age is primarily a poorly defined label 

which has different meanings and connotations for different people”.  De praktiker eller tekniker 82

som idag beskrivs som New Age spiritualitet är kanske ofta en del av historisk västerländsk 

esoterism, dv s att det inte rör sig om en ny rörelse i egentlig mening utan om kunskap som tidigare 

marginaliserats men som nu vunnit acceptans genom te x populärkultur. New Age är alltså ett 

paraplybegrepp över alternativ religiositet och innefattar en lång rad olika esoteriska och andliga 

strömningar (se t ex Partridge och Geels beskrivningar i avsnittet tidigare forskning). 

Funktion 

I den mening begreppet funktion diskuteras och undersöks avser jag detta i samband med det syfte 

en ängel uppfyller i sammanhanget, det vill säga den funktion en ängel tillskrivs eller får i en viss 

situation, te x som tröstande, vägledande eller straffande. En ängels funktion bygger således på min 

tolkning av texten och ska inte förstås som ett försök att varken bevisa eller göra anspråk på någon 

sanning om en ängels funktion i en given situation. Min ambition ligger enbart i att bidra till en 

fördjupad förståelse för hur änglar beskrivits i två olika kontexter. 

Förkortningar av Bibelns böcker 

Gamla Testamentet   Nya Testamentet 

1 Mos- Första Moseboken   Matt– Matteusevangeliet 

2 Mos– Andra Moseboken   Mark– Markusevangeliet 

Dom– Domarboken   Luk– Lukasevangeliet 

1 Sam– Första Samuelsboken  Joh– Johannesevangeliet 

2 Sam– Andra Samuelsboken  Apg– Apostlagärningarna  

1 Kung– Första Kungaboken  Rom– Romarbrevet 

2 Kung– Andra Kungaboken  Kor– Korinthierbrevet   

1 Krön– Första Krönikeboken  Ef– Efesierbrevet   

Ps– Psaltaren    Thess– Thessalonikerbrevet 

 Hanegraaff. 1998: 982
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Jes– Jesaja    Heb– Hebreerbrevet 

Jer– Jeremia    1 Joh– Första Johannesbrevet 

Dan– Daniel    Upp– Uppenbarelseboken   

Tob– Tobit    

2.6 Förförståelse 

I analysen och tolkningen av ett material eller en företeelse har man ofta en förförståelse med sig 

och det kan röra sig om fördomar och förutfattade meningar, kunskap och erfarenheter som på olika 

sätt kan påverka undersökningens resultat.  Den tyska filosofen Hans- Georg Gadamer är kanske 83

den som betytt mest för den moderna hermeneutiken och förklarade bl a att; ”Fördomar finns 

inbäddade i vår kultur och i vårt språk och är på så sätt utgångspunkten för all förståelse och all 

tolkning”.  I författandet av en uppsats där den vetenskapsteoretiska grunden lutar åt 84

hermeneutiken kan förhoppningen, enligt Gadamers syn antas vara att förförståelsen ska underlätta 

tolkningen av det som analyseras. Nedan försöker jag uttrycka min egen syn på änglar, men också 

den öppenhet jag tycker mig se i min omgivning för att tilltro änglar. 

Änglar 

Personligen är jag öppen för möjligheten att det kan finnas änglar och att de kan hjälpa människor 

på olika sätt i livet. Min förståelse av en ängel grundar sig på att det är en spirituell varelse som kan 

ha både religiös/andlig och symbolisk betydelse för att beskriva någonting i ett värdsligt 

sammanhang.  En ängel i sin andliga och religiösa betydelse förstår jag som dels en konstruktiv och 

uppbyggande kraft/energi och dels som en destruktiv och förstörande kraft/energi. Samhället och 

människors vardagliga liv har inspirerats av änglar på mer än ett sätt och i ett värdsligt sammanhang 

kan begreppet ängel användas för att relatera till antingen något destruktivt eller något konstruktivt. 

Ett exempel på konstruktiv och symbolisk användning av änglar är genom uttrycket ’skyddsängel’ 

då en person mirakulöst eller mot alla odds klarat av någonting och relaterar detta till en osynlig 

hjälpande hand. Andra exempel är genom uttrycket ’som en räddande ängel’ när någon erbjuder 

hjälp vid en kritisk situation eller genom uttrycket ”som en ängel” om en person som gjort en god 

gärning. 

 Holme & Solvang.1997: 151-15383

 Molander. 2003: 169-17084
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3. ANALYS 

I kapitlet följer mina resultat av undersökningen. I första delen presenteras änglars funktion i en 

kristen kontext och hur de anses bidra till att skapa upplevelser av mening. I andra delen beskrivs 

änglars funktion i en nyandlig kontext och hur de anses skapa upplevelser av mening. I tredje delen 

besvaras frågeställningen om vilka likheter och skillnader som finns mellan änglars funktion i en 

kristen och nyandlig kontext, liksom änglars möjlighet att ingripa i människors liv och hur 

eventuella skillnader kan förstås. Efter varje del följer en kort sammanfattning över resultaten. 

3.1 Änglars funktion i kristen tradition och hur de skapar upplevelser av mening 

Änglar som människans tjänare 

Som tidigare nämnts resulterade granskningen av materialet i tre centrala aspekter avseende änglars 

funktion. Den första aspekten rör änglar som människors tjänare (Ministering Spirits ) där de har 85

en beskyddande, räddande eller helande funktion. 

I Ps 91:11-12 kan man läsa att Gud givit änglar i uppgift att vaka över oss människor.  När det 86

gäller skyddsänglar inom den kristna tron finns särskilt en textpassage som ofta citeras och det är 

Matt 18:10 där Jesu ord lyder; ”See that you do not despise one of these little ones; for I tell you 

that in heaven their angels always behold the face of my Father who is in heaven”.  Med dessa ord 87

förkunnar Jesus att alla barn har en skyddsängel som för deras talan inför Gud, men intressant nog 

blir det dock inte helt klart att alla människor har en skyddsängel även fast det är så det brukar 

tolkas inom den kristna tron. En textpassage i Thomas Aquinas Summa Theologie (1a. 113,6) talar 

för att alla (inte enbart barn) har en skyddsängel; ”it is clear that angelic guardianship is a kind of 

carrying out of God’s providence over men”.  En passage i bibeln som också kan tala för synen att 88

alla människor har en skyddsängel tas upp av Garrett och finns i Apg 12:15 och i detta stycke 

berättas historien om hur Petrus arresteras och räddas. Ingen vet att Petrus är fri men när han står 
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utanför porten till ett hus där ett antal människor samlats för bön öppnar en tjänsteflicka vid namn 

Rhode. Hon anklagas för att vara galen när hon berättar för församlingen vem det är som står 

utanför men när hon insisterar på vad hon sett säger de andra att det måste vara ”hans ängel”.  89

Textpassagen om Petrus baseras på de uttalanden som gjorts från de människor som var närvarande 

och kan tolkas som att alla människor har en skyddsängel eller en himmelsk tvilling. ”The guardian 

angel, or  heavenly twin” är en tanke som även tas upp av Bloom men av någon anledning låter han 

bli att utveckla denna teori.  90

I Dan 6: 22 berättas att; ”My God hath sent his angel, and hath shut the lions mouths (…),”denna 

rad har i sig själv en kraftfull innebörd enligt min åsikt, eftersom den berättar om en ängels 

beskyddande funktion vid situationer av fara.  Detta blir än mer tydligt i Dan 3: 25 där ängeln 91

tillskrivits en direkt räddande och livsavgörande funktion. Babylons kung ska i denna berättelse 

bränna tre hebreiska barn på bål, Shadrach, Meshach och Abednego, men de får en ängels beskydd i 

lågorna vilket kungen bekräftar genom följande rad; ”I see four men (…) in the midst of the fire”.  92

Grahams bok är en mycket intressant grund i förståelsen av den roll änglar kan spela i vissa kristna 

inriktningar, men hans språk upplever jag däremot som alltför värderande i och med att det ramverk 

han använder dv s kristendomen, i själva verket är ett mycket komplext fenomen.   

Graham menar exempelvis med hänvisning till Heb 1: 14, att det enbart är kristna människor som 

får del utav ett himmelskt beskydd, änglar är; ”ministering spirits, sent forts to minister for them 

who shall be heirs of salvation”.  Graham  har en fundamentalistisk syn på Bibelns lära, han tror 93

exempelvis på änglar enbart för att bibeln säger att det finns änglar och han ser på dem som 

spirituella krafter och resurser tillgängliga för alla kristna människor.  Hans tolkning av Bibelns 94

texter är enligt min syn problematiskt av en rad olika skäl men kanske främst på grund av att Gud 

enligt Bibeln skapat alla människor. Alla människor är ju inte kristna och änglar förekommer inte 
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enbart inom kristendomen utan även inom religioner som har en Gud och denna Gud har spirituella 

tjänare, budbärare och soldater.  Det är därför svårt att förstå Grahams teori om att Gud enbart 95

skulle befalla sina änglar att beskydda människor med en kristen tro.  96

Tre andra passager i Bibeln som berättar om en ängels räddande och livsavgörande funktion finns i 

1 Kung 19: 15 då en ängel väcker den trötta och misströstande Elia som lagt sig under en buske i 

öknen för att sova. Av ängeln fick han sedan mat och dryck så att han skulle orka fortsätta sin 

vandring mot Damaskus för att uppfylla den befallning han sedan fick från Gud.  97

I 2 Kung 6: 14-17 har profeten Elisa och hans betjänter änglars beskydd när de hamnar i dispyt med 

en kung i Samarien och när kungen sedan sände sina arméer efter dem stärkte änglar deras mod.  98

I Mos 16: 7-13 och 21: 17-19 uppenbarar sig en ängel för Hagar som tillsammans med sin son 

Ismael kastats ut från Abrahams hus. När de båda är nära att dö av törst kommer en ängel som 

presenterar sig som deras beskyddare, och ängeln öppnar hennes ögon, ger dem vatten att dricka 

och hjälper Hagar att lägga tidigare sorger bakom sig.  99

Analysen av Garretts bok resulterade även i fyra andra berättelser om änglars vägledande, helande 

och beskyddande roll, men det framgår dock inte varifrån berättelserna hämtats. I den första 

berättelsen kan man läsa om när Josef skulle fly med Maria till Egypten och fick hjälp av en ängel, i 

den andra berättelsen kan man läsa att det var änglar som räddade Petrus från fängelset, i den tredje 

helar och ”öppnar” en ängel Balaam’s blinda ögon och i den fjärde tröstar och vägleder en ängel 

Hagar ut ur ett dilemma.  100

I Dan 8: 15-16 nämns ärkeängeln Gabriel vid namn.  Han sändes av Gud för att förklara den 101

vision/ eller dröm Daniel haft och i samma bok 9: 21 berättas att ängeln gav honom kunskap och 
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förståelse.  När Daniel fick sin vision föll han i djup sömn men fick hjälp att vakna ur den av 102

ärkeängeln Mikael som kommit för att hjälpa Gabriel så att han kan avsluta det budskap han 

kommit med till Daniel.  I Dan 10: 13-21 och 12:1 förekommer, förutom Gabriel, alltså även 103

Mikael som en hjälpande ängel och som Bloom poängterat förkunnar Jesus i Matt 18:10 att vissa 

änglars funktion är att uträtta mirakel i vår värld och att tjäna som skyddsänglar och budbärare.  I 104

Daniels bok har änglar både en funktion som beskyddare, räddare och budbärare.  

Rafael är en tredje ängel som förekommer i Tobits bok där han figurerar som healer. I Tob 2:10 

berättas historien om hur Tobit blev blind och Tob 3: 8 berättas historien om Sara, hans kusin som 

drabbats av demonen Asmodeus som dödat alla de sju män hon varit gift med innan hon hunnit få 

barn.  Både Sara och Tobit bad Gud om hjälp och han sände ängeln Rafael. I Tob 3:17 helar 105

Rafael Tobit som återfick sin syn, han befriade Sara från demonen och ”gav henne i äktenskap” till 

Tobits son Tobias.   106

Änglar var även på olika sätt närvarande i Jesu liv, som ju innan korsfästelsen var en människa. För 

kristna ses Jesus som Kristus, det vill säga som frälsaren och den som skickats av Gud för att dö för 

våra synder. Ett sätt detta kunde uttryckas på i de tidiga kristna kyrkorna var som Garrett och Jones 

påpekat genom att beskriva Jesus som en ängel eller som ”the Great angel”.  Denna beskrivning 107

grundade sig ofta på Jes 9: 6 som lovade födseln av en son som beskrevs som frälsaren och som en 

ängel.  I Apg 9:1-19, 22:6-16 och 26:12-18 berättar bibeln även att Jesus själv kunde hela 108

människor och hans största healing var den av Saul– senare känd som Aposteln Paulus.  Jesus tog 109

hans syn i tre dagar för att visa honom hur blind har verkligen var, när han sedan gav Saul synen 
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åter vaknade han upp till en ny värld och såg verkligheten på ett annat sätt. Mark 8:22-26 är en 

annan textpassage som berättar om hur Jesus botar en blind man utanför Bethsaida.  110

Idag refererar dock inte kristna till Jesus som en ängel av den anledning att det kan få många och tro 

att Jesus inte var människa och detta missförstånd skulle då innebära att; om Jesus inte var 

människa så hade han inte kunnat lida och dö på korset vilket också skulle innebära att hela 

kristendomens budskap bygger på en lögn.  Jesus var alltså en människa eftersom han dog på 111

korset och som Jones påpekar i sin undersökning med hänvisning till Thomas Aquina är änglar; ”a 

different kind of creature altogether. Angels are not born and do not die (…) They stand more above 

time than in time”.  Föreställningen eller idéen om Jesus som en ängel är alltså inte en vanlig 112

ståndpunkt inom kristen tro idag, däremot kan en sådan tanke som Bloom påpekar, förekomma 

inom vissa esoteriska traditioner som influerats av en kristen tankevärld.    113

Beskrivningar av Jesus som en ängel var alltså ett sätt på vilket änglar kopplas till honom, ett annat 

sätt är hur de tjänade som beskyddare och rådgivare i hans liv på jorden. I Matt 4: 11 och Luk 4 

berättas exempelvis om hur Jesus frestas och sätts på prov av djävulen men fick hjälp av änglar, och 

i Luk 22: 42- 43 finns berättelsen om Jesu prövningar i Getsemanes trädgård och hur en ängel kom 

för att stödja och skänka honom styrka.   114

Änglar som Guds tjänare 

Den andra aspekten avseende änglars funktion rör deras roll som Guds tjänare (Divine 

Messenger’s ) där de testar någons tro eller agerar vittnen och budbärare med uppgift att förmedla 115

Guds befallningar och vilja till världen.  
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Ett stycke som tydligt talar för att änglar tjänar Gud finns i Upp 22: 8-9 då Johannes får en vision av 

en ängel varpå han faller ner på knä för att be framför ängeln som då säger; ”You must not do that!” 

Ängeln säger att det är Gud han ska tillbe och att; Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder 

profeterna.  Ängelns tillrättavisande kan här även tala för att änglar inte vill eller ska tillbes av 116

människor och detta är något som diskuteras vidare i kapitlets sista del (se ss. 51-52). 

1 Mos 28: 10-17 berättar om Jakobs dröm där han ser en stege/eller trappa sträcka sig från  jorden 

upp till himlen och den här textpassagen säger en hel del om änglars möjlighet att ingripa i 

människornas värld.  Det intressanta med Jakobs dröm är att han ser änglar färdas upp och ner för 117

denna stege, och hans vision kan bekräfta att Gud faktiskt använder änglar som sina administrativa 

agenter. En tolkning av Jakobs dröm är att stegen är en metafor för den spirituella värld som finns 

ovan jord och det finns en nära koppling till vår värld, det vill säga att stegen symboliserar det 

verktyg änglar använder för att leverera budskap från Gud i himlen till människor på jorden.   Ett 118

annat perspektiv på Jakobs dröm är enligt Jones att stegen symboliserar människans spirituella resa; 

”Life can be understod as a journey upwards in search of ’higher’ things, a journey towards God, 

accompanied by the angels”.  Joh 1: 51 är en passage som också ger ett intressant perspektiv på 119

stegens betydelse och här säger Jesus till Natanael att; ”you will see heaven opened, and the angels 

of God ascending and descending upon the Son of Man”.  Uttalandet kan tolkas som att Jesus 120

refererar till sig själv som stegen mellan himmel och jord, vilket känns som en ganska rimlig 

liknelse med tanke på att ingen, enligt kristen tro kommer till himlen utan att tro på Jesus som 

människornas frälsare.  

När det gäller änglar som Guds budbärare har de i ett flertal fall haft i uppdrag att meddela födslar. I 

1 Mos 18:10 berättas om hur Gud sänt glädjande nyheter till Abraham. I berättelsen får Abraham 

besök utav tre änglar och en av dem informerar honom om att de kommer återvända om ett år och 
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att hans fru Sara då kommer ha fött en son som ska kallas för Isak . Två andra födslar som 121

meddelats av änglar är den av Ismael i 1 Mos 16: 11 och Simsons födelse i Dom 13: 3.   122

Inom kristen tro associeras ängeln Gabriel oftast med sin roll som budbärare och då han meddelar 

två, för kristendomen viktiga födslar. I Luk 1:13 & 19 besöker han Sakarias och Elizabet för att 

meddela den kommande födseln av Johannes döparen och i Luk 1: 26- 35 och Matt 1: 20- 21 

besöker ängeln Maria och Josef för att leverera kristendomens kanske viktigaste budskap; Jesu 

födsel– Gabriel berättar att Maria ska föda en son som är den trolovade Messias och han ska kallas 

för Guds son.  123

Gabriel är den ängel som nämns flest gånger i bibeln och han kommer alltid med goda nyheter.  I 124

Daniels vision/ eller dröm, som tidigare nämnts var Gabriels funktion att agera beskyddare och 

vägledare, han gav Daniel kunskap och med hjälp av ängeln Mikael väcktes han upp ur sin dröm, 

men Gabriels roll var också att leverera ett budskap från Gud som ville visa Daniel vad som skulle 

komma att ske i Israel.  De budskap änglar kommer med tycks inte alltid varit så lätta att förstå. 125

På samma sätt som Daniel fick hjälp att tyda sin vision av en ängel fick också profeterna Hesekiel 

och Sakaraja hjälp. Hes 40:3-4 och Sak 1 samt 6:4 är exempel på berättelser där änglar förekommer 

i drömmar och ger människor visioner där de kan avslöja himmelska planer.  Hesekiels vision 126

eller ett av de budskap som kom till honom nämns även i Upp 4:8 som enligt Bloom bygger på den 

profetia och de fyra änglar han beskrivit.  En tanke om Hesekiels och Sakarajas berättelser är att 127

de, likt fallet med Daniel kan tolkas som att Guds ord kom genom symboliska drömmar eller 

visioner men att de var för komplexa och svåra för människan att tyda. Därför krävdes en ängels 

visdom för att förstå meningen med dem.   
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Änglar enligt bibeln har även tjänat Gud som vittnen. I 2 Mos 3 berättas historien om hur Gud talar 

till Mose ur en brinnande buske på berget Sinai,  och ur textpassagen i 5 Mos 33:2 kan man läsa 128

hur tusentals änglar kom ner från himlen för att bevittna när Mose fick ”lagen,” de tio budorden från 

Gud.   Som vittnen har änglar även fått i uppdrag att testa människors tro och ett exempel på detta 129

återfinnes i 1 Mos 22: 1-2 där man kan läsa om hur Gud talade till Abraham och bad honom att 

offra sin enda son Isak. När Abraham var beredd att följa Guds befallning (1 Mos 22: 11-13) blev 

han dock stoppad av Guds ängel, Gud ville alltså inte att Abraham skulle offra sin son utan veta om 

hans tro var tillräckligt stark.   130

Änglar som soldater i Guds arme 

Analysen har hittills visat att det finns flera viktiga aspekter att begrunda för att förstå den roll 

änglar har i en kristen kontext. En ytterligare aspekt är föreställningen om Gud som en kung 

sittandes på en tron i himlen omringad av en himmelsk arme där soldaterna är hans änglar, en sådan 

beskrivning hittas i exempelvis böckerna av Jesaja, Jeremia, 1 och 2 Sam och i 1 och 2 kung.   131

Jacob i 1 Mos 32: 2 beskriver sin upplevelse av mötet med Guds änglar genom orden ”This is God’s 

army!” och han kallade änglarna för ”God’s hosts”.  Även i 1 Mos 3: 24 beskrivs änglar som 132

soldater, och här går Gud givit änglarna flammande svärd och beordrat dem att vakta vägen till 

livets träd i Eden och se till så att människan inte återvänder.   133

En central händelse i bibeln som förknippas till föreställningen om en gudomlig arme är att det en 

gång utbröt ett krig i himlen som fortsätter utkämpas på jorden än idag. Dan 10: 11- 14 berättar om 

en konflikt mellan de änglar som var trogna Gud och de som allierade sig med ängeln Lucifer och 

gjorde uppror. Lucifer blev i och med denna händelse känd som Satan eller djävulen för den kristna 

världen. Gud kastade ut Satan från himlen tillsammans med hans makter och dessa ”fallna änglar” 
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som även kallas onda andar eller bara demoner fortsätter kriga på jorden där de skapar problem för 

människor.  Allt lidande och alla krig på jorden kan ur ett kristet perspektiv förstås utifrån tanken 134

att mörka makter har inflytande i det som sker och det finns en textpassage som kan uppfattas som 

en uppmaning till människor att vara på sin vakt. I Ef 6: 10- 13 står följande; 

 ”Be strong in the Lord and in the strength of his power. Put on the whole armor of God, so that you 

may be able to stand against the wiles of the devil. For we are not contending against flesh and 

blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present 

darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places”.  135

Under Armageddon, domedagen kommer ondskan besegras och mörkret försvinna från världen, det 

är först i den slutliga striden som ”the forces of light” dv s, Gud och hans arme med änglar kommer 

besegra ”the forces of darkness” dv s, djävulen och hans arme av fallna änglar och först då kommer 

fred råda på jorden.  En tanke som kan vara värd att begrunda gällande mörka och ljusa krafter/136

som ju visat sig vara ett återkommande tema i analysen, är att bibeln ofta uppvisar en stark dualism 

mellan t ex gott och ont, kropp och själ, ljus och mörker. Den kristna teologen Augustine of Hippo 

exempelvis, argumenterade för att änglar skapades när Gud sa; ”let there be light” (se 1 Mos 1:3).  137

Det Augustine menade kan ses utifrån idéen att änglar är ”ljus” (och/eller den ljusa kraften) för att 

Guds ljus skiner på dem och att de skapades för att reflektera detta ljus.  Ljuset symboliserar 138

därför det goda och all kärlek vilket leder till att det ligger nära till hands och anta att Lucifer eller 

djävulen och hans fallna änglar beskrivs som ”mörka” ondskefulla krafter för att Guds ljus inte 

skiner på dem längre och att de därför inte kan reflektera något ljus eller sprida någon kärlek. Vissa 

teologer menar exempelvis att Lucifer kan ha varit en ärkeängel (detta framgår dock inte direkt i 

någon av bibelns texter), och Jesaja 6:7 berättar att Gud kan använda serafer (en ordning i en 

föreställd hierarki av änglar, som inte heller omnämns i bibeln) för att rena sina tjänare, dv s andra 
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änglar från synd och missgärningar.  Gott och ont, ljus och mörker är alltså två grundprinciper 139

eller inre motsättningar som kan gälla änglar precis som människor. Den kristna tron förkunnar som 

Garrett påpekat att det hör till människans natur att synda, många vill leva efter Guds vilja men kan 

ha motstridiga känslor och även ge efter för sina egna begär och sin egen vilja.  Att gå sin egen 140

väg är därför inte ett alternativ i kristen tro, det är bara genom Guds nåd och genom tron på Jesus vi 

kan bli fria från våra egna begär. Det senare är ett intressant perspektiv som kommer tas upp i 

avsnitt 3.2 analysen av änglar i en nyandlig kontext samt i avsnitt 3.3, om skillnader, där frågan 

diskuteras närmare. 

På flera platser i bibeln finns berättelser om hur änglar på uppdrag av Gud ingripit i stridigheter på 

jorden och i både GT och NT finns berättelser som refererar till en ängel som ”the destroying angel” 

eller fördärvaren och denna ängel är inte en av underjordens eller de mörka makternas dv s 

djävulens agenter, utan Guds. I 2 Mos 12:23 berättas exempelvis om en fördärvare som följer 

Herren i Egypten och dödar alla förstfödda barn i varje hus.  Berättelsen förekommer även i 1 Kor 141

10:10 där Paulus refererar till en av Guds änglar som fördärvaren, mordängeln eller ”the destroying 

angel” och hur ängeln dödade de israeliter som klagade i öknen, även denna textpassage berättar om 

hur ängeln dödar alla förstfödda barn i varje egyptiskt eller israeliskt hus.   142

I 2 Sam 24: 11- 16 kan man läsa om kung Davids folkräkning i Israel och Juda och hur Gud straffar 

honom genom fördärvaren, eller ”the destroying angel” som låter pest drabba landet Israel.  143

Samma berättelse upprepas även i 1 Krön 21 där det framgår att 70 000 israeliter dödades och att 

Gud även sände en ängel för att förstöra staden Jerusalem.  Textstycket är intressant och nämner 144

en mäktig ängel som Guds soldat, i passagen 21: 16 står det skrivet att David såg ängeln som Gud 

sänt, stående mellan jorden och himmelen med ett blottat svärd i sin hand, utsträckt över Jerusalem. 

Han bad då Gud om nåd och blev bönhörd, på Guds befallning stack ängeln tillbaka sitt svärd i 
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skidan.  En liknade berättelse som talar om en mäktig krigsängel finns i 2 Kung 19 där en ängel 145

besegrar en hel armé, 185 000 assyriska soldater dödades.  I 1 Mos 18 och 19:13 varnar änglar 146

Abraham och Lot för att Guds vrede som ska komma att drabba de syndiga eller ogudaktiga 

städerna Sodom och Gomorra, på uppdrag av Gud ska änglarna sedan förstöra och döda alla 

människor i de båda städerna.  147

Ett budskap som förekommer i samtliga textpassager som nämnts ovan tycks vara att änglar 

kommer straffa de som vänder sig bort från Gud och bibeln poängterar detta i en rad olika tillfällen. 

I Apg 12: 22 kan man läsa hur kung Herodes slogs ner av en ängel och dog för att han tagit äran 

från Gud och genom Matt 13: 50 står det klart att Gud använder sina änglar för att straffa de 

människor som medvetet avfärdar Jesus och den frälsning Gud erbjuder genom honom.  Eftersom 148

Jesus dog för människans synder måste de som avfärdar honom själva betala för sina synder och 

detta straff administreras och utkrävs av Guds änglar som ”shall cast them into the furnace of 

fire”.  Matt 13: 41-42 berättar att de änglar som på domedagen kommer med Jesus frälsaren ska 149

känna igen de goda människorna och kasta de andra i eld.  150

En central föreställning inom kristen tro bygger på tanken att människan till sin natur är benägen att 

synda, men att det är våra val som definierar oss, Gud är förlåtande men att medvetet avfärda 

honom och Jesus som frälsaren ”causes the judgement of eternal separation from God”.  151

Konsekvenserna av en sådan separation liksom Guds vrede blir särskilt tydlig genom änglars 

agerande i uppenbarelsebokens profetia om jordens slut. Upp 14: 19-20 berättar exempelvis hur 

änglar sänker sina skäror ner över jorden och skördar ”druvorna” som de sedan kastar i Guds vredes 

vinpress, det vill säga alla de själar som lever i synd och som avfärdat den kristna tron.  Detta 152
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beskrivs även tydligt i Thess 1: 7-8 ”… when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his 

mighty angels, in flamung fire taking vengeance on them that know not God and that oboy not the 

gospel of our Lord Jesus Christ”.  Särskilt uppenbarelsebokens beskrivningar av änglar med 153

skäror har som Jones påpekar, bidragit till föreställningen om en dödsängel, dv s till bilden av en 

ängel personifierad som döden själv.   154

Änglar förekommer rikligt i uppenbarelseboken som även är den bok i bibeln med störst fokus på 

deras roll som krigare. I passagen 9:22 nämns en ängel som ”the destroyer,” en beskrivning som 

även förekommer i andra böcker (se ovan) men här finns även beskrivningen; ”the angel of abyss” 

och denna ängel kan identifieras som Apollyon (grekiska) eller som (Abaddon, avgrundens ängel på 

hebreiska ), han som vid Armageddon dödar alla de människor som inte har Guds märke i 155

pannan.   156

Beskrivningarna av en destroyer, angel of abyss eller fördärvare är alltså namn på en förgörande 

ängel som enligt min tolkning kan kopplas till beskrivningar av ärkeängeln Mikael som ”God’s 

messånger of law and judgement”.  I kristen-judisk tradition beskrivs t ex Mikael som ”chef” över 157

alla ärkeänglar.  Han är också militär administratör och ledare och den som tillsammans med 158

Jesus kommer gå i spetsen för den himmelska armén av änglar på domedagen, och enligt vissa 

bibelstudier var det Mikael och hans änglar som kastade ut Lucifer och hans fallna änglar från 

himlen.  159

Sammandrag och tankar om änglar som ett meningsskapande element i människors liv 

I en kristen kontext har analysen visat att änglar ibland kan uppenbara sig i drömmar/eller genom 

visioner och de är alltid involverade i människors liv på betydelsefulla sätt, både vid livets början 
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och vid livets slut. Änglars närvaro i dessa stunder kan fungera som en påminnelse om att 

människan har ett spirituellt behov av omsorg och hjälp både i det jordiska livet men också för att 

uppnå ett evigt liv efter döden. Änglars funktion i bibeln har beskrivits genom deras roll som 

beskyddare, helare och budbärare, genom uppdrag som väktare och soldater men också genom sin 

roll som domare eller administrativa agenter som exempelvis verkställer Guds dom på den yttersta 

dagen. Änglar tjänar Gud som är ljuset och kärleken i den kristna tron och detta ger änglar kraft att 

forma eller förändra människors värderingar och skapa upplevelser av mening i livet. Enligt 

McGuire’s teori kan människor ge mening åt en situation på olika sätt men tron är viktig i den 

processen.   Alla berättelser i bibeln är skrivna av människor som tolkat sina erfarenheter utifrån 160

sin tro på Gud, hans änglar och att de kan ingripa i människors liv och utföra mirakel.  

Undersökningen har lyft fram flera exempel på händelser och visioner där änglar varit involverade, 

det finns berättelser där änglar kommit som budbärare med glada nyheter men också med varningar, 

de har avvärjt faror, räddat, tröstat och helat människor i situationer som på olika sätt varit 

betydelsefulla. Änglar i dessa berättelser har fått sina funktion för att det i grunden finns en tro på 

Gud och att änglar är hans tjänare. 

I berättelsen där en ängel helar Tobit och befriar Sara från en demon är det t ex genom religionen 

och tron på änglars helande och beskyddande egenskaper som Tobit och Sara först fann tröst och 

hjälp. Särskilt intressant i historien om Sara är hennes övertygelse om att en demon orsakat hennes 

lidande och hur det kan förklaras utifrån McGuires teori, dv s att en grupps eller persons tolkning av 

någonting varierar beroende på vilket meningssystem tolkningen utgår ifrån. Meningssystemet dv s 

den kristna läran förklarar varför någonting är som det är, exempelvis att en ondskefull kraft t ex en 

demon orsakat lidande samtidigt som det föreskriver hur någonting borde vara, exempelvis att tron 

på Gud leder till ett harmoniskt liv fullt av kärlek. När Sara tolkade sin situation var därför en 

demon kanske den förklaring hon ansåg stämde bäst in på händelserna och därför var det också Gud 

hon vände sig till för att få hjälp.  När det gäller den kristna trons betydelse i den 161

meningsskapande processen gav alltså Sara händelsen en mening genom dels sin tro på Gud och 
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dels tron på att ondskefulla väsen ibland kan ställa till problem i människors liv. Genom Gud fann 

hon hjälp eftersom han sände en ängel för att befria henne och ängeln får här sin funktion och roll 

utifrån sin nära koppling till Gud, ängeln blir en gudomlig helare. 

En sista tanke om analysens resultat som jag kom in på tidigare är att människan har ett behov av 

räddning från en högre makt, ofta i besvärliga situationer men också i stunder då man önskar 

rådgivning eller högre kunskap. Ett exempel är passagen om Daniels vision där det krävdes att en 

ängel förklarade budskapet för honom och gav honom kunskap och förståelse för att begripa den, 

detta var m a o ingenting han varken själv eller med hjälp utav en annan människa, ansågs kunna 

uppnå. 

3.2 Änglars funktion i en nyandlig kontext och hur de skapar upplevelser av mening 

Min bearbetning av undersökningsmaterialet resulterade i tre centrala aspekter avseende änglars 

funktion och alla finns representerade i analysen som gjordes ur ett kristet perspektiv. I detta avsnitt 

finns två av kategorierna; änglar som människans tjänare och änglar som tjänar en högre makt som 

ibland kallas Gud men inte alltid och den senare kategorin har i detta avsnitt fått rubriken; Änglar 

tjänar människan men också en Gud? Avsnittet innehåller dessutom en del som går under rubriken; 

När det gäller änglar och healing. Kategorin ”änglar som Guds soldater” har ingen rubrik i avsnittet, 

helt enkelt för att denna kategori motsvarar en funktion som visat sig sakna mening inom de New 

Age sammanhang som analyserats. 

Änglar som människans tjänare 

I det healing och terapi sammanhang som analyserats blir synen på änglar tydlig genom deras 

funktion som spirituella guider, Gud skapade dem för att hjälpa människan finna en väg ut från de 

”mardrömmar” vi skapar. Änglar fungerar som; ”a bridge between the truth and the nightmarish 

illusion of problems” och de vill inget hellre än att hjälpa människor lyckas på alla plan i livet.   162

 Virtue 2007: 4- 5, 9, 167162
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Ingen människa är oälskad och alla har en skyddsängel som följer oss genom hela livet.  163

Skyddsänglar lämnar aldrig den person de vakar över, oavsett hur personen ifråga beter sig. De 

dömer dig aldrig och kommer alltid att älska dig villkorslöst och så länge de inte bryter mot din fria 

vilja kommer de göra allt i sin makt för att vägleda dig genom livet, detta menar Byrne.  Enligt 164

Virtue har alla människor, oavsett religiös tro och livstil, inte en utan minst två skyddsänglar; en 

som är ”your extroverted ’nudging’ angel , who pushes you to make choices in keeping with your 

highest self (…) The other guardian angel is much quieter in her voice and energy level. She 

comforts you when you’re sad, lonely, or disappointed”.   165

Änglar är spirituella guider och deras viktigaste uppgift är att tjäna människor och inga problem 

tycks vara för små att be om hjälp med, människor kan be sin skyddsängel om hjälp och råd i 

princip vad som helst, exempelvis ekonomiska bekymmer eller helt vardagliga saker såsom att lära 

sig laga mat eller köra bil, en ny sport eller ett nytt språk– änglar vill hjälpa människor på alla plan i 

livet av en anledning, de hoppas på att skapa fred på jorden, ”one person at a time”.  166

Änglar inom New Age kan i likhet med bibelns berättelser om Daniel, Jakob, Hesekiel och 

Sakararja uppenbara sig genom drömmar (se ss. 26, 28, 30) för att leverera budskap och Virtue 

lyfter fram Dr. Ian Stevenson som i sin forskning analyserat tusentals fall av ”dream visitations” där 

människor kommunicerat och fått hjälp av änglar medan de sover.  Även Bloom förklarar att vissa 167

drömmar kan uppfattas som ett besök av änglar; ”As messenger, as guardians, as tresholds to 

transcendence, some of our dreams appear indistinguishable from angels, and may as well be seen 

as such”.   168

När det gäller änglars helande funktion vill de gärna hjälpa människor att hela sig själva. I Byrnes 

text nämns en ängel som kallas ”The Angel of Strength” som kan hjälpa människor fysiskt, och ett 

 Byrne 2012: 18 & Virtue 2007: 9163

 Byrne 2012: 18164

 Virtue 2007: 9165

 Byrne 2012: 35, 141, 145 & Virtue 2007: 167166

 Virtue 2007: 126167

 Bloom 1996: 98168

!38



exempel är då ängeln hjälper en man med trädgårdsarbete och ger honom styrka att dra upp ett ungt 

träd ur marken och ett annat exempel är när ängeln hjälper en pojke med kryckor att ta sig fram.  169

Ängeln Strength hjälper människor som behöver ork och mod att kämpa vidare, exempelvis 

människor som är psykiskt eller fysiskt utmattade på grund av en svår uppgift.  En tanke om 170

denna ängeln är att Byrne i själva verket använder den som metafor för en envishet och inre styrka 

människor finner när de verkligen vill lyckas med något. 

En annan ängel som nämns är ”Angel Amen,” som hjälper människor att lära sig be med både kropp 

och själ, d v s att när man ber och är medveten om att man har en själ, ” that there is more to you 

than just your flesh and blood” kommer man uppnå ett tillstånd av ro. Ängeln Amen beskrivs även 

förstärka en människans bön. En tanke om denna ängel är att den i själva verket utgör en metafor 

för kraften i ordet Amen. Ordet Amen i slutet av en bön beskrivs ge bönen större kraft och Byrne 

menar att det var därför Gud ”placerade” den där från första början.   171

”The Angel of Hope” skiljer sig från alla andra änglar enligt Byrne, och han uppenbarar sig som ett 

stort ljus och är ett uttryck för kärlek och uppmuntran.  I en vision från en annan ängel som inte 172

nämns vid namn fick Byrne se Ängeln Hope hjälpa en utmattad soldat kämpa sig fram i leran på ett 

krigsfält. Soldaten kunde inte se ängeln men ett ljus där han kunde se sin fru, sina små barn och sina 

föräldrar. På detta sätt gav ängeln soldaten styrka och uppmuntrade honom att stanna vid liv.  En 173

tanke om ängeln Hope är att den, likt Amen och Strength kan ses som en metafor för, upplevelsen av 

ett ljus i mörkret eller för kraften i känslan av hoppet om att få återförenas med sin familj. En annan 

passage i Byrnes text som kan tala för användningen av metaforer för att beskriva djupa känslor 

nämns längre fram (se ss. 45-46). 

Ingen av de tre änglar som nämnts ovan förekommer i Virtues text. En ängel som de båda däremot 

hävdar att de kommunicerar mycket med är ängeln Mikael men deras föreställning av honom ger 
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två relativt olika bilder.  Byrne menar att hon kan prata om vad som helst med Mikael men inte 174

med andra änglar och hon hävdar att Mikael berättat för henne att han är ärkeängeln Mikael som 

även förekommer i Bibeln.   175

Enligt Virtue är ärkeängeln Mikael den ängel som ”releases the effects of fear from the planet and 

its inhabitants,” och han beskrivs även vara den man ska vända sig till om man vill ha hjälp med 

mekaniska eller elektriska problem.  I ett annat sammanhang har Mikael en ledande funktion och 176

detta är när Virtue talar om ”vacuuming (…) with the help of the angels,” som är en teknik för att 

rensa ut tunga eller dåliga energier– exempelvis rädslor för någonting.  När man ber om hjälp och 177

vill använda denna teknik kommer flera änglar till undsättning, men ärkeängeln Mikael känner man 

igen eftersom det är han som bär en dammsugare. Denna dammsugare placerar Mikael ibland 

ovanför en person huvud, som även kallas kron chakrat, och han suger sedan ut ”psychic dirt,” och 

du får själv bestämma styrka; ”extra-high, high, medium, or low”.  I jämförelse med Byrne– som 178

identifierar Mikael som Bibelns ärkeängel och beskrivningar av honom som exempelvis Guds ängel 

av lag och dom, som chef över alla ärkeänglar, som en mäktig krigare och militär ledare för den 

himmelska armen, (se avsnitt  3.1) – är det kanske inte en riktigt lika allvarlig betoning på Mikaels 

karaktär och arbetsuppgifter i Virtues beskrivningar.  

Det finns många ärkeänglar men antalet varierar beroende på vilket trossystem eller vilken spirituell 

text som konsulteras. Exempelvis Bibeln, Testamentet av Levi (en samling apokryfiska texter 

förknippade med bibeln men även med judiska dokument), koranen, kabbalahn och Dionysius 

texter (se s. 8) nämner olika antal änglar och namn.  Förutom ärkeängeln Mikael kommunicerar 179

Virtue själv mycket med Rafael, Uriel och Gabriel men hon nämner ytterligare elva ärkeänglar, alla 
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med olika funktion och egenskaper. Sammanlagt nämns alltså femtom änglar vid namn som 

människor kan vända sig till för att få lärdom och hjälp i livet.  180

• Ariel är den första och hennes funktion framträder i beskrivningen  ”the Archangel of the Earth.” 

Hon arbetar ständigt för planeternas bästa och henne ska man kalla på om man vill bli mer bekant 

med älvor, få hjälp med miljöproblem eller för att heala djur, särskilt icke domesticerade djur.  181

Älvor ”elementals, or devas” är så kallade Nature angels och de blir ofta missförstådda menar 

Virtue som också påpekar att de är Guds änglar lika mycket som ärkeänglar och andra änglar.    182

• Azrael kallas ibland för ”the Angel of death” eftersom han är den som möter de människor som 

lämnar jordelivet och sin fysiska kropp och följer dem över till ”den andra sidan”. Hans uppgift är 

att få de som nyligen gått över till andra sidan att känna sig bekväma och älskade.  183

• Chamuel’s uppgift är hjälpa människor lokalisera och hitta det viktiga i livet. Man kan exempelvis 

kalla på honom om man önskar finna ett nytt kärleksförhållande, en ny vän, ett nytt arbete eller 

någonting man tappat bort.  184

• Gabriel – tillskillnad från beskrivningar i en senare kristen kontext, det vill säga från och med 

tiden då the Council of Nicea – beskrivs i själva verket vara en kvinnlig budbärare som fokuserar 

på att hjälpa alla jordiska budbärare såsom författare, lärare och journalister. Hon fungerar även 

som ett bra stöd och bringar styrka åt de människor som vill överkomma rädslor i olika situationer 

som rör kommunikation med andra människor, de som har rädslor vid adoption, graviditeter och 

moderskap i unga år.  185

• Haniel’s namn betyder ”grace of God” och han fungerar som ett stöd och hjälper människor att 

uppleva effekterna av denna nåd eller ynnest, såsom känslor av lugn, rofylldhet och harmoni i 
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livet. Man kan med fördel kalla på Haniel och begära stöd innan man ska ge en viktig 

presentation, bli intervjuad för ett nytt jobb eller innan man går på en första date.  186

• Jeremiel inspirerar och motiverar människor att ägna sig åt det spirituella eller åt andligt tjänande. 

Han beskrivs vara involverad i processen ”of attaining Divine wisdom” och hans viktigaste 

uppgift är att vägleda och hjälpa människor som känner sig vilse på det andliga planet.  187

• Jophiel’s funktion bland ärkeänglarna är att göra vår planet vackrare och hon arbetar med att städa  

upp föroreningar. Hon bistår konstnärer i deras arbete och hjälper människor att se det vackra i 

livet, och kallar man på henne kan hon hjälpa till med att rensa upp och städa bort oredan från 

hemmet, på kontoret, eller från livet i största allmänhet.  188

• Metatron är den yngsta och uppenbarar sig som den längsta av ärkeänglarna och han tros vara en 

av de två ärkeänglar som en gång vandrade på jorden som människa, närmare bestämt som 

profeten Enoch (den andra ärkeängeln kallas Sandalphon se s. 42).  Bloom lyfter fram Metatron 189

som den esoteriska länken inom angelologi, mellan det gudomliga och det mänskliga och han 

påpekar att Metatron ska ha; ”walked with God, and then he was not, because God took him,” och 

när Gud tagit Enok blev han en extraordinär ängel, kanske till och med mer av en Gud än ängel 

eftersom han ofta kom att kallas för ”the lesser Yahweh” och ”the angel of angels”.  Enligt 190

Virtue assisterar Metatron människor som ber om hjälp med sina barn och hans viktigaste 

funktion ligger i att hjälpa unga människor och barn att hantera skolan, ”cope with school” men 

han kan även vara behjälplig i andra aspekter av livet, i hemmet exempelvis. Metatron hjälper 

unga människor, i synnerhet ”Crystal and Indigo children” att öppna upp sin spirituella 

medvetenhet och behålla sina andliga gåvor.  191
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• Michael’s funktion som redan presenterats (se s. 38-39) är exempelvis den ängel vars uppgift är 

att ”releases the effects of fear from the planet and its inhabitants,” och även den man kan kalla på 

om man behöver hjälp med mekaniska eller elektriska problem.  192

• Raguel kämpar för de människor som på olika sätt befinner sig i underläge och han kallas ofta för 

”the Archangel of Justice and Fairness”. I situationer där människor känner sig orättvist 

behandlade, övermannade eller manipulerade kan Raguel ge vägledning och han visar människor 

hur de ska skapa bättre balans och harmoni i alla olika slags relationer.  193

• Raphael’s namn betyder ”God heals” och hans viktigaste funktion är förknippad med fysisk 

healing. Rafael bistår alla som ägnar sig åt hälsa och wellbeing och honom kan man kalla på vid 

skador eller sjukdom som rör både människor och djur. Rafael har även en beskyddande funktion  

och vakar över de som befinner sig på resande fot.    194

• Raziel står väldigt nära Gud och hör alla gudomliga konversationer om ”universal secrets and 

mysteries.” Raziel hjälper människor att förstå esoteriskt material och han hjälper dem som ägnar 

sig åt alkemi.  195

• Sandalphon’s namn betyder broder eftersom han likt Metatron (se s. 41) en gång var en mänsklig 

profet, nämligen Elijah. Sandalphon kallas ofta för ”the Archangel of music and prayer" och han 

arbetar tillsammans med ängeln Mikael för att rensa ut rädslor och dess effekter med hjälp av 

musik.   196

• Uriel’s namn betyder ”God is light” och han sprider ljus som hjälper människor att ta vara på sina 

problemlösande egenskaper. Uriel är ett stöd i besvärliga situationer och när man kallar på honom 

kan han hjälpa en person att finna svar och se klarare på ett specifikt problem. Till hans funktion 

hör även att assistera studenter som behöver vägledning.  197
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• Zadkiel är likt Uriel ett bra stöd för studenter och han beskrivs som ”the angel of good memory,” 

han kan hjälpa människor att minnas vad som helst, inklusive deras egen gudomlighet.  198

Med tanke på att Virtue nämner kvinnliga ärkeänglar är det intressant att begrunda ideen om att 

änglar inte har fysiska kroppar eftersom det är i denna tanke Virtue bildar uppfattningen om att; 

”their gender relates to the energy of their specialities”.  Det är en uppfattning som kan ha likheter 199

med, eller i alla fall inslag av de idéer och den diskussion varur den kristna angelologin växt fram 

(se ss. 6-8) men det finns också en skillnad som jag kan se och den ligger i Virtus’s förståelse av 

maskulina och feminina specialities. Genom Virtues text kan änglars genus förstås utifrån deras 

funktion och olika egenskaper, Michael’s starka beskyddarinstinkt menar hon talar för en maskulin 

karaktär medan exempelvis Jophiel’s fokus på skönhet talar för en kvinnlig karaktär. Hon 

problematiserar dock varken sin användning av begreppen maskulinet och feminint, hur hon 

kommit fram till skillnaden mellan maskulina och feminina egenskaper eller varför hon väljer att 

använda sig utav dem. Jag vill därför påpeka att Virtues ide är extremt värderande och normerande, 

påståendet om att änglars speciella egenskaper och funktion kan användas för att bestämma genus 

är därför oerhört problematiskt och något som bör diskuteras ytterligare. 

När det gäller änglar och healing  

Alla människor har ”the grace of healing within us,” och det är en gåva från Gud som vill att vi ska 

hela oss själva, skriver Byrne.   Änglar använder samma helande kraft som människor, men deras 200

beskrivs vara starkare för att kraften kommer direkt från Gud, och det finns två skäl till att Gud låter 

änglar ingripa i människors liv; om vi ber om hjälp eller i situationer där det t ex rör sig om en svår 

sjukdom.  Byrnes resonemang kan uppfattas som lite oklar och kan argumenteras eftersom hon 201

påstår att änglars helande kraft är starkare än människans på grund av att den kommer direkt från 

Gud, men människans kraft beskrivs också komma (som en gåva) direkt från Gud, inte från någon 

annan. En möjlig förklaring kan dock vara att Byrne tänker sig att Gud själv helar genom änglar, 
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och eftersom Gud är fulländad besitter änglar en starkare förmåga att använda sin helande kraft än 

vad människor har. Detta skulle i så fall kunna förstås som att människan alltid kommer vara i 

behov av spirituell hjälp men det finns en helt annan möjlighet också och det skulle vara att änglar 

nått sin fulla potential och att människor ännu inte utvecklat sin fulla förmåga att hela, Byrne 

hävdar exempelvis senare att Guds plan är att människan ska bli mer spirituellt öppen.   202

I en framtidsvision från ärkeängeln Mikael har Byrne fått se en glimt av hur vår framtid kan komma 

att se ut, vilket hon liknade vid himlen fast här på jorden och i denna vision ska Mikael ha sagt 

följande; ”That is humanity's future, if it chooses it. If it makes the right decisions and grows 

spiritually,” och Byrne’s budskap till mänskligheten är just att vi alla (människor) har en roll att 

spela i denna andliga utveckling;” We all have a part to play in the spiritual evolution of 

humanity”.  203

Både Byrne och Virtue talar dagligen med änglar och är övertygade om att människor kan utvecklas 

personligt och andligt med hjälp av deras vägledning men vi lever i en tid där många kämpar. 

Änglar tänder ljus av hopp hela tiden– ”hope at an individual, a community, a national or a global 

level”.  Världen kan bli en fantastisk plats i framtiden om vi bestämmer oss för att gå den vägen, 204

men Byrne menar samtidigt att vi behöver hjälpa till att sprida detta hopp till andra så att även de 

kan läka och lära sig lyssna till vad änglar har att säga; ”We need to pray for our communities and 

our leaders– politicians, business leaders, church leaders, community leaders. We all need to pray 

that they will listen to God and his angels and make the right decisions, as their decisions affect all 

of us”.  Även Virtue anser att om människor lyssnar till sina änglars budskap så hjälper de i 205

förlängningen till att skapa en fredlig värld.     206

Det finns säkert en lång rad svar på varför så många människor tvingas kämpa i dagens värld, eller 

varför så många av världens ledare misslyckas med att se ”hoppet framför dem” och alla de sätt 
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som världen skulle kunna göras till en bättre plats att leva i.  Enligt kristen tro kan ett sätt att 207

närma sig ett svar vara genom föreställningen att det finns mörka makter som styr på jorden (se s.

31), men analysen av Byrnes och Virtues texter har visat att ondska, mörka krafter och någonting 

som kan motsvara den kristna djävulen endast nämns vid två tillfällen.  

I det första stycket hävdar Byrne att ondska existerar och att alla traditioner har ett namn för de 

ondskefulla krafterna. Hennes syn på den kristna djävulen är dock att den motsvarar känslor av hat, 

avundsjuka och en vilja att hämnas, alla människor har en tendens att ”take offence or want to get 

back at someone,” och sådana känslor släpper in ondskan i livet som kan förgifta relationer mellan 

familj, vänner eller heller samhällen.  Enligt Byrnes syn är den kristna djävulen alltså enbart en 208

känsla, det är en metafor för djupa destruktiva känslor på samma sätt som änglarna Amen, Hope och 

Strength (se ss. 38-39) kanske kan ses som metaforer för konstruktiva känslor.  

Negativa känslor är en svaghet hos människor och det innebär att man släppt in djävulen eller 

ondska i sitt liv och detta är inte alls ovanligt. Alla människor känner någon gång avundsjuka eller 

en vilja att ge tillbaka för en upplevd orättvisa påpekar Byrne och när det gäller avundsjuka syftar 

hon exempelvis på situationer då en kollega blir befordrad eller om ett syskon har mer pengar än 

vad man själv har och när det gäller hämndkänslor kan det handla om att man känner sig förbisedd 

eller ouppskattad över någonting man åstadkommit och uppfattar det som en förolämpning.  209

Virtue har påpekat att människor inte skulle behöva änglar om vi var medvetna om att kärlek finns 

närvarande i alla situationer, men människor pendlar mellan rädsla och kärlek hela tiden och för att 

byta ut negativa känslor mot kärlek kan man be sina skyddsänglar om hjälp.  210

I det andra stycket tar Virtue upp ”healing the fear Blocks to Clairvoyance” och synen på 

klärvoajans som djävulens verk.  Hon delar inte alls denna syn utan hänvisar till att Jesus och 211

många andra i NT pratade med de döda och med änglar, och hon tar även upp Paulus som sagt att 
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alla människor har ”the gift of prophecy and that we should aspire to these spiritual gifts…as long 

as they’re used with love”.  En klärvoajant egenskap kan alltså förstås som någonting inneboende 212

hos alla människor. Det finns även en passage i Byrnes text som kan kopplas till de berättelser i NT  

som Virtue hänvisar till, dv s att människor talar med de döda och med änglar. Byrne hävdar att hon 

varje dag ser andar från människor som dött och åkt till himlen och att det inte ska ses som något fel 

eller ondskefullt, de kommer tillbaka ibland för att hälsa på någon eller bara för nöjet att besöka 

jorden ett tag igen.  213

Änglar tjänar människan men också en Gud? 

Eftersom både Virtues och Byrnes texter nämnt en Gud och hans änglar är det intressant att 

undersöka vilka kopplingar det finns till kristen tro, mycket kan kopplas till den kristna världens 

Gud men det är inte alltid en sådan koppling är tydlig. I Byrnes framställning är en kristen eller i 

alla fall alternativt kristen tro märkbar och det kan rimligtvis bero på att hon växte upp i ett katolskt 

hem.  Särskilt påtagligt är detta i de böner hon önskar förmedla till världen, exempelvis i ”A 214

Prayer of Thanks” till Gud och i böner som börjar med orden ”Please God,” ”Dear God,” eller bara 

”God”.  Hennes berättelser har också tydliga inslag från kristendom, hon ser t ex själar från 215

människor som dött stiga upp mot himlen där de möts upp av andra själar, hon beskriver Gud som 

”vår Fader” och att Han väntar på oss och vill att vi ska komma ”hem” till himlen, människor ska 

därför hålla fast vid tanken på att de nära och kära som går bort har en själ som lever i evighet och 

att vi kommer möta dem igen i himlen.  216

Även hos Virtue finns en kristen framtoning men den är inte riktigt lika tydlig. I de böner Virtue lär 

ut börjar endast en med ordet Gud men riktar sig till fler än Gud; ”Dear God, Holy Spirit, Jesus, 

Archangel Michael, all of my guides, and all of my angels (…),” detta är ett effektivt sätt att be om 
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hjälp menar Virtue.  I två andra böner tillbes änglar direkt; ”Angels of clairvoyance,” en bön om 217

att öppna upp sig spirituellt, eller så kallar man direkt på den ängel man vill ha hjälp av, exempelvis 

ängeln Mikael om man önskar bli av med rädslor som tar mycket energi; ”Archangel Michael”.  218

Virtue  använder ordet Gud vid flera tillfällen, liksom skyddsänglar, ärkeänglar och den helige ande 

som är föreställningar inom kristendomen och hon hänvisar dessutom till änglar som ”God’s 

thought-forms of love” men också som ”extensions of the Supreme Being,” dv s ’av ett högsta 

väsen som inte preciseras mer än så.  Förutom Gud och ett högsta väsen hänvisar hon även till 219

”The Creator,” skaparen, som är ytterligare en föreställning som tydligt kan associeras till kristen 

lära men som inte heller presenteras mer än så.  Att ta hjälp av uppstigna mästare, ”ascended 220

masters” är en intressant hänvisning eftersom den kan syfta på exempelvis Jesus eller Moses, men 

också till andra ”beings who walked upon the earth as great leaders, teachers, and healers,” såsom 

Buddha, Quan Yin, Mary, och Yogananda.  Ett sätt att få kontakt med dessa mästare är med hjälp 221

av tekniken ”Automatic Writing,” en person som ber om hjälp kan lättare få detaljerade budskap 

från mästarna i den spirituella världen.  Virtue poängterar att änglar inte vill bli dyrkade och att 222

hon inte föreslår att vi ska dyrka dem heller, hon betonar att all ära ska gå till Gud men anser att 

man kan be till änglar också, eftersom bön inte är en dyrkan.  223

Även om en del beskrivningar av Gud och hans änglar i Virtues text kan påminna om en kristen 

föreställningsvärld finns det en sak som talar för att det inte behöver vara så. I Rom 1:24-25 varnas 

nämligen människan för att tillbe skapelsen framför skaparen, böner i en kristen kontext ska alltså 

riktas till Gud, inte till hans änglar.  I Ef 6:12 sänder även Paulus en varning och skriver att 224

människor inte bör fascineras för mycket av myter kring änglar och demoner, och inom särskilt  
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katolicismen är det tydligt att man inte ska tillbe änglar eftersom man då ger dom en ära som tillhör 

enbart Gud.  Utifrån bibelns varningar kan Virtues text, då hon själv tillber och lär andra tillbe 225

änglar placeras mer inom New Age spiritualitet än kristen tro. Byrne (som har en katolsk bakgrund) 

tillber inte änglar direkt och uppmanar inte andra att göra det heller, bönen är menat som en direkt 

kommunikation med enbart Gud, däremot pratar hon med och frågar änglar om hjälp och hon vill 

lära andra att lyssna till dem så att de också kan görs det.  Byrne skriver att man kan fråga sin 226

skyddsängel om vad som helst, vill en person lära sig någonting kan skyddsängeln exempelvis be 

olika ”teacher angels” hjälpa till, att kommunicera direkt med änglar är alltså inte samma sak som 

att tillbe änglar . Detta är intressant eftersom det enligt min tolkning är relativt tydligt att Byrne 227

talar om samma Gud och änglar som finns i en kristen föreställningsvärld. Det enda som egentligen 

talar emot är hennes tydliga fascination av änglar, som ju är någonting en kristen människa varnas 

för men hennes budskap kan ändå uppfattas vara någonting mellan New Age spiritualitet och 

kristendom, kanske är alternativ kristendom ett bättre ord. 

Sammandrag och tankar om änglar som ett meningsskapande element i människors liv 

Analysen av änglar inom New Age strömningarna healing och terapi har visat att alla människor har 

en om inte flera skyddsänglar som alltid finns när till hands om man skulle behöva deras hjälp.  

Ett stort fokus ligger på änglars loving guidance och på deras önskan att hjälpa människor på alla 

plan i livet. Ingenting är för litet att be om hjälp med och i undersökningen har helande, 

beskyddande och vägledande funktioner hos änglar påvisats där de ofta fungerar som människors 

lärare, exempelvis genom att fungera som stöd i olika situationer, både vardagliga och andliga.  

Många av de änglar som beskrivits nämns vid namn och har olika egenskaper och specifika 

ansvarsområden, tre av dem nämndes av Byrne och femton av Virtue. Deras viktigaste uppgift är att 

tjäna människor men de tjänar också en högre makt som kan kallas för Gud, Skaparen eller för ett 

Högsta väsen, eftersom det är Guds vilja och befallning som låter dem ingripa i människors liv, 

detta framträder exempelvis ifråga om healing.  Gud och hans änglar vill att vi ska hela oss själva 
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eftersom människan fått en helande gåva från Gud, men ibland tillåts änglar hjälpa till, exempelvis 

vid svåra sjukdomar eftersom deras helande kraft är starkare än människans. 

En föreställning som genomsyrat analysen är tanken om att mänskligheten behöver ett spirituellt 

uppvaknande och att vi lever i en tid där många förlorat hoppet för framtiden, där många måste  

kämpa sig fram i livet och där många misslyckats eller har svårt att se det ljusa i tillvaron. Detta är 

en anledning till att änglar alltid beskrivs stå beredda att hjälpa oss med vad som helst, t ex 

ekonomi, barnuppfostran eller kärlek bara vi ber om det. Änglar hoppas på att göra världen till en 

bättre plats för alla, en person i taget eftersom detta hjälper till att sprida hopp. En tanke om det 

fokus som legat på temat spirituellt uppvaknande är att texterna fungerar som en slags hjälp till 

självhjälp, dv s att änglar visar människor hur dem ska hjälpa sig själva.    

Tron på änglars vägledning, på skyddsänglars villkorslösa kärlek och att de vakar över oss hela livet 

och aldrig lämnar vår sida är m a o en föreställning om änglars egenskaper eller funktion som enligt 

min mening kan ses som ett meningsskapande element i människors liv. En annan aspekt på hur  

änglar skapar upplevelser av mening åt människor är att en individ (eller grupp) genom deras 

vägledning kan lära sig att tro på sin egen helande kraft eller sin inneboende gudomlighet och finna 

styrka i detta. Återigen blir det tydligt att; när människor ger mening åt en situation så är tron en 

viktig del i processen och våra upplevelser varierar beroende på vilket meningssystem tolkningen 

utgår ifrån (se ss. 35-36).  

3.3 Likheter och skillnader i framställningarna av änglars funktion och hur de kan förstås 

I avsnittet ämnar jag lyfta fram de likheter och skillnader som framträtt i analysen av en kristen 

respektive nyandlig kontext och jag kommer även ge förslag på hur de kan förstås. Detta gör jag 

genom att vidare undersöka de likheter och skillnader som nämnts i de båda sammanhangen. 

Tillskillnad från bibelns berättelser som förkunnat att Gud sänt änglar för att beskydda och heala 

människor i specifika situationer och med specifika problem, har analysen av New Age visat att 

fokus ligger mer på healing av hela människan eller mänskligheten, dv s att människan själv kan 

tillkalla änglar och att de inte enbart löser ett problem åt en person utan även visar hur han/hon kan 

förstå, förhindra och lösa situationen själv. Enligt föreställningar i den New Age kontext som 
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undersökts finns en stark tro på att människor kan hela sig själva vilket är en tanke som inte 

förekommer i de bibeltexter som analyserats, i bibeln är människor beroende av Guds nåd och 

änglars räddning (t ex vid faror och fysiska eller psykiska sjukdomstillstånd) och inom New Age är 

änglar mer en hjälp på vägen till räddning. Garrett kommer in på just dessa skillnader när hon 

påpekar följande; ”Christianity teaches that humans are caught in contradiction: they desire to 

praise God, but because they are prone to sin, they also want to have their own way in the world 

(…) We are saved from the prison of our many wants only by God’s grace (…) By contrast the new 

spirituality teaches that we can, in effect, save ourselves. Humans are born innocent and good, but 

their pure consciousness is corrupted by life in the world”.  Inom New Age finns dock tanken att 228

det som ”skadats” kan repareras och byggas upp igen av människan själv med hjälp av olika ritualer 

och meditativa tekniker. Garrett förklarar vidare att ”we can awaken from our trance (perheps aided 

by angels, who are psychological projections of our Higher Self). We can become aware of our 

essential gocdness and inbron unity with the divine”.   229

Skillnaden mellan en kristen och nyandliga syn på människors behov av änglars vägledning kan 

sammanfattas genom att det i kristen tro inte är ett alternativ att gå sin egen väg (detta har även 

nämnts i ett tidigare sammanhang, se avsnittet om änglar i Guds armé, s. 32). Utifrån bibelns 

berättelser är det inte heller änglar människor vänt sig till för att be om hjälp eftersom det skulle 

vara en skymf mot Gud att tillbe skapelsen framför skaparen, bönen är en ära som tillhör enbart 

Gud . En stor skillnad min undersökning visar är alltså att New Age innehåller praktiker där 230

änglar tillbes direkt medan Bibeln innehåller tydliga varningar eller förbud mot en sådan dyrkan. I 

exempelvis Rom 1:24-25 varnas människan för att tillbe skapelsen framför skaparen, böner i en 

kristen kontext ska alltså riktas till Gud, inte till hans änglar.  I Ef 6:12 sänder även Paulus en 231

varning och skriver att människor inte bör fascineras för mycket av myter kring änglar och 

demoner.  Johannes som i Upp 22: 8-9 får en vision av en ängel och faller ner på knä för att be 232
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framför ängeln men blev tillsagd att ”You must not do that!”.  I 2 Mos 20: 4 finns ytterligare en 233

rad som kan kopplas till denna varning, här beskrivs att: ”You shall not make for yourself a graven 

image or any likenens of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath”.  Detta 234

är ironiskt som Jones också poängterar eftersom samma bok, 2 Mos 25: 20-1 samt 25:18 även 

beskriver hur man skär ut två keruber (en hierarki i änglars organisation) på förbundsarken som 

innehåller stentavlorna med de tio budorden som förkunnar att man inte ska ha andra gudar eller 

avbilda någonting i himlen.    235

Det råder m a o ingen konsensus mellan en kristen och nyandlig syn på förhållandet mellan änglar 

och människor och en förklaring till att änglar inte tillbes inom kristen tro kan finnas i 

föreställningen om frälsning och Guds nåd, läror inom New Age lyfter ofta fram tanken om ”God in 

us” medan kristna traditioner förkunnar att ”The human self is not God (…) The divine presence 

occours on God’s terms, not on our own”.  Änglar i vissa New Age sammanhang fungerar som ett 236

slags följeslagare, livspartners, kompisar eller personliga guider vilket markerar ett avståndstagande 

från bibelns framställningar av änglar som ju är närmare Gud och mer allvarliga och överlägsna 

människan, i synnerhet när det kommer till deras räddande funktioner och människans behov av 

gudomlig hjälp. Det är enligt min åsikt en intressant iakttagelse att änglar inom New Age blir mer 

personliga och separata från Gud än vad de är i en kristen kontext trots att fenomenet änglar i båda 

sammanhangen beskrivs tjäna en Gud eller skapare. Det är tydligt att det rör sig om två olika 

meningssystem men oavsett den funktion änglar givits så lyckas tron på dem ändå bidra till att 

forma och förändra upplevelser av mening i människors liv. 

De nyandliga texter som analyserats innehåller i likhet med en kristen övertygelse, alltså  en tro på 

en Gud eller skapare och att denna högre makt tjänas av änglar. Däremot finns inte alltid tron på 

djävulen som en gestalt inom New Age, utan ondskan eller det destruktiva förknippas istället med 
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olika känslor av förtvivlan, avundsjuka och rädslor menar Byrne . Att använda änglar som en 237

metafor är något som även kan liknas vid Bloom’s ståndpunkt då han påstår att; ”It is not only the 

fallen spirits who are angels of destruction (..) death itself after all is an angel”.  I sammanhanget 238

argumenterar Bloom för att den katolska synen på änglar är den mest korrekta inom kristendomen 

idag; ”What Catholic doctrine shares with the traditions of Gnosis is an emphasis very much absent 

from our moment, which is the awesomeness or terrifying grandeur of the angels. This difference is 

one that I repeat, because our current domestication of the angels tenders them insipid”.  Den 239

katolska kyrkan som är trogen sina doktriner, insisterar alltid på att änglar är närmare Gud än 

människan och de betonar ”the otherness of the angels” tillskillnad från protestant kristendom där 

”this otherness has waned, and threatens now to vanish altoghter”.  Änglar inom New Age 240

framställs utifrån detta perspektiv som ”mjukare” och mindre auktoritativa än vad de gör i bibeln 

och i sin teori går Bloom till och med så långt att han liknar New Age världens skyddsänglar vid 

husdjur; ”nowadays (…) a guardian angel is more like a dog or an cat”.  Populärkulturens och 241

New Age- världens änglar anser han vara bleka versioner av vad de en gång varit, han menar att 

änglar blivit en parodi på sitt forna jag och de människor som idag upplever en närvaro av änglar 

liksom nära-döden upplevelser eller de som genom drömmar mottager budskap och profetior om 

framtiden – bör inte förstås som varken kristna, judiska eller muslimska eftersom våra upplevelser 

av fenomenen är mer sekulära och populära.  Detta påstående leder mina tankar till Partridge (han 242

forskar i samtida esoterism på området populärkultur och New Age) vars resultat i en undersökning 

visat just att; ”Popular culture is changing the way people perceive reality (…) Popular culture is 

socially, psychologically, and spiritually consequential”.  Den version av fenomenen änglar som 243

vi upplever idag kallar Bloom för New Age förfalskningar; ” Our rampantly flourishing industries 

of angel worship, near-death experiences, and astrology– dream divination networks– are the mass 
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versions of an adulterated or travestied Gnosticism”.  Den kritik Bloom uttrycker gentemot änglar 244

i populärkultur och inom New Age är intressant inte minst på grund av att han själv kallar sig för en 

modern gnostiker men i synnerhet för att han säger emot sig själv; ”I am both a literary and a 

religious critic, a devoted student of Gnosis both ancient and modern, and I have enormous respect 

for recurrent images of human spirituality, no matter how they may be transmitterad”.   245

Den kristna djävulsgestalten och dess påverkan på New Age, eller kanske snarare synen på New 

Age praktikers användning av änglar ur ett kristet perspektiv, blir intressant att studera utifrån 1 Joh 

4:4 där Johannes säger att ”han som är i er, är större än han som är i världen,” med han som är i 

världen syftas på djävulen och han är också förmögen som Graham poängterar att ”göra 

övernaturliga saker”.  Detta påstående leder tankarna till möjligheten att det delvis kan vara en 246

förklaring till kritiken och motståndet av New Age änglar som så tydligt framställts av Graham  och  

Bloom men också av Garrett och Jones till viss del.  Detta skulle intressant nog i så fall öppna 247

möjligheten att de människor som tillber och upplever att de kommunicerar med änglar i själva 

verket alltså får vägledning av falska hjälpare eller rentav ondskefulla makter? 

När det gäller föreställningen om bibelns dömande, krigiska och förgörande dödsänglar saknar 

fenomenet helt motsvarighet i de nyandliga texter som analyserats, sådana destruktiva krafter 

existerar alltså inte i healing och terapisammanhang, vilket i sig kan tyckas som en självklarhet 

eftersom healing förutsätter och bygger på uppbyggande krafter, inte på förstörande/destruktiva 

krafter. De funktioner hos änglar som förekommer i både en kristen och nyandliga kontext är deras 

roll som beskyddare, budbärare, vägledare (finns en större betoning på detta inom New Age) och 

helande som i sin tur är en roll som är mer framträdande i bibeln, eftersom människor inom New 

Age strömningarna healing och terapi tror på att  hela sig själva med hjälp utav änglar. 

En annan intressant skillnad som undersökningen påvisat är att änglar i bibeln, då de inte framträder 

som könsneutrala uteslutande refereras till som maskulina krafter, exempelvis Mikael, Rafael och 
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Gabriel. Så är inte fallet inom New Age där flera ärkeänglar framträder som androgyna varelser och 

i flera fall refereras till som kvinnor, bland dessa finns exempelvis den bibliska ängeln Gabriel och 

en av människans två skyddsänglar.  248

4. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Syftet med denna uppsats har varit att jämföra hur änglar i en kristen respektive nyandlig kontext 

har beskrivits av sex samtida författare och för att uppnå syftet formulerades tre frågeställningar. 

Min första frågeställning gällde vilken funktion änglar tillskrivits i Bibeln enligt Bloom, Graham, 

Garrett och Jones och på vilket sätt änglar ansetts kunna bidra till att forma och förändra 

värderingar och en upplevelse av mening i människors liv? Undersökningen visar i att änglars 

funktion utifrån Bibeln kan ses utifrån tre aspekter; Den första gäller änglar som människors tjänare 

och här får änglar en meningsskapande funktion genom sin roll som antingen räddande, 

beskyddande eller helande i en situation. Den andra aspekten gäller änglar som Guds tjänare där de 

tillskrivits en funktion som vittnen, budbärare eller med uppdrag att testa någons tro. Den sista 

aspekten beskriver änglar i Guds armé och med en funktion som andliga krigare, soldater eller 

hämnare. Änglar i en kristen kontext skapar upplevelser av mening genom deras nära koppling till 

Gud. De verkställer Guds vilja och agerar på både ett himmelskt och världsligt plan, på Guds 

befallning kan de exempelvis utföra mirakel på jorden såsom att bota blinda och därigenom kan de 

ses som en bekräftelse på Guds kraft och skapa upplevelser av mening.  

Den andra frågeställningen gällde vilken funktion änglar tillskrivits inom healing och vägledning av 

mystikerna Byrne och Virtue och på vilket sätt de anses kunna bidra till att forma och förändra 

värderingar och en upplevelse av mening i människors liv? Undersökningen visar i att änglars 

funktion kan ses utifrån dels rollen som människors tjänare och dels rollen som tjänare åt en högre 

makt eller Gud. Änglar tjänar människor som framförallt personliga skyddsänglar och andliga 

guider eller lärare men de tjänare även en högre makt som beskrivs som antingen Gud, ett högsta 

väsen eller skaparen. Änglar i en nyandliga kontext bidrar till att forma och förändra värderingar 

och upplevelser av mening genom tron på deras ständiga närvaro på jorden. Deras högsta önskan är 

att hjälpa mänskligheten känna hopp, se det ljusa i tillvaron och finna en väg ut ur allt lidande som 
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präglar vår samtid. Änglar vill guida oss så att vi kan hela oss själva eftersom Gud/skaparen/ett 

högsta väsen givit alla människor den gåvan. 

Den sista frågeställningen gällde vad det finns för likheter och skillnader mellan en kristen och 

nyandlig syn på änglars funktion och möjlighet att ingripa i människors liv och hur man kan  förstå 

eventuella skillnader? De resultat jag fått fram genom undersökningen har visat att den kristna 

beskrivningen av änglar i Guds armé och med en funktion som andliga krigare, soldater och 

hämnare saknas helt i en nyandlig kontext. Den kristna djävulsgestalten, ondskefulla krafter/

energier och fallna änglar är begrepp och hänvisningar som inte förkommer alls i materialet som 

analyserats i nyandligt syfte utan djävulen associeras istället till destruktiva eller negativa 

känslotillstånd som orsakats av den upplevande personen själv eller av andra människor. Änglars 

funktion som budbärare, beskyddare och lärare är däremot funktioner som förekommer inom både 

ett kristet och nyandligt sammanhang men dock inte på riktigt amma sätt. Bibelns beskrivningar av 

ärkeängeln Gabriels funktion som Guds budbärare, Rafaels som gudomlig helare eller Mikaels som 

Guds krigare är t ex inte en syn som delas av föreställningen i en nyandliga kontext där Gabriel, 

visserligen beskrivs vara budbärare men detta arbete begränsar sig åt exempelvis lärare, journalister 

och författare på jorden, Gabriels hjälp är m a o kanske inte tillgänglig för människor i allmänhet 

(se s.40). Rafael beskrivs som helare även inom New Age men också som en slags mentor åt de 

människor som arbetar med healing på jorden (se s. 42) och Mikaels funktion som krigare nämns 

inte alls inom New Age där han istället beskrivs utifrån sina egenskaper som en god mekaniker eller 

elektriker och utifrån sin uppgift att rensa bort effekter av rädsla hos människor och på jorden (se s. 

41). 

Ytterligare en av de större kontraster som påvisats mellan perspektiven nyandligt respektive kristet 

är att människor inom New Age strömningarna för änglahealing och vägledning skapar upplevelser 

av mening genom att direkt kommunicera och kalla på änglars hjälp medan människor i en kristen 

kontext i första hand vänder sitt hopp till Gud som i sin tur, ibland väljer att sända änglar för att 

hjälpa människor i olika situationer. Människan i fråga blir då alltså bönhörd eftersom Gud valt att 

ingripa i människans liv genom sina änglar.  

Utifrån ovanstående påstående är en reflektion över fenomenet änglahealing att individer har ett 

större handlingsutrymme inom New Age kulturer än vad de har i en kristen kontext. Detta i och med 

att de själva kan ta hjälp av gudomliga agenter för att uppnå ett tillstånd av lycka, kärlek och 

harmoni utan att först vända sig till och förlita sig på en mellanhand, dv s Gud och att han/hon ska 
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sända hjälp. Min tanke är att detta kan påverka människors självförståelse och i förlängningen deras 

hälsa eftersom tron på människans egen förmåga, exempelvis för healing eller gudomlig förståelse 

blir större inom New Age än vad den kan vara i ett kristet sammanhang. En jämförelse kan 

exempelvis göras utifrån Bibelns berättelse om hur Daniels dröm krävde att Gud skickade en ängel 

för att tyda budskapet, hade inte Gud sänt en ängel hade hans vision förblivit oförstådd eftersom 

han enligt kristen tro inte själv kan be en ängel tyda den (se ss. 50-51 för Bibelns varningar/förbud 

mot att tillbe änglar). Skillnaden ifråga om hur änglar bidrar till kristen resp. nyandlig 

självförståelse ligger m a o i en individualistisk respektive gruppbaserad/eller kollektiv idé om vad 

människan är kapabel till eller mäktig nog att förstå, påverka och förändra. Att individen ges större 

utrymme inom nyandliga praktiker innebär att individens egna ansvar för sitt eget välmående blir 

större än vad det blir ur ett kristet perspektiv, där individens välmående är beroende av en andra 

part, det vill säga Gud.   

I jämförelse med änglars förhållande till människor i en kristen kontext, tillskrivs änglar i de New 

Age sammanhang som undersökts mer personliga egenskaper och de blir mer separata från Guds-

gestalten. Den fundamentala skillnaden mellan kristen och nyandlig tro på änglar ligger kanske 

därför i att man inom kristen tro förlitar sig på andras erfarenheter medan man i nyandliga praktiker, 

såsom änglaterapi och healing istället förlitar sig på sina egna erfarenheter. Enligt min tolkning av 

resultaten kommer detta till uttryck dels genom att änglar inom New Age har en större närvaro i 

människors vardagliga liv och dels utifrån en slags avmystifiering av det gudomliga som också 

delvis kan förklara den kritik som riktats mot änglar utanför en biblisk kontext. Jag tänker att den 

avmystifiering som skett av änglar genom praktiker inom New Age- miljön kan ha skapat en större 

tilltro för deras möjlighet att ingripa i livet på jorden än vad som är möjligt utifrån en kristen 

kontext. Människan, enligt New Age föreställningar tros exempelvis ha lite av det gudomliga i sig,  

och detta hämtas ur tanken om att människans högre jag (Higher Self) alltid har en koppling till det 

gudomliga och att Gud/skaparen eller ett högsta väsen givit människan förmågan att hela sig själv. 

Detta innebär att människan givits samma helande kraft som änglar använder, även fast änglar 

utifrån min tolkning av resultaten kan besitta en starkare förmåga för att Gud eller en skapargestalt 

troligen helar direkt genom änglar.  

När det gäller undersökningens teoretiska utgångspunkt har jag i analysen utgått ifrån förståelsen att 

meningssystem är både förklarande och normerande och denna förståelse har hämtats från McGuire 
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teori om att; ”Meaning systems embody norms– social evolutions of behavior.  Undersökningens 249

resultat har visat att det i grunden alltid finns en tro oavsett vilken kontext änglar existerar i, det vill 

säga att ett meningssystem både utifrån ett kristet och nyandligt perspektiv förklarar varför 

någonting är som de är samtidigt som det föreskriver hur något borde/ eller skulle kunna vara. 

Människor ger mening åt en situation på olika sätt och avsett om det rör sig om tron på änglars 

vägledande funktioner inom New Age eller tolkningar av den funktion Bibeln givit änglar så är tron 

viktig i den meningsskapande processen. Både individer och grupper inom de två sociala 

sammanhang som undersökts använder religion för att skapa mening åt existentiella frågor och det 

är ett meningssystem som erbjuder människor tolkning för deras erfarenheter och den fungerar som 

en hjälp för att; ”locating human lives and events in terms of a larger framework”.  Hur människor 250

väljer att se på t ex visioner, drömmar, uppenbarelser och föreställningar om änglar beror alltså på 

den miljö de befinner sig i. Detta beskriver den utgångspunkt jag tagit i McGuires teori, nämligen 

att själva processen för meningsskapande kan se olika ut men att religion är viktig i den processen. 

Ett förtydligande av begreppet religion i sammanhangen av nyandlig eller alternativ religiositet är 

förståelsen av att en grupp eller gemenskap kan vara löst organiserad, som ju  New Age rörelsen är; 

”the community of believers may be formally or informally organized (…), och som McGuire 

sedan skriver kan den religiösa gruppen, formal or informal vara; ”essential for supporting the 

individual’s beliefs and norms”.  251

När det gäller innehållsanalysen som vald metod och meningssystem som analytiskt verktyg och 

teoretiskt utgång har dessa enligt min bedömning varit nödvändiga för att nå de resultat jag kommit 

fram till utifrån de textanalyser som gjorts. Däremot skulle en viss problematik kunna riktas mot 

mitt val att i jämförande syfte försöka beskriva fenomenet änglar genom de två olika traditioner 

som gjorts utifrån just textbaserade studier eftersom änglaterapi och healing tillskickad från 

kristendom kan ses som en slags esoterisk kunskap som tidigare marginaliserats. Änglar är ett 

fenomen som enligt min undersökning återpopulariserats och det är ett fenomen som sträcker sig 

utanför en kristen västerländsk kontext, dv s att man idag, inte enbart inom exempelvis New Age 

men också inom t ex populärkultur fångat upp fenomenet och gett änglar olika funktioner. 

Människor förlitar sig alltså på änglar trots att de inte ursprungligen tillhör varken en kristen eller (i 

samtida mening) en New Age spiritualitet. I en kristen föreställningsvärld argumenterar man ofta 
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för synen på änglar utifrån tolkningar av bibelns beskrivningar och en kristen föreställningsvärld 

som oavsett dess variationer, kan tyckas vara mer förankrad i många västerländska kulturer än vad 

en nyspiritualitet  är, även om en alternativ tro skulle kunna bygga på äldre källor. Den kritik som 

enligt min tolkning flera av författarna riktat mot änglar utanför en kristen kontext är därför 

intressant, men inte helt oproblematisk med tanke på att New Age rörelsen som de ju kritiserar– inte 

är varken en sammanhängande eller ny rörelse i egentlig mening– utan kanske snarare en form av 

esoterisk kunskap som tidigare marginaliserats och återigen populariserats på olika sätt. 

Änglaterapin och själva erfarenheten av att man får hjälp och vägledning av änglar bör kanske vara 

svår att kritisera med tanke på att änglar förekommer i judisk mystik och andra esoteriska texter 

som är äldre än bibeln.   

För att nå en mer rättvisande bild av änglar kan jag tycka att det krävs mer än denna textbaserade 

studie, och jag tror intervjuer och deltagande observationer kan vara ett sätt att få en mer nyanserad 

bild av angelologi i en kristen kontext liksom änglapraktiker inom New Age. Både Byrnes och 

Virtues texter har exempelvis det övergripande syftet att lära människor höra, kommunicera och få 

kontakt med änglar med hjälp utav olika tekniker (t ex automatic writing och olika böner man läser 

för att kalla på en specifik ängel) vilket gjort att beskrivningar av änglars funktion och hur de skapar 

upplevelser av mening inte alltid framgått helt tydligt. Här tror jag en observerande studie, antingen 

via möten eller intervjuer av enskilda individer skulle kunna ge värdefull kunskap om änglars 

meningsskapande funktion och hur de agerar som spirituella guider och centrala agenter inom 

terapi- och healing sammanhang.  

Ett förslag på framtida forskning kan vara kristendomens djävulsgestalt, destruktiva andeväsen och 

ondskans koppling till änglar i en västerländsk kontext, vad visar exempelvis kristna föreställningar 

i jämförelse med föreställningar inom judendom och islam? Teorin om Jesus som en ängel skulle 

kunna vara ett annat exempel på vidare forskning inom området. I detta arbete har det inte funnits 

utrymme att undersöka teorin närmare, men en intressant utgångspunkt skulle exempelvis kunna 

vara vilka texter i Bibeln som talar för och emot en sådan syn och vad det skulle kunna innebära för 

den kristna tron? 
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