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Förord 

När jag blickar tillbaka och tänker på det arbete som uppsatsen har krävt, fylls jag av känslan 

”äntligen färdig”. Min uppsats blev en slutgiltig produkt. Jag vill tacka alla mina kurskamrater 

för alla kommentarer och goda råd jag fått i de gemensamma uppsatsseminarierna, som hållits 

vid sida av våra enskilda handledningar. Särskilt vill jag tacka min handledare Mayvor 

Ekberg, för intressanta samtal, för korrekturläsning, och för den kunskap som hon förmedlat 

under uppsatsens gång, men även under mina tidigare terminer vid Luleå tekniska universitet. 

Tack, för ditt tålamod och engagemang! Ignis aurum probat – Eld testar Guld. 

 

 



Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de mest framträdande likheter och skillnader i hur 

änglar och änglalika väsen har framställts i Koranen, Gamla testamentet och i det Nya 

testamentet. Uppsatsen är en beskrivande och komparativ litteraturstudie, i vilken jag har 

använt mig av hermeneutiken som tolkningsmetod. Resultatet av mitt studium visar att de 

mest framträdande skillnaderna är att änglarna i Koranen inte beskrivs ha en lika tydlig roll 

som talande sändebud som i det Gamla och Nya Testamentet Däremot har jag funnit att rollen 

som handlande tjänare är mer framträdande och därför mera lik den roll som de har i de båda 

testamentena. Detta betyder att jag då funnit att framställningen av relationen mellan Gud och 

änglarna, och mellan änglarna och människan kan sägas uppfattas som beskrivet som mer 

avlägsen. Den allra tydligaste skillnaden är att Koranen framställer änglarna som skapade, 

vilket inte gäller för Gamla eller Nya Testamentet. 

 

Nyckelord: Änglar, Angelogi, Abrahamitiska religioner, Gamla testamentet, Nya testamentet, 

Koranen 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om änglar och änglalika väsen i de abrahamitiska religionerna 

judendom, kristendom och islam. Begreppet abrahamitiska kommer av att alla tre religioner 

har sina rötter i Abraham som Gamla testamentets första patriark. Men då jag samtidigt 

började fundera på om det kunde finnas liknande väsen inom det österländska tänkandet var 

min första tanke att uppsatsen även skulle inkludera hinduism, som representant för en 

religion som var uppbyggd utifrån föreställningen om en cyklisk tid och därmed en 

annorlunda världsbild, i jämförelse med de abrahamitiska som representerar den linjära tiden 

och dess världsbild. Med tanke på att detta skulle innebära att behandla fyra religioner under 

en kort tid, så valde jag att avstå från det österländska tänkandet. 

 

Varför valde jag just änglar? Svaret är att jag liksom många andra människor idag, liksom 

förr, är fascinerad av dessa transcendenta väsen. Ett tecken på att människor genom tiderna 

verkligen har fascinerats av dessa väsen är mångfalden änglar som framträdande i konsten, i 

kyrkors interiörer, i stora väldiga målningar, i statyns form och i litteraturen. Änglarna 

förefaller mig mycket komplexa, vilket väckt min nyfikenhet att studera dem närmare. Jag 

finner tanken på änglar som en alldeles egen skyddsängel både betryggande och skrämmande 

på samma gång, vilket för mig visar väl på dualismen i änglarnas väsen. Detta kan bero på att 

jag har behållit en ”gammal” föreställning om änglar, att de representerar både ont och gott. 

 

Men jag finner det också tydligt att änglarna, av människor i allmänhet, inte är förankrade i 

sin traditionella bakgrund, i en transcendent religiös föreställningsvärld. När vi läser sagor ser 

vi att de mer kan liknas vid immanenta väsen, som troll, tomtar, dvärgar och älvor. I den 

moderna pop- och rockmusikens värld finns änglar också representerade men även här har de 

lösgjorts från sin transcendenta eller himmelska tillvaro, även om de syns vara en symbol för 

och längtan efter sådant som frihet, trygghet och underverk. Om änglar som skyddsänglar 

som lösta ur sitt traditionella sammanhang säger Nationalencyklopedin (1996): 

 
Den vandrar inte vid vår sida som en himmelsk skyddsgestalt, men är en hjälp till 
lycka och personlig framgång. 

 
Denna uppsats ska därför söka efter änglarnas traditionella mening och funktion. 



1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de mest framträdande likheter och skillnader i hur 

änglar och änglalika väsen har framställts i Koranen, Gamla testamentet och i det Nya 

testamentet, det vill säga inom judendom, kristendom och islam. 

 

1.2 Metod 

Uppsatsen är en beskrivande och komparativ litteraturstudie, som inte avser att vara 

värderande. Metoden hör hemma inom det hermeneutiska synsättet, vilket Jan Hartman i 

Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori (2004) lyfter fram som en 

vetenskapsteori som betonar att förståelse är viktigare än att förklara orsakssammanhang, och 

har som sådan kommit att utvecklas till en allmän metodologi inom humanvetenskapen. 

Hermeneutiken har, enligt Runa Patel och Bo Davidsson i Forsningsmetodikens grunder 

(2003) sitt ursprung i 1600-1700 talet som en metod för att tolka bibeltexter och andra texter 

från antiken. Den centrala tanken i hermeneutiken som en metod och tolkningslära är att 

meningen i en text bara kan förstås om den sätts in i textens hela sammanhang. I läsningen av 

texten handlar det om att förstå och tolka innebörder i symboler, handlingar och upplevelser 

lika väl som ordens innebörd. Detta sker då genom en växling mellan del- och 

helhetsperspektiv där delarna endast förstås i relation till helheten och helheten i sin tur 

förstås genom delarna. Genom en metod som innehåller beskrivning, analys och jämförelse 

kan vi få både en ökad förståelse och en ökad kunskap om de skilda religionernas världsbild 

och därmed tankevärld. 

 

I mitt litteraturstudium koncentrerar jag mig på hur änglarna beskrivs med avseende på plats i 

tid och rum, och på relationen mellan änglarna och Gud som avsändare och mellan änglarna 

och människan som mottagare, dessutom på änglarna som förmedlare i rollen av talande 

budbarare, och som handlande tjänare. 

 

1.3 Disposition och avgränsning 

Uppsatsen är disponerad kronologiskt, så att jag börjar med det Gamla testamentet, därefter 

Nya testamentet och sist Koranen. Jag har avgränsat mig så att jag endast använder Bibel och 

Koran som primärkällorna. Detta betyder att jag har begränsat mig så att jag utelämnar källor 

sådana som islamska hadither, som jämförande källor. Men från detta gör jag ett undantag när 
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det gäller tiden mellan Gamla och Nya testamentet. Jag har valt att använda mig av två 

intertestamentala skrifter, en apokryf och en pseudepigraf för att kort kunna vissa på hur den 

helleniska tiden influerat och påverkat tiden mellan dessa två testamenten, GT till NT. I det 

följande kapitlet definierar jag dessa tre religioners tidsuppfattning och dessutom begreppet 

ängel. Här har jag också gjort en avgränsning. Jag fördjupar inte mitt litteraturstudium så att 

jag skiljer mellan de olika beteckningarna för änglar, utan talar i stället om änglar och 

ängalika väsen. I kapitel tre, fyra och fem beskriver jag den de tre religionernas 

trosföreställningar. Kapitel sex innehåller en jämförande sammanfattning och slutord. 

 

1.4 Änglar i tid och rum 

Innan jag i följande kapitel beskriver hur änglar framställs i judendom, kristendom och islam 

ska jag kort beskriva det specifika i den världsbild och tidsuppfattning som finns inom dessa 

tre religioner. Mircea Eliade har som religionshistoriker beskrivit religionernas skilda 

tidsuppfattningar i boken Heligt och Profant (1968). Här talar han om tiden som den cykliska 

tiden, en tid som ständigt återupprepar sig. Denna tidsuppfattning fanns i de fornorientaliska 

religionerna. Också grekerna uppfattade tiden som cyklisk, som en evig återkomst. Eliade 

visar att det blir ett nytt tänkande med det israeliska folket, i gamla testamentets tid. I motsats 

till det cykliska tänkandet förstås tiden ha en början och ett slut, tiden är linjär. Kristendomen 

övertar denna tidsuppfattning, och senare även islam. I den linjära tidsuppfattningen, kan 

tiden bara kan ha en början, och ett slut. I den cykliska tiden sker däremot en ständig 

upprepning av början och slut, skapelse – upplösning – skapelse, i det oändliga. Men oavsett 

skillnaden i tidsuppfattning, linjär eller cyklisk, har alla religioner en idé och vad Eliade kallar 

”den eviga återkomsten”. Med detta menar han att gemensamt för alla finns idén om tidens 

återkomst. I myten om den eviga återkomsten, Arketyper och återupprepning (2002) beskriver 

han att människan kan gå ut ur den profana tiden, genom att delta i de periodiskt, eller 

cykliskt återkommande riterna, och in i den sakrala tiden. Eliade visar genom ett uttryck från 

en brahmansk text vad detta betyder för människan: ”Jag har nått himlen, gudarna, jag har 

blivit odödlig!” Detta, att regelbundet gå ut ur den profana tiden och in i den sakrala heliga 

tiden, menar Eliade är ett uttryck för en djup längtan hos den religiösa människan. Samman 

fenomen, behovet att ha kontakt med den gudomliga, transcendenta världen, kan vi se är 

knuten till föreställningen om änglarna som en länk och förmedlare mellan människans värld 

och Guds eller gudarnas värld, den profana tiden och den heliga sakrala tiden. 
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Hur ska vi då definiera begreppet ängel? Nationalencyklopedin (1996) anger att det 

etymologiska ursprunget till ordet ängel kommer från grekiskans an’gelos som i sin tur 

härstammar ifrån det hebreiska malach som betyder mitt sändebud, det vill säga en budbärare 

från Gud. Vidare uppges att det förekommer änglar i de flesta religioner, i betydelse att de är 

väsen som befinner sig mellan gudar och människor. I Teologiskt Ordbok av Per Beskow sägs 

att ”spekulationer” om änglar, angelogi, eller läran om änglar, fanns inom judendomen och att 

den övertogs och utvecklades vidare av den kristna kyrkan. 

 

2. Änglar i Gamla testamentet 

Det faller sig naturligt att inleda med judendom eftersom denna är den äldsta av de tre 

abrahamitiska religionerna. I Inledning till Gamla testamentet (2002) visar Antti Laato att 

innehållet i de fem Moseböckerna, eller Pentateuken, fick sin slutgiltiga form som 

nedtecknade dokument omkring 600-400-talet f.Kr. Men att de muntliga berättelserna som då 

nedtecknades kan gå så långt tillbaka som till 1000-talet f.Kr. Detta betyder att GT som 

skriftsamling och det tänkande som denna i sin helhet avspeglar har rötter djupt i den antika 

främreorientaliska världen. 

 

Efter det att jag har visat på änglar i den Första Moseboken beskriver jag två profetböcker. 

Den första är Jesaja som sannolikt fick sin kallelse till profet år 742 f.kr. Den andra är 

Hesekiel som verkade i Babylon och vars kallelse dateras till år 593. Laato visar att de kapitel 

jag hänvisar till i Jesaja hör till tiden före exilen, och Hesekiel till exiltiden ca 598-539. 

Därefter visar jag kort exempel på icke kanoniska böcker, det vill säga utombibliska böcker, 

en apokryf och en pseudepigraf. Dessa skriftsamlingar som är skrivna under 200-100-talet 

f.Kr avspeglar judiskt tänkande under den grekiska, eller hellenistiska tiden. Helmer Ringgren 

visar i En bok om Gamla testamentet (2005) att denna tid var en kulturell och religiös 

brytningstid. Flertalet drag i den judiska religionen både omskapas och nyskapas från och 

med den så kallade babyloniska fångenskapen och efterexilska tiden, som GT beskriver 

orsakad av folkets olydnad mot Gud. 

 

2.1 Änglar i den första Moseboken 

Följer vi ett urval texter i den Första Moseboken kan vi se att det sker en förändring i 

uppfattningen om änglar som förmedlare mellan Gud, eller hebreiskans Jahve, och 

4 



människan. Änglarna blir mer kosmiska, det vill säga att de avlägsnar sig mer och mer från 

människans värld. 

 

I 1 Mos. 1:26-28 berättas om människans skapelse och ställning i skapelsen: 

 
Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska 
över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som 
finns på jorden.” … ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den 
under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som 
myllrar på jorden.” 

 
I 2:19 är det människan som just blivit skapad till Guds avbild, och inte änglarna som får ge 

djuren sina namn: 

 
Så formade Herre Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde 
fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse 
fick namn som mannen gav den. 

 
I 3:23-24 omtalas änglarnas ställning som Jahves väktare. Människan som fick uppgiften att 

namnge djuren gick emot Guds vilja och åt av livets träd, trots att Gud förbjudit dem. 

Olydnaden skulle innebära döden, i den meningen att de inte längre kunde vistas tillsammans 

med Gud i Edens trädgård: 

 
Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden 
varav hon var tagen. Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han 
keruberna, och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd. 

 
I 18:1-10 berättas att Abraham får besök av tre män. Av det löfte som ges till Abraham förstår 

vi att det är Gud som tar kontakt med Abraham: 

 
Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under 
den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. 
Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndande emot dem och 
kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern att du inte går 
förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan i 
lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med 
innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit vägen förbi.” De svarade: ”Ja, det 
gör det!” Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: ”Fort, tag tre mått av 
det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapet, tog en fin 
spädklav och gav den till en tjänare, som skyndade sig att anrätta den. Han tog 
tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. 
Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Sedan frågade de honom: 
”Var är Sara, din hustru?” Abraham svarade: ”Inne i tältet.” Då sade han: ”Jag 
kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då skall din hustru Sara ha 
en son.” 
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Ett annat möte då Gud tar kontakt med Abraham är när han sätter Abraham på prov. Gud 

begär att sonen Isak som Sara fött ska offras till honom. I 1 Mos. 22:1-17 berättas om detta: 

 
En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: ”Abraham!” – 
”Här är jag”, svarade han. Gud sade: ”Ta din enda son, honom som du älskar, Isak, 
och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag 
skall visa dig.” Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig 
två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg mot den 
plats som Gud hade talat om. … Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven 
för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himmelen: 
”Abraham! Abraham!” - ”Ja”, svarade Abraham, ”här är jag.” Ängeln sade: ”lyft 
inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, 
nu när du inte har vägrat mig din enda son.” … Ännu en gång ropade Herrens 
ängel från himmelen och sade till Abraham: ”Jag svär vid mig själv, säger Herren, 
att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna 
dig … 

 
Om patriarken Jakobs möte med Gud och hans änglar i sin dröm i Betel, berättas i 28:12-17: 

 
I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himmelen, och 
Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: 
”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. …” Jakob vaknade ur 
drömmen. ”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats och jag visste det 
inte!” Och han greps av bävan och sade: ”Detta är en plats som väcker bävan, det 
måste vara Guds boning, här är himmelens port.” 

 
Vad säger dessa citat ur den Första Moseboken om relationen mellan Jahve och människan, 

och om änglarna som förmedlare mellan Guds värld och människans värld? Gillis Gerleman 

och Bo Johnsson anger i sina kommentarer i Ur Gamla testamentet (1970) att kapitel 1:26 är 

skapelsen av människan inte framställs som skapelse genom ett ord, utan genom ett beslut. 

Enligt Gerleman och Johnsson är denna vers som säger ”Vi ska göra människor som är vår 

avbild, lika oss”, ett av de mest omdiskuterade ställena i GT. Vilka är det som fattar detta 

beslut? Antagligen är det Gud som sluter sig samman med sin hovstat eller tronråd som då 

utgörs av änglarna. Stöd för denna tolkning finns i gammaltestamentliga texter som talar om 

ett himmelskt hov (se ex. 1 Kung. 22:19). Det hebreiska ordet för ”avbild”, säläm, betyder på 

ett flertal ställen i GT ”skulptur, plastisk bild, staty” Vad som här avses med gudslikheten är 

knappast, enligt författarna, en bestämd kvalitet hos människan, utan en bestämmelse hos 

människan. Hon är skapad för kommunikation med Gud att vara i Jahves närhet och att ha en 

nära relation till honom. Angående kapitel 2 menar Gerleman och Johnsson att när mannen 

ger djuren sina namn, blir de genom namngivningen inordnade i människans värld och får 

sina bestämda funktioner i denna. Detta sker på grund av det hemliga sambandet som enligt 

gammalorientalisk uppfattning råder mellan namnet och dess bärare. I kommentaren till 3:24 
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framhåller Gerleman och Johnsson att en dubbel vakt omöjliggör varje försök att återvända 

till paradiset, och att keruben är bevingade, mystiska väsen som framför allt hade uppgiften 

att bevaka heliga platser. 

 

I den första berättelsen om Abraham 18:1-10 kan vi förstå mötet med dessa tre män så, att det 

är Guds sändebud som Abraham möter. Också här träder Jahve in i den historiska immanenta 

världen, men nu i skepnad av tre män. Gud själv talar genom dessa direkt till Abraham. I 

berättelsen om när Gud hindrar Abraham från att offra Isak 22:1-17 är det en ängel som 

förmedla Guds budskap till Abraham genom ett indirekt tal, samtidigt som också Gud själv 

talar direkt till Abraham. Här sker inte ett direkt möte mellan Abraham och Jahve. Jahve 

befinner sig inte i Abrahams värld, utan i den himmelska världen, i den transcendenta världen. 

Här kan jag anta att skillnaderna i berättelserna beror på under vilken tid de muntliga 

berättelserna började skrivas med. 

 

Enligt Laato är 1 Mosebok 18:1-15, skriven av Jahvisten, ett namn som kommer av att 

författaren kallar Gud för Jahve, någon gång under 800-talet. Laato menar dessutom att denna 

författare talar om Gud som både omedelbar och antropomorf, det vill säga Gud talar direkt 

till människan och beskrivs själv, som Laato säger, som ”en stor människa”. Författaren till 

texten i kapitel 28:10-17, som kallas Elohisten då han ofta kallar Gud Elohim, är skriven vid 

samma tid. Om denna författare säger Laato att människor inte tänktes ha direkt kontakt med 

Gud, utan budskapet förmedlades via änglar och drömmar. Änglarna som Jakob ser i sin dröm 

i Betel går upp om ned för en trappa som sträcker sig från jorden upptill himlen Gerleman och 

Johnsson anger att forskningens källkritik räknar med att berättelsen om Jakobs dröm, och de 

verser jag valt att citera ur Första Moseboken 28:10-17, är en sammanflätning av två 

ursprungliga berättelser. De finner att versen i vilken Gud står framför Jakob och talar direkt 

till honom hör till Jahvistens berättelse och att versen med stegen hör till Elohistens. Det är 

alltså två muntligt berättade, eller traderade, berättelser som har blivit till en när Pentateuken, 

eller de fem Moseböckerna, under 600-400-talet fick sin slutgiltiga form. 

 

Det som är intressant att notera är att i berättelsen om Abrahams besök behöver inte Jahve 

änglarna som förmedlare mellan Guds värld och människans värd, den immanenta, och den 

transcendenta världen. Jahve uppenbarar sig för Abraham och talar direkt till honom. I 

berättelsen om Abraham och Isak uttrycks både Jahves närhet och avstånd. I denna talar både 

Jahve själv på ett direkt sätt, samtidigt som ängeln fungerar som förmedlande sändebud. Det 
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finns i denna berättelse ingen klar åtskillnad mellan Jahve och ängeln. När det gäller Jakob 

och sammanvävningen av de två berättelserna finns också både närhet och avstånd. Att Gud 

själv talar direkt till Jakob uttrycker närheten, stegen och uttrycket ”himmelens port” 

uttrycker ett avstånd. 

 

Gerleman och Johnsson visar att stegen, (hebr. sullām trappa) som jag då menar uttrycker 

avstånd, mest troligt betecknar de trappformade tempeltornet, zikkurãt, i Babylonien. På 

denna fanns en topp som symboliserade gudarnas himmelska boning. Vidare visar de att 

uttrycket ”himmelens port” liknar den folketymologiska tolkningen av Babylon som 

”gudarnas port”, bāb-ili. Även denna uttrycker enligt min mening avstånd, övergången mellan 

en transcendent och en immanent värld. Samtidigt uttrycker berättelsen Gud närhet genom att 

Gud själv talar direkt till Jakob. 

 

Ringgren (2005) framhåller att den alltmer framträdande dualismen är ett inflytande från 

iranskt håll, till detta återkommer jag längre fram. Vad som blir viktigt att säga är att han 

menar att avståndet mellan Gud och människa blev allt större genom betoningen på Guds 

upphöjdhet och transcendens i den efterexilska judendomen, som utvecklades efter 

återkomsten från den babyloniska exilen mellan år 586-538 f.kr. 

 

2.2 Änglar i profetlitteraturen 

Både Jesaja och Hesekiel talar och skriver i en tid då landet och folket hotas av undergång, 

något som också blev verklighet. Landets ödeläggelse och folkets bortförande till Babylonien 

tolkas av profeterna som en följd av att de inte hållit sig till det förbund som de ingått med 

Gud. I detta var det först budordet i 2 Mos. 20:1 riktningsgivande: 

 
Detta är vad Gud sade: Jag är Herren din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ur 
slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

 
I Jesaja 6:1-8 beskriver Jesaja sin kallelse till att vara Guds profet: 

 
Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och 
hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex 
vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två 
flög de. Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela 
jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och 
templet fylldes av rök. Jag sade: Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar, 
och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen, 
Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han 
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tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sade: ”När detta 
vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad.” Och jag hörde 
Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag 
svarade Jag, sänd mig!” 

 
I de följande verserna får Jesaja veta att han ska tala om att domen ska komma, den norra 

delen av landet ska ödeläggas, men Jerusalem ska undkomma. I 37:36 omtalas Jerusalems 

räddning ifrån Assyriens konung Sanherib: 

 
Herrens ängel drog ut och tillintetgjorde 185000 man i det assyriska lägret; nästa 
morgon låg de där alla, döda. 

 
Enligt judisk tradition är det ärkeängeln Mikael som räddar Jerusalem, och som senare i 

Danielsboken 10:21 omtalas om Israels, Guds folks skyddsängel. 

 

Profeten Hesekiels bok anses vara skriven av profeten Hesekiel som enlig Ringgren (2005) 

var med bland de första som fördes bort i exilen till Babylonien, och enligt Laato blev han där 

kallad till profet år 593 f.Kr. Hesekiels bok inleds även den med profetens kallelse. I kapitel 

1-3 ser han i en uppenbarelse ”Herrens härlighet”. Detta beskrivs så i Hes:1:1-10 

 
Jag såg en stormvind komma från norr – ett väldigt moln med flammande eld, 
omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt 
guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De såg ut så här: de hade 
mänsklig gestalt, men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar. Deras 
ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar. Under 
vingarna hade de människohänder åt fyra håll. Alla fyra hade ansikten och vingar. 
… Så såg deras ansikten ut: de hade ett människoansikte, och alla fyra hade ett 
lejonansikte till höger och alla fyra ett tjuransikte till vänster och alla fyra ett 
örnansikte. 

 
Här ser vi en tydlig påverkan från exiltiden. Vi såg i Jesajas bok Jahve omgiven av serafer, 

vilka Ringgren (1989) beskriver som ett blandväsen, till häften fågel, till hälften människa 

och försedda med sex vingar. Här ser också Hesekiel vid Jahves tron varelser som är till 

hälften mänskliga, och med fyra vingar. Ringgren menar att vi här av allt att döma har en 

motsvarighet till babyloniska skyddsandar i djurgestalt och med människoansikte. Dessa 

varelser betecknas som teriomorfa. Trots dessa målande bilder av himmelska, transcendenta, 

väsen, så menar Ringgren att den judendom som utvecklas under tiden 200 f.Kr – 200 e. kr 

kunde än mycket mer om änglar och Jahves himmelska hovstat, eftersom det då utvecklas en 

regelrätt änglalära, en angelologi. Dessa änglar befinner sig på olika nivåer i änglavärlden. 

Enligt Ringgren är de främsta vad han kallar ”ansiktsänglar”, eller ärkeänglar, bland andra 

Gabriel, Mikael och Rafael. 
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Den sista av de profetböcker jag valt att lyfta fram ur vår svenska bibel 2000 är Danielsboken. 

Daniel utger sig för att leva vid det babyloniska hovet under fångenskapstiden. Men även om 

boken är skriven i jag-form finns enligt både Laato och Albrektson en mängd detaljer som 

visar att den dock inte kan vara skriven under 500-talet f.Kr. En av detaljerna som pekar på att 

den förmodligen är skriven omkring 150 f.Kr, även om den innehåller berättande stoff som är 

äldre, är att den inte ingår i den judiska profetsamlingen, vilket fastslogs under 200-talet f.kr. 

Danielsboken är det första av de judiska verken i vilken en personifiering av änglar sker 

genom att de nämns vid namn, i det här fallet är det ärkeänglarna Mikael, som betyder ”vem 

är lik Gud” och Gabriel, som betyder ”man av Gud”. 

 

Ringgren (1989) uppger att Danielsboken innehåller den äldsta av de judiska apokalyptiska 

skrifterna. Vidare anger Ringgren (2005) att det etymologiska ursprunget till ordet 

apokalyptik kommer ifrån det grekiska apokalyptein vilket betyder avslöjande. Man kallar 

även de apokalyptiska verken för uppenbarelselitteratur, eftersom att den avslöjar vad som 

komma skall i den yttersta tiden. Bakom apokalyptiken finner man föreställningen om två 

tidsåldrar, ”denna tids ålder” och ”den kommande tidsåldern”. Den första tidsåldern är i 

ondskans våld och den kommande ska brytas in med Jahves fullständiga herravälde, vi finner 

även tanken på tidsåldrar, slutkatastrofen och förnyelsen inom zoroastrismen. Ringgren 

(2005) anser att det är högst osannolikt att den judiska apokalyptiken skulle kunna ha utveckla 

sig som den gjort utan impulser ifrån zoroastrismen. Som apokalyps är Danielsboken rik på 

syner. Ringgren menar även att boken innehåller en utvecklad änglalära typisk för den 

gammaltestamentliga tidens allra sista skede. 

 

Laato visar att Daniels bok beskriver ett historiskt skeende under vilket Assyrien, Babylonien, 

Persien och Grekland i tur och ordning från 800-talet till 100-talet f.Kr både hotat och ödelagd 

landet och folket. Författaren befinner sig i den så kallade hellenistiska tiden då inte bara 

landet utan även rätten till att utöva den judiska religionen hotades av den nya stormakten 

Grekland. 

 

Ärkeängeln Gabriel beskrivs som Guds utvalda i Danielsboken 8:15-19 och 9:21-23 det är 

Gabriel som är förmedlare genom att tolka och förklara de apokalyptiska visionerna som Gud 

uppenbarar för Daniel: 
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När jag, Daniel, hade sett denna syn och sökte förstå den stod det framför mig en 
som liknade en man, och jag hörde en människoröst mitt över Ulaj ropa ut orden: 
”Gabriel, förklara synen för honom!” Då kom han fram till mig där jag stod, och 
jag blev förskräckt och föll ner med ansiktet mot marken. Han sade till mig: 
”Människa! Du skall veta att synen avser den sista tiden. ”Medan han talade med 
mig låg jag i vanmakt med ansiktet mot marken. Men han rörde vid mig, reste mig 
på fötter och sade: ”Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista 
skede: det är om den sista tiden det handlar. … ja, medan jag ännu bad min bön, 
kom Gabriel, som jag förut såg i min syn, mot mig i lidande flykt. Det var vid tiden 
för kvällsoffret. Han kom fram och talade till mig: ”Daniel, nu har jag begett mig 
hit för att ge dig full insikt. Redan när du började din bön gavs ett svar, och jag har 
kommit för att meddela dig det, ty du är högt älskad. Lägg nu märke till svaret, så 
att du förstår synen! 

 
Gabriel förklarar vidare, i kapitel 9, så att Daniel får full insikt i att Jahve har bestämt att det 

måste gå en viss tid, men därefter ska ”ondskan hejdas, synden stävjas och skulden sonas”. I 

nedanstående citat 10:19-21 -11:1 talar en man klädd i linnekläder, ofta i kristen tradition 

tolkad som Kristus, med Daniel och samtidigt utlovas att den onda tiden som också innebär 

förföljelse och martyrskap ska bli kort. Ärkeängeln Mikael kommer, som vi ser i senare delen 

av citatet, kapitel 12:1, och vinner seger åt Israel: 

 
”Var inte rädd, du högt älskade”, sade han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark!” 
När han talade med mig blev jag frimodigare och sade: ”Tala, herre, nu har du 
styrkt mig.” Då sade han: ”Förstår du varför jag har kommit till dig? Jag måste nu 
återuppta striden med Persiens änglafurste, och när jag drar ut kommer Greklands 
änglafurste. Mot dessa bistår mig ingen utom er änglafurste, Mikael, som stöder 
mig och ger hjälp och skydd. … 
Då träder Mikael fram, den store änglafursten, han som beskyddar ditt folk. Det 
blir en tid av betryck som aldrig förr, från det att folkets föddes och intill den tiden. 
Men nu skall ditt folk bli räddat, alla som är skrivna i boken. 

 
Här omtalas ärkeängeln Mikael som härförare över Guds här, vilken vi tidigare såg vara 

Israels, Guds folks skyddsängel. Den som, i inledningen till det föregående citatet, ”liknade en 

man” och den som Mikael sägs ska bistå i det föregående citatet, är enligt Laato en viktig 

frälsargestalt i Daniels bok. Han är ”Människosonen” som efter det att de fyra stormakterna, 

som jag tidigare nämnde, har krossats ska grunda Jahves eviga kungadöme på jorden. 

Forskningen har enligt Laato presenterat olika tolkningar av vem denna Människoson är. En 

av flera tolkningar är att han representerar en hop av änglar. Laato själv uppfattar det så att 

han mest troligt representerar en fas i apokalyptiken i vilken de immanenta förhoppningarna 

om en smord kung, en ättling till David, omvandlats till mer transcendenta förhoppningar om 

att Gud på ett övernaturligt sätt ska gripa in i världshistorien. Vi vet alltså inte om den tid som 

Daniel levde i identifierade Människosonen med Messias, den utlovade Davids son, men 

tydligt är att detta sker i såväl apokryfer och pseudepigrafer som det Nya testamentet. 
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2.3 Änglar i de intertestamentala texterna 

Lawrence H. Schiffman diskuterar i From Text to Tradition (1991) kanoniseringen av de 

skrifter som utgör den hebreiska Bibeln och därmed vårt Gamla testamente. Han visar att de 

enda böcker som fick finnas med var de som kunde räknas tillkomna genom gudomlig 

inspiration Enligt rabbinsk tradition fanns föreställningen om att ”profetians ande” hade 

upphört i och med den onda tiden, den tid som jag talat om som hellenismens tid. Den 

synkretism som då hotade den äkta Jahvetron, samtidigt som grekiskan började tränga ut 

hebreiskan som det lärda språket betyder att inga böcker som skrevs efter Alexander den 

Stores tid (356-323 f.Kr) fick komma med bland de bibliska texterna. Laato visar på två 

undantag. Predikaren skriven på hebreiska under 200-talet, ansågs skriven av kung Salomo 

och Daniels bok skriven på hebreiska med inslag av arameiska, skriven mitten av 150-talet, 

förstods tillkommen under 500-talet i den babyloniska fångenskapen. Innan jag går till 

kristendomen ska jag kort lyfta fram det tänkande som utvecklas i den intertestamentala tiden, 

det vill säga det tänkande som fanns mellan Gamla testamentets avslut under 300-200-talet 

och fram till Nya testamentets tid. Det tänkande som fanns under den tid som varken GT eller 

NT berättar om men som finns samlat i de apokryfiska böckerna och i pseudepigraferna. 

 

Begreppet apokryf är grekiskt och betyder enligt LarsOlov Eriksson, i De glömda böckerna, 

(1999) ”undangömd” eller ”dold”. Han påminner om att dessa skrifter finns med i den judiska 

Bibelns grekiska översättning, den s.k. Septuaginta tillkommen under första delen av 200-talet 

f.Kr, men dock inte i den hebreiska Bibeln. Ett exempel är Tobits bok som berättar om Tobit i 

fångenskap i Assyriens Nineve, om hans sjukdom och de olyckor som drabbat honom. Tobit 

ber om att få dö. Det samma gäller Sara som är helt i demonen Asmodaios våld. Gud hör de 

bådas böner och i kapitel: 3:16, omtalas hur Gud sänder ängeln Rafael, vars namn som 

betyder ”Gud botar”, för att hela Tobit och befria Sara från den onda demonen Asmodaios. 

Denna ängel som inte finns med i vare sig GT eller NT, blir i senare judisk och kristen 

tradition ärkeängel. I kap. 12:15-20 presenterar ängeln, som hela tiden uppträtt i mänsklig 

gestalt, sig själv för Tobit och talar om att han nu återvänder dit han kommit ifrån: 

 
”Jag är Rafael, en av de sju änglarna som står beredda hos Herren och har företräde 
hos honom i hans härlighet.” De båda männen greps av skräck och föll bävande ner 
på sina ansikten. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda, frid över er. Upphör 
aldrig att prisa Gud Det var inte min förtjänst att jag kom till er, det var Guds vilja 
att jag skulle göra det … Lägg märke till att jag aldrig åt någonting, det såg bara ut 
så för er. Res er upp från marken och tacka Gud. Nu stiger jag upp till honom som 
har sänt mig …” 
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Syftet med denna berättelse är enligt Schiffman att säga att Gud är med de rättfärdiga också i 

den babyloniska fångenskapen. Ängeln bekräftar Guds närvaro och tjänar som Guds ”helande 

hand”. 

 

Laato visar att det grekiska ordet pseudepigraf är sammansatt av två ord, pseudos och 

epigrafē, det vill säga falsk skrift. Detta därför att författarna med ”orätt” uppger sig vara 

bibliska gestalter. Michael Stone som också diskuterar den intertestamentala tiden menar i 

Scriptures, Sects and Visions (1980) att författarna av GT kan visa på ett begynnande intresse 

för en angelologi, men däremot ett mindre för en demonologi. Båda dessa läror utvecklas 

däremot i pseudepigraferna som till exempel i Henoksböckerna (Book of Enoch), som även 

innehåller den äldsta bevarade apokalyptiken. Stone framhåller att vissa av dessa böcker är 

äldre än Danielsboken. Detta betyder då att när Danielsbokens apokalyptiska delar skrevs var 

läran om änglar väl utvecklad i det judiska tänkandet, men att Daniels apokalyps blev den 

enda som fick ingå i Bibeln. Stone visar dessutom att föreställningarna om änglarna blev mer 

spekulativ under denna tid. Börja till detta menar han att vi kan se redan i Jesaja och Hesekiel, 

men speciellt i Daniel. En annan utveckling som han visar på är att uppenbarande visioner, 

drömmar och syner blir mer och mer vanliga från och med exilen och framåt, och kommer till 

fult uttryck i Henoksböckerna. 

 

Vidare visar Stone att 1 Henoksboken som knyter an till Första Mosebok handlar om Henok, 

som den vise, och hans visioner som gör att han får del av hemlig visdom. Henok vet att 

Adam och Evas rättfärdighet varit större än änglarnas, de hade fått vistas i Guds majestätiska 

närhet. Henok vet också att änglarna fick lämna Edens lustgård, då de ville ha sexuellt 

umgänge med människor och få barn med dem. I kap: 6 berättas om Semjasa, som den högste 

av de fallna änglarna, och änglarnas begär: Dessutom vet han att det är de fallna änglarna som 

ger människan kunskap om astrologi, magi och speciellt den ockulta läkedomskonsten och 

medicinen. I Henoksbok kapitel 8 heter det: 

 
… och [de] lärde dem trollmedel och besvärjelser och att skära rötter och olika 
träslag. … Semjasa undervisade alla besvärjare och örtskärare; Armaros lärde 
besvärjelsernas lösning; Barakal undervisade stjärntydarna; Kokabel upplyste om 
himmelens tecken och om stjärntydningen, och Asradel om månens lopp. 
 
Då blickade Mikael, Gabriel, Suriel och Uriel ned från himmelen … Och de talade 
till sin Herre, Konungen: Herrarnas Herre, gudarnas Gud, konungarnas Konung, 
din härlighets tron och ditt heliga, ärofulla namn bestå genom världens alla släkten; 
prisad och högtlofvad är du! 
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Här ser vi hur de onda och goda änglarna har ”grupperat sig”, en vidare läsning av 

Henoksboken talar om att många människor ropade till himmelen efter hjälp. Gud lät därför 

rensa jorden från människornas och änglarnas synder. Änglarna som bedragit Gud fick sitt 

straff. Vidare beskrivs Semjasa (också kallad Asasel) inta sin rättmätiga plats i helvetet, sedan 

de besegrats av de goda änglarna Mikael, Gabriel, Rafael och Uriel. I kapitel 20 anges 

namnen på de änglar som kallas väktare. Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sarakael, och Gabriel 

som ska vaka över Lustgården och keruberna. 

 

Schiffman visar att det redan under 1200-talet f.Kr fanns en tro på både demoner och en 

motsvarande hop av gudomliga änglar vars förebilder han finner i Mesopotamien, som ju 

omfattar Babylonien, (och nuvarande Iran och Irak). Ringgren (1989) pekar på flera 

babyloniska förebilder i GT. Bland andra nämner han šēdīm som han finner nämnas några 

gånger, exempelvis i 5 Mos. 32:17, där det står: 

 
De offrade åt demoner som inte är gudar, åt gudar som var okända för dem, 
nya gudar som nyss hade kommit, obekanta för era fäder. 

 
Ordet šēdīm är enligt Ringgren (1989) identiskt med det babyloniska šēdu som betyder 

skyddsande. Att israeliterna förstod dessa som välvilliga gudar förstås genom att de offrade 

till dessa, de kunde förvänta sig något gott av dem. Vidare förklarar Ringgren att även om vi 

kan se att de i GT förutsätts existera vad som här kallas demoner, så uppfattas de, som vi 

också ser av citatet, som främmande för den äkta Jahvetron, varför de också avvisas som 

oförenligt med Jahvetron. Dessutom finner Ringgren (2005) att föreställningen om änglar och 

demoner blev allt mer framträdande eftersom de kände att Jahve inte kunde hållas ansvarig 

för allt det onda i världen. Detta gav i sin tur behovet av en upphovsman för ondskan, vilket 

blev Satan. Vi känner denna figur under många namn i GT, till exempel Ormen, Belial, 

Åklagaren, Draken och Djävulen. Ringgren menar att det är högst sannolikt att det är den 

iranska religionen, zoroastrismens onda väsen Angra Mainya eller Ahriman, som det också 

kallas, stått modell för Bibelns Satan. 

 

Av samma uppfattning är Tord Olsson i Religionshistoria, Ritualer, Mytologi, Ikongrafi 

(1996) som finner att dualismen är det genomgående grundmotivet i zoroastrismen. Dessutom 

menar även han att denna religion har haft ett avgörande inflytande på judisk och kristen 

apokalyptik, i vilken kampen mellan det onda och det goda är framträdande. Ahura Mazdā är 

zoroastrismens höggud, vilken omger sig av en panteon av heliga odödliga väsen, främst är de 
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sex Amesha spentas som Ahura Mazdā använder sig av för att personifiera sina goda 

egenskaper i människan. Dessa sex kan enligt Olsson liknas vid ärkeänglarna inom 

judendomen. På den andra sidan står den onda Angra Mainya eller Ahriman med sina 

ärkedemoner. Fravashi är ett skyddande väsen, ett för varje enskild människa. Redan före 

zoroastrismens tillkomst genom dess religionsstiftare Zarathustra fanns tanken på dessa 

skyddande väsen vars roll var att som krigarväsen slåss mot de onda makterna i andevärlden. 

Vid tidens slut ska Ahura Mazdā och hans ”ärkeänglar” uppenbara sig på jorden tillsammans 

med Zarathustra för att en gång för alla förgöra de onda makterna, och hela världen och alla 

människor blir befriade från all ondska, lidande och sorg. Som Ahura Mazdās sändebud 

porträtteras som bevingade väsen. När de flesta religioner i den antika främre orienten talar 

om transcendenta sändebud används ordet daimôn, som i judendomen associeras med de onda 

varelserna, därav ordet demon. Medan ängel kom att stå för Jahves sändebud. 

 

3. Änglar i Nya testamentet 

När kristendomen formades som en självständig religion vid sidan av judendomen var 

föreställningen om änglarna väl etablerade inom judendomen. Harald Riesenfeld anger i En 

bok om Nya testamentet (1994) att grundmotivet i det Nya testamentet är rättfärdiggörelse 

genom tron, och kärlekstanken. Denna kärlek vilken är karaktäristisk för Nya testamentet 

beskrivs i termen av det grekiska substantivet agápae. Denna kärlek kännetecknar de 

nytestamentliga utsagorna om förhållandet mellan Jesus och hans himmelska Fader, mellan 

Jesus och hans lärjungar, mellan Gud och människor. 

 

I detta kapitel ska jag först redogöra för änglarna i evangelierna. Lars Hartman påminner i En 

bok om Nya testamentet (1994) att det etymologiska ursprunget till ordet evangelium kommer 

från det grekiska euangélion, vilket betyder gott budskap, och att den nytestamentliga 

användningen av ordet framför allt syftar på Jesaja 52:7 som förutsäger Messias ankomst och 

därmed landet och folkets återupprättelse, den så kallade frälsningstiden. Hartman påminner 

även om den synoptiska traditionen, det vill säga att Lukas och Matteus förutom de egna 

källorna hämtar stoff från Markus, och att de vid sidan av Markus har ännu en annan 

gemensam källa, när de nedtecknande sina evangelier under första århundradet. Dessutom att 

Johannes evangeliet som inte hämtar stoff från dessa ändå visar kännedom om den synoptiska 

traditionen. Här använder jag mig endast av Matteus och Lukas evangelium, vilkas tillkomst 
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tid anges av Mikael Winninge i Jesus och de första kristna, inledning till Nya testamentet 

(2006) till någon gång mellan åren 80-95 respektive ca år 90. 

 

Därefter beskriver jag hur änglarna framställs i några utvalda brev. Hartman framhåller att det 

var mycket vanligt, vid den tid då Nya testamentet skevs, att breven dikterades för en 

skrivare, vilket tycks ha varit fallet för till exempel de paulinska breven. Orsaken till att 

Hartman visar på detta är att vissa av Paulus brev inte anses vara så kallade äkta Paulus brev. 

Här följer jag Jonas Holmstrand i boken Jesus och de första kristna, inledning till Nya 

testamentet (2006) som talar om ”brev som antagligen formulerats av Paulus”, ”omtvistade 

brev” och ”brev som antagligen inte formulerats av Paulus”. Av de Paulusbrev som jag lyfter 

fram hör alla till kategori ett, utom Kolosserbrevet hör till de omtvistade. Men samtidigt 

tolkar jag Holmstrand så att han vill bedöma detta brev som troligt skrivet av Paulus. De 

Paulusbrev jag använder är skrivna någon gång mitten av 50-talet, förutom Kolosserbrevet 

som är senare, mellan åren 58-62. Förutom Paulus brev hänvisar jag till Judasbrev. Håkan 

Ulfgard uppger, i samma källa, att Judasbrevets författare inte kan vara Judas, Jakobs bror och 

då även Jesus bror, råder det enighet om, likaså att brevet bör dateras till slutet av första 

århundradet. Dessutom använder jag Hebréerbrevet, som epistel eller predikande text. Ulfgard 

visar att tillkomsttiden för gäller tiden från 60-90-talet. 

 

Sist kommer Uppenbarelseboken som den enda rent apokalyptiska boken i Nya testamentet 

Författaren Johannes befinner sig på ön Patmos, men frågan är vilken Johannes. Håkan 

Ulfgard (2006) och menar att det inte kan vara den Johannes som skrivit evangeliet, då den 

skiljer sig för mycket i språk, stil och innehåll. Det närmaste som går att komma är att säga att 

det är tänkbart att författaren tillhör en ”johannesisk miljö”. Mottagarna tänks vara 

kristustroende judar. Om tillkomsttiden finner Ulfgard att den bör ha skrivits relativt sent 

under 100-talet. 

 

3.1 Änglar i evangelierna 

Matteusevangeliet, som kommer först i det Nya Testamentet, inleder med att förklara vem 

Jesus är, att han är den utlovade Messias som GT talar om, den som ska återupprätta Israel. 

Redan innan Josef börjat leva med Maria visar det sig att hon är havande, och Josef fattar 

beslutet att skilja sig från henne. I kap. 1:20-24 uppenbarar sig en ängel för Josef: 
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Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i 
en dröm och sade: ”Josef, Davis son, var inte rädd för att föra hem Maria som 
hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son, och 
du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt 
detta skedde för att det som Herren sagt profeterna skulle uppfyllas. När Josef 
vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. 

 
Ängel uppenbarar sig för Josef återigen i en dröm, i kap. 2:13, och säger att Josef måste ta 

Maria och barnet och fly till Egypten eftersom kung Herodes söker att döda barnet. När 

Herodes dött uppenbarar sig Herrens ängel igen återigen i en dröm, 2:19 för att meddela att de 

skall återvända till Israel. Lika så gäller det för de ”tre vise männen” i 2:12. Nästa gång 

änglarna uppenbarar sig i Matteus är då Jesus i kap. 4 i en direkt dialog med Satan avvisar 

Satans frestelser med hjälp av citat från GT. I 4:10-11 skriver Matteus: 

 
”Gå din väg Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast 
honom skall du dyrka.” Då lär djävulen honom vara, och änglarna kom fram och 
betjänade honom. 
 

I kap. 13:41-43 uppträder änglarna i en av Jesus eskatologiska liknelser om den yttersta tiden: 

Här är det intressant att se den uppgift Jesus ger änglarna, när de skall rensa hans rike från 

ogräset, det vill säga när onda och goda ska skilja från varandra. Änglarna beskrivs nu stå i 

Människosonens tjänst. Det är änglarna som får uppgiften att åtskilja det onda och det goda: 

 
Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket 
är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens 
slut. Människosonen skall sända ut sina änglar och de skall renska hans rike från 
alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den 
brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga 
lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron. 

 
I v. 49-50 sägs att: ”Så skall de bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda 

från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen.” 

 

När Jesus förutsäger sin andra tillkommelse, vid tidens slut, ska han åtföljas av sina tjänare, 

det vill säga änglarna, vilket beskrivs i kap.16:27. Änglarnas eskatologiska funktion visar sig 

återigen i kap. 24 som är beskrivningen av den händelse som innebär slutet på denna 

tidsålder. I v. 30-31 står det: 

 
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens 
stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens 
moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av 
en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från 
himlens ena gräns till den andra. 
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Här är det också änglarna som handlar, de är änglarna som verkställer vad Gud beslutat. Men 

det är endast Fadern, inte Sonen eller änglarna, som känner till när den yttersta tiden skall 

komma vilket beskrivs i kap. 24:36. Vi ser att änglarna trots sin uppgift inte får ta del av allt i 

Guds hemliga plan. 

 

Även i NT står de onda änglarna eller demonerna mot Guds änglar. Matteus uttrycker detta 

tydligt då han beskriver det domslut som Jesus som Människosonen ska hålla vid tiden slut. 

När han har beskrivit hur Människosonen tillsammans med sina änglar har åtskiljt de onda, 

som får gå till vänster från det goda som får gå till höger, säger han i kap. 25:41: 

 
Sedan skall han säga till dem som står till vänster ‘Gå bort ifrån mig, ni 
förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar’. 

 
I Studiebibeln, Nya testamentet V sägs att det är karaktäristiskt för NT att vara återhållsam 

med att beskriva hur änglarna ser ut. Den enda gång jag har funnit att detta sker är i Matteus 

evangeliet i samband med att en ängel visar sig för kvinnorna som besöker Jesus grav efter 

hans korsfästelse. I kap. 28:1-2 beskrivs detta: 

 
Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och 
den andra Maria för att se graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens 
ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. 
Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. 

 
Här har ängeln uppgiften att flytta på stenen och meddela att Jesus inte längre är där, därför 

att han har uppstått från det döda. En annan sak som också Studiebibeln V visar är att vi kan 

tolka Matteus 18:10 som skyddsänglar, nämnda i det Nya testamentet: 

 
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i 
himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. 

 
När det gäller Lukasevangeliet omtalas, i kap. 1:11-19, att en ängel visar sig för Sakarias när 

han utför sin prästtjänst genom att tända rökelseoffret i templet. Ängeln meddelar att hans 

hustru skall föda honom sonen Johannes, det vill säga Johannes Döparen: 

 
Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsekaret. Sakarias blev 
förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: 
”Var inte rädd Sakarias din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth skall föda en 
son åt dig, …” Sakarias sade till ängeln: ”Hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju 
gammal, och min hustru är till åren.” Ängeln svarade honom: ”Jag är Gabriel som 
står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. 
…” 
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”Glädjebudet” om födslarna fortsätter i 1:26-31. I motsats till Matteus som inte lät oss veta att 

Gabriel var den ängel som gav Josef budet om att Maria skulle föda Jesus, talar Lukas om att 

det är ängeln Gabriel som ger beskedet att Maria ska föda sonen Jesus. 

 

Lukas låter Gabriel som Guds utvalda sändebud, förmedla dessa viktiga händelser i Nya 

testamentet. Att Jesus, som den av de gammaltestamentliga profeterna utlovade Messias, och 

Johannes Döparen, som den som döper Jesus innan han börjar sin verksamhet, ska födas. Det 

är bara Lukas, av de fyra evangelierna, som låter en ängel förmedla budskapet till herdarna 

om att Jesus har fötts, 2:9-10, och sedan i v. 13-14 beskriva den stora himmelska skaran av 

änglar som tillsammans med ängeln prisar Gud. Jag finner att författarna av Matteus och 

Lukas evangeliet anser att änglarna har en viktig funktion. Lukas kap. 12:8-9 är ett av 

exemplen. När Jesus talar till folket säger han: 

 
Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också 
Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför 
människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. 

 
Parallellstället i Matteus 10:32-33 talar inte om änglarna, utan om att de ska kännas vid eller 

förnekas inför ”min fader i himlen”, det vill säga inför Gud. Detta kan tyckas vara lite 

märkligt då Matteus, som jag visade ovan, låter änglarna få den viktiga uppgiften att skilja de 

onda från det goda. Liknelsen om Lasaros i vilken änglarnas uppgift är att lyfta upp den döde 

tiggaren Lasaros till himmelen, och där vid Abrahams sida är Lukas, 16:19-31, ensam om. 

 

Studiebibeln V anger att föreställningen om ärkeänglar har en liten plats i NT. När det gäller 

begreppet ärkeängel, arch-ángelos, förekommer detta endast på två ställen, dels i 1 Tess. 4:16 

och dels i Judas brev v. 9. Slår vi upp dessa ställen ser vi att det första inte ger ärkeängeln 

något namn, däremot talar Judas brev om ärkeängeln Mikael. 

 

3.2 Änglar i brev och epistel 

I Studiebibeln V sägs att Paulus betoning på rättfärdiggörelsen genom tron och inte genom 

lagen, och Kristus som förmedlare och medlare mellan Gud och människa gör att 

föreställningen om änglar tonas ned. I Galaterbrevet talar Paulus till de kristna i Galatien. I 

kapitel 3:19 säger han: 
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Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att 
gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom 
änglar och med hjälp av en förmedlare. 
 

Här syns Paulus tänka sig att lagen som gavs till Mose var förmedlad genom änglar, vilket 

Studiebibeln IV finner inte direkt nämnas i 2 Mos. Enligt Studiebibeln V talar Paulus här 

utifrån en gammal judisk muntlig tradition. Detta kan vi se uttryckas också av Hebréerbrevets 

författare som här i kap. 2:2 syftar på Mose lag: 

 
Redan det ord som förmedlades av änglar var giltigt, och varje överträdelse och 
ohörsamhet fick sitt tillbörliga straff. 

 
Studiebibeln V menar även att Paulus uppfattning är att änglarnas förmedling av lagen endast 

”förringar den” Gal. 3:19. Och att Paulus även menar att som evangeliets tjänare, så talar 

apostlarna med större auktoritet än en ängel från himlen Gal. 1:8. 

 

I Första Korinthierbrevet, som riktas till en församling som är i oordning, både vad det gäller 

tron och i sättet att leva, säger Paulus, kanske med viss ironi, i kap. 4:9-10: 

 
Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som 
dödsdömda; vi står på arenan inför världen, inför både änglar och människor. Vi är 
dårar för Kristi skull, ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är 
ansedda, vi är föraktade. 

 
Här är det inte lätt att veta varför Paulus uppfattar att inte bara människor utan också änglarna 

står emot honom. Tänker Paulus på goda eller onda änglar? Studiebibeln III tolkar det så att 

Paulus och hans medarbetare ringaktas av världen som inte känner Gud, men tolkningen 

förklarar inte något om vilka änglar det är som står på världens sida. Jag tror inte att Paulus 

här menar de onda änglarna, då detta är något självklart som han inte hade behövt säga. Heller 

kan jag tänka mig att det han säger är en följd av att han vill ”förringa”, eller tona ned, inte 

bara lagens roll utan också änglarnas roll. 

 

Detta syns bli tydligt i kap. 6 då det framkommer en väsentlig skillnad i synen på änglarna, 

jämfört med vad vi såg hos Matteus. I v. 2-3 har människan tagit den plats som Matteus 

tillskrev änglarna: 

 
Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om ni ska döma världen, duger ni 
då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi skall döma änglarna? 
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Är det de onda änglarna som de heliga ska döma? Studiebibeln III säger i sin kommentar: 

”Här åsyftas troligen (min kursivering) fallna änglar, eftersom det inte finns något i Bibeln 

som tyder på att heliga änglar ska dömas.” När Paulus går till rätta med kvinnorna i 

församlingen, i kap 11:7-10 säger han: 

 
En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom an är en avbild och avglans 
av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från 
kvinnan utan kvinnan kommer från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan 
utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin 
rätt för änglarnas skull. 

 
I de följande verserna 11-12 tillstår Paulus att mannen måste bli till genom kvinnan och att de 

båda kommer från Gud. Men hur som helt så måste hon alltså för änglarnas skull låta bli att 

klippa sig, för att kunna täcka sitt huvud med sitt hår som slöja. Inte här heller är det tydligt 

vad Paulus menar, med uttrycket ”bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull”. Studiebibeln 

III tolkar det så att Paulus uttrycker kvinnans underordning som ett gudomligt ursprung, det 

hör till skapelseordningen, och det täckta huvudet blir ett tecken på underordning. Om 

änglarna sägs inget. Däremot anger Bibel 2000 i noten v. 10 att ”rätten” kan syfta på att det 

täckta huvudet är ett tecken på hennes rätt att be och profetera i församlingen, och att ”för 

änglarnas skull” syftar på att de heliga makternas, och då även änglarnas, närvaro i 

gudstjänsten krävde en etisk ordning och reda. I kap 13:1 sätter Paulus kärleken högre än 

änglarnas språk: 

 
Om jag talar både människornas och änglarnas språk, men saknar kärlek, är jag 
bara ekande brons, en skrällande cymbal. 

 
Här ser vi att Paulus talar om kärlekstanken som ett av grundmotivet i det Nya testamentet, 

som vi såg Riesenfeld tala om. Änglarnas språk, det vill säga tungotalet, ska tystna (v. 8) men 

agápae, den kärlek som kommer från Gud kan aldrig upphöra. Det är här tydligt att 

församlingen i Korinth var viktiga med tungotalet, som ett tecken på att de, så att säga, hade 

god kontakt med den himmelska världen, men mindre viktiga med kärleken till 

medmänniskor och då också till Gud. Enligt vad Paulus säger i 2 Korintierbrevet 11:14 har de 

låtit sig vilseledas av falska profeter som utger sig för att vara Kristus apostlar: 

 
Och det är inget att förvåna sig över, Satan självuppträder ju som en ljusets ängel. 
Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. 

 
Här menar Paulus att Satan och dennes anhängare, onda änglar eller demoner, kan uppträda 

eller personifiera sig själva i onda och falska människor som då kan leda människor bort från 
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Gud. De står alltså i Satans tjänst. Märkligt nog kan tyckas, är att Paulus i kap 12:7 syns 

uppfatta det så att Gud kan låta en Satans ängel stå i hans tjänst och utföra uppdrag åt Gud: 

 
Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag 
fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag 
inte blir högfärdig. 

 
Studiebibeln III kommenterar detta uttalande av Paulus så, att vad än Satan använde som 

”tortyrredskap” så tjänade det ett gudomligt syfte. Intressant är att Studiebibeln V framhåller 

att ängladyrkan blivit av ett problem i församlingen i Kolossai, här menar författarna: 

 
Att man i vissa kretsar har löpt risken att nära ett självständigt intresse för änglarna 
som andemakter. Utifrån tron på Kristus som den slutgiltiga uppenbarelsen av 
Guds kärlek bekämpar Paulus energiskt varje försök till ängladyrkan. (s. 19) 

 
I Kolosserbrevet 2:18 står det: 

 
Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och 
ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner 

 
I Hebréerbrevet kap. 1:1-14 understryks att Jesus som Guds son är högt upphöjd över 

änglarna. Författaren inleder v. 1 med att säga att profeterna inte längre tjänar som Guds 

budbärare. I följande verser jämförs sonen med änglarna, för att i kap 2:5 tala om änglarnas 

roll i den kommande världen: 

 
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom 
profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son … Han 
har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är 
förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är min son, jag har 
fött dig i dag, … Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: 
Alla Guds änglar skall hylla honom. Om änglarna säger han:, … Aldrig har han 
sagt till en ängel: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som 
en pall under dina fötter. Är inte änglarna andar i Guds tjänst sända att tjäna dem 
som skall få del av frälsningen? 
 
(2:5) Det är inte änglarna som han har satt över den kommande värld som vi talar 
om. 

 
Judasbrev är intressant då det, i väntan på Kristus återkomst och dom, i sina varningar för 

Guds straff riktade till ogudaktiga och avfällingar refererar till 1 Henoksboken och de fallna 

änglarna. Dessutom till Mose testamente, som en ytterligare pseudepigraf, som berättar om 

ärkeängeln Mikaels rättfärdighet. I v. 7-15 skriver han: 

 
Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som på samma sätt som 
änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge; de straffades med evig eld och är 
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varnande exempel. … Ärkeängeln Mikael tillät sig inte att fördöma djävulen med 
smädelser, när de tvistade med honom om Moses kropp, utan sade: ”Måtte Herren 
tillrättavisa dig.” Dessa människor däremot smädar de det inte vet något om, och 
det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig själva med. 
De har slagit in på Kains väg … De är vilda havsvågor som med sina skändligheter 
som skumkrön. De är kometer som de djupast mörker väntar på för evigt. Om 
dessa människor profeterade Henok i den sjunde generationen efter Adam: ”Se 
Herren kommer med sina tusentals heliga, för att sitta till doms över alla människor 
och straffa alla gudlösa och alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som 
dessa gudlösa syndare har sagt mot honom.” 

 

3.3 Änglarna i nytestamentlig apokalyptik 

Denna enda apokalyptiska skrift i NT har enligt Ulfgard (2006) formuleringar som känns igen 

bland andra från Jesaja, Hesekiel och Daniel. Till detta kommer att den till sin yttre form 

liknar efterbiblisk apokalyptisk litteratur såsom Henoksböckerna. Uppenbarelseboken 1:1 

inledes av Johannes genom att han säger att: 

 
Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sin tjänare vad 
som snart skall ske. Han sände sin ängel och lärt sin tjänare Johannes veta det, han 
som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett. 

 
Här får vi veta att förmedlingen av uppenbarelsen sker genom en representant för den 

himmelska världen, en ängel. Ulfgard kallar denna ”en förklarande ängel”, en angelus 

interpres. Vi skulle kunna säga att uppenbarelsen legitimeras genom att ängeln ger en 

tolkande förklaring av vad Johannes ser och hör. Redan i v. 20 ser Johannes någon som 

liknade en människoson och var kladd i en fotsid klädnad och ett bälte av guld. Håret var vitt 

som ull, som snö, ögon som eldslågor och fötter som glödande koppar. Här ser vi att han 

beskriver vad Danielsboken har beskrivit. När Johannes faller som död vid hans fötter låter 

denna honom veta att det är Kristus, hans som var död men lever. I kapitlen 2-3 uppmanas 

Johannes av skriva ned ett budskap till sju församlingar. Till församlingen i Sardes sägs i 3:5 

att Johannes ska skriva att den som segrar over det onda ska ha sitt namn i livets bok och ”jag 

skall kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar”. Samma uttryck om 

igenkännandet använde Matteus och Lukas. I 5:1-2 ser Johannes en väldig ängel som ropar 

med hög röst: 

 
Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på 
både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig 
ängel som ropade ut med hög röst: ”vem är värdig att öppna boken och bryta 
sigillen? Men ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden kunde öppna 
boken och se i den. 
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Ingen av änglar eller äldste, ”myriaders myriader” av väsenden som Uppenbarelseboken 

beskriver, kunde öppna bokrullen. En av de äldste pekar på ”skottet från Davids rot”. Denna 

hänvisning till GT: s profetior visar att Jesus som Messias är den enda som är värdig att öppna 

bokrullen. Detta sker i v. 11-14: 

 
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och 
varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, 
och de sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten 
och få rikedomen och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. … Och 
de fyra varelserna sade: ”Amen”. Och de äldste föll ned och tillbad. 

 
I kap. 7:1-3 ges änglarna makt att hålla tillbaka den kommande domen, och samtidigt märka 

ut de rättfärdiga med Herrens Guds sigill: 

 
Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla fast jordens fyra 
vindar, för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller mot något träd. 
Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och 
han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden 
och havet: ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds 
tjänare med sigill på deras pannor.” 

 
Där efter sägs i v. 11: 

 
Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de 
föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. 

 
I kap. 8:1-5 är det sju änglar som står inför Gud, var och en med en basun. Studiebibeln IV 

tolkar detta så att dessa änglar utgör en speciell avskild grupp av änglar, de har en 

”äreställning” inför Gud. I detta sammanhang görs en jämförelse med Gabriel. Denna 

kommentar öppnar för en förståelse av att Uppenbarelsebokens författare syftar på sju 

ärkeänglar. I v 6 gör de sju änglarna sig redo för att blåsa i de sju basunerna. Vid varje basun 

uppstår fasansfulla katastrofer när Guds vrede faller över jorden. Den sjätte ängeln uppmanas 

att blåsa i sin basun i 9:13ff, i v.15sägs: 

 
Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den 
månaden och det året släpptes loss för att döda en tredjedel av människorna. 

 
Här menar Studiebibeln IV att vi ska identifiera dessa änglar med dem som jag nämnde i.7:1-

3. Att de sägs vara bundna betyder att dessa inte är goda änglarna, utan att Gud har gett de 

onda änglarna makt att utföra denna katastrof som en del i Guds domsplan: I kap 10:1-7 

förklaras tiden vara ute: 
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Och jag såg en annan väldig ängel komma ned från himlen … Och i sin hand höll 
han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte högra foten på havet och vänstra 
på jorden … Och ängeln … lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom 
som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och vad som finns i den: 
och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. ”Tiden är 
ute. I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin röst och låter sin basun ljuda har 
Guds hemlighet fullbordas enligt det goda budskap han gett sina tjänare 
profeterna” 

 
När den sjunde ängeln har blåst i sin basun, kap 11: 1 ff., utbryter det en strid i himlen, 12:7-

10, och Johannes ser ärkeängeln Mikael besegra Satan. 

 
Och det blev en strid i himmelen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med 
draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns 
inte mer någon plats för dem i himmelen. Och han, den stora draken, ormen från 
urtiden, han som kallas Djävulen och Satan, han som förför hela världen, han 
störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. 
 

De som nu finns i himlen kan jubla, men de som finns på jorden och havet måste bäva, 

eftersom djävulen har stigit ner, och hans raseri är stort då han vet att hans tid är kort. I 14:6ff 

ser och hör Johannes tre änglar som varslar om den slutliga domen, som också verkställs av 

änglarna. I 15:1 utlöser Guds sju änglar de sju sista plågorna genom att tömma sju skålar, 

genom vilka Guds vrede når sitt slut. Man skulle kunna tänka sig att ängeln som Johannes ser i 

Upp 18:1-2, är ärkeängeln Mikael, men denna är inte av de sju änglarna med basunerna, sägs 

han ha stor makt och är den som får ropa ut att Babylon, som symbol för det onda, nu har 

fallit: 

 
Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och 
jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: ”störtat, störtat 
är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena 
andar, ett för orena och avskyvärda fåglar. 

 
Efter Babylons fall utbryter jubel i himlen samtidigt som ”den förklarande ängeln”, angelus 

interpres, uppmanar Johannes att skriva. Det budskap ängeln ger får honom att kastar sig ner 

på sina knän för att tillbe ängeln, 19:9-10: 

 
Och ängeln sade till mig: ”Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets 
bröllopsmåltid.” Och han sade till mig: ”Detta är Guds sanna ord” Och jag föll ner 
för hans fötter för att tillbe honom. Och han sade till mig: ”Nej, inte så! Jag är 
Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du 
tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande.” 

 
Johannes ser en ängel komma ned från himlen i 20:1-2 för att binda Satan. Här är denna ängel 

mest sannolikt Mikael. 
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Och jag såg ängel komma ner ifrån himmelen med nyckeln till avgrunden och en 
stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och 
Satan, och band honom för tusen år. 

 
I 22:6-10 upplyser ängeln Johannes om att allt han sett och hört skall komma att ske. Och 

återigen tänker Johannes kasta sig ned inför ängeln i tillbedjan, och återigen avvisas detta. 

 
Och han sade till mig: ”Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, som är en Gud 
för profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall 
ske. … Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och 
sett det föll jag med för att tillbe ängeln som hade visat det för mig: ”Nej, inte så- 
Jag är Guds tjänare som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på 
orden i denna bok. Gud ska du tillbe”. 
 

4. Änglar i Koranen 

Andrew Rippin anger i Muslims, Their religious beliefs and practices (2005) att islam 

grundades när judendom och kristendom fortfarande höll på att forma sina skrifter under 600-

talet. Efter att Muhammed, född ca 570 och död 632, mottagit och förkunnat, det som skulle 

komma att bli Koranens budskap, lyckades han förena den arabiska halvön under en tro, och 

därmed ersatte islam de äldre religionerna bland andra zoroastrismen. Dessutom pekar Rippin 

på att när vi läser Koranen finner vi genast tre grundläggande tema. Lagen, de tidiga 

profeterna och den slutgiltiga domen som förutsätter biblisk kunskap och en Arabisk inhemsk 

tradition. Både Rippin och Jan Hjärpe i Islam, Lära och livsmönster (1985) visar att det tidigt 

fanns judiska stammar i Yathrib, eller Medina, och att befolkningen i Nadjrān var 

monofysitiska och nestorianska kristna. I Koranen som består av 114 kapitel, så kallade suror 

ordnade efter längd från den långa till den korta, är Guds enhet det centrala i teologin. Det 

grundläggande budskapet är väl känt inom den judisk-kristna traditionen. Lika väl som Rippin 

menar Hjärpe att Muhammed vad det gäller religionens påverkan levde i spänningsfält mellan 

det gamla nordarabiska tänkandet det tänkande som har sitt ursprung i judendom och 

kristendom färgat av influenser från Iran. Koranens Gud är den samma som Bibelns, det är 

Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, och enligt Koranen har Abraham, Moses, David och Jesus 

fått någon form av skrift uppenbarad. i Koranen finns i stort alla profeter med, om än på ett 

ohistoriskt sätt (se Sura 4/163ff). 

 

Enligt Koranens sura 6/100 har Gud, på arabiska Allāh, vid sidan av människan och änglarna 

skapat djinner: 

 
De har velat göra osynliga väsen (djinner) till Guds medhjälpare – [väsen] som 
Gud har skapat – och i sin okunnighet har de uppfunnit söner och döttrar åt 
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Honom. Nej, stor är Han i Sin härlighet, höjd högt över alla försök att beskriva 
Hans väsen. 

 
Människan är skapad av lera (15/26). Rippin visar att det finns en stark tradition, vilken inte 

direkt nämns i Koranen, som säger att änglarna är skapade av ljus, medan djinnerna är 

skapade av en bländande eldslåga (55/15). 

 

Muhammad Asad menar i kommentaren (n84 s.177) att djinnerna populärt, men felaktigt 

uppfattas som skyddsandar, (demoner). För övrigt syns det inte finnas några skyddsänglar då 

2/107 säger: ”Vet du inte att Gud äger herraväldet över himlarna och jorden. Ni har ingen 

beskyddare och ingen hjälpare utom Gud.” En rätt tolkning är att förstå djinnerna som 

osynliga väsen eller krafter, och då syns det att vi bör förstå dem som onda väsen eller krafter 

då ordet även kan användas om den fallna ängeln, Iblis eller Shaytān, det vill säga Satan. 

Motståndarna till det nya Muhammed kom med anklagade honom, enligt sura 81/19-25 för att 

vara besatt av en djinn. 

 

Först skapas djinner, de osynliga okroppsliga väsendena sedan människan och i samband med 

denna framställning beskrivs i sura 15/26-44. varför Iblis blir utkastad från himmelen, och blir 

Satan, den fallna ängeln: 

 
VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; och 
dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld. Och se, då 
sade din Herre till änglarna: ”Jag skall skapa människan av ljudande 
krukmakarlera, av formbar gyttja, och när Jag har format henne och andats in i 
henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!” Därpå föll 
änglarna ned [inför människan] alla utom Iblis, som vägrade [att ansluta sig till 
dem] som föll ned [inför henne]. [Gud] sade: ”Iblis! Varför faller du inte ned på 
ditt ansikte som de andra?” [Iblis] svarade: ”Jag är inte den som skall falla ned 
inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar 
gyttja.” [Gud] sade: ”Bort härifrån! Utstött skall du vara och [Min] förbannelse 
[skall följa dig] till Domens dag!” [Iblis] sade: ”Herre! Bevilja mig anstånd till den 
Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!” [Gud] svarade: ”Du är en av 
dem som skall beviljas anstånd till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig 
ensam].” [Iblis] sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, 
lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska 
färger och att leda dem alla till synd, [alla] utom dem som är Dina verkliga, 
hängiva tjänare!” [Gud] sade: ”Detta är för Mig en rak väg; du skall inte ha makt 
över andra av Mina tjänare än dem som helst gått vilse och [av fri vilja] följer dig”. 
Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla – det har sju portar, som var 
och en skall få sin bestämda andel [av syndare]. 

 
I sura 2/102 talas om att onda demoner, inte kan skada människor utan att Gud vill det. Vi kan 

se av Asad (n31 s 365) att Iblis, trots sitt uppror, uppfyller en bestämd funktion i Guds plan, 
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som den evige frestaren genom uttrycket ”Detta är för mig en rak väg”, som bör översättas så 

att ”detta är i överensstämmelse med Min vilja”. Meningen är att människan ska göra bruk av 

sin fria vilja genom att välja mellan gott och ont. Därigenom blir hon, enligt vad Gud bestämt, 

en i moraliskt avseende fri varelse. Iblis får däremot ingen makt över de verkligt gudfruktiga, 

bara över dem som helt gått vilse, vilket betyder (n 26 s 9) att Gud ger Iblis en specifik 

funktion. 

 

Det är Iblis som i sura 2/35-37 lurar Adam och Eva att äta av den förbjudna frukten vilket 

leder till deras fall och utdrivning ur lustgården: 

 
Och Vi sade: ”Adam! Tag, du och din hustru, er boning i denna lustgård och ät 
som ni har lust till av dess [frukter]; men närma er inte detta träd, då kan ni 
hemfalla åt synd!” Men Djävulen kom den att överträda detta [förbud] och 
orsakade så deras fall. Och Vi sade: ”Bort, alla, härifrån! …” Sedan nåddes Adam 
av ord från sin Herre och han tog emot [Adams] ånger … 

 
När änglarna omtalas i samband med skapelsen av människan sker samtidigt en rangordning 

mellan människan och änglarna vilket vi ser i sura 2/30-32: 

 
OCH SE, din Herre sade till änglarna: ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på 
jorden”. [Änglarna] sade: ”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och 
sprider sedefördärv och utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och 
prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: ”Jag vet vad ni inte vet.” Och Han gav 
Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: 
”Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt.” De svarade: ”stor är Du 
i Din härlighet! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är 
den Allvetande, den Allvise.” 

 
Dessa verser vill enligt Asad säga att Adam ges den kunskap människan behöver (n 23 s 8). 

När Allāh säger till änglarna att nämna alla djurens namn, ser vi att änglarna inte kan detta. 

Oavsett kraften av sin renhet var de inte mer värdiga att ”ärva jorden” (n24 s 8). Att Allāh 

befaller änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam ska enligt (n25 s 9) tolkas så att 

verserna visar: ”att människan med sin förmåga till begreppsmässigt tänkande till och med 

står högre än änglarna”. Men trots detta ser vi i sura 33/43, med n51 s 614, att Allāh, som 

själv välsignar och ber för människorna, också gett änglarna uppdraget att välsigna och be för 

mänskligheten. 

 
Det är Han och Hans änglar som välsignar er / ordagr. ber för er / för att leda er ut 
ur mörkret till ljuset 

 
I sura 40/7 talas de också om att änglarna har rollen att be för människorna. I sura 39/75 

omtalas också änglarna som omger Allmaktens tron, nu på domens dag. Här menar Asad i 
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kommentarerna till de båda surorna 40 och 39 att uttrycken ”Allmaktens tron” syftar på Guds 

absoluta herravälde”. Men han ger ingen förklarande kommentar över påståendet att ”rättvisa 

domar har fällts” annat än att det betyder att ”det har döms mellan dem”. Men av 

sammanhangen förstås att det syftar på änglarna, att även änglarna ska dömas. I Sura 40/7 

respektive 39/75 skrivs: 

 
De som bär upp [Guds allmakts] tron och de som omger den och sjunger sin Herres 
lov är fasta i tron på Honom och de ber Honom förlåta de troende [deras synder]: 
”Herre din nåd och barmhärtighet når över allt och du omfattar allt med Din 
kunskap! Förlåt därför dem som visar ånger och följer din väg, skona dem från 
helvetets straff! 
 
Och du skall se änglarna omge [Allmaktens] tron med lovsång till sin Herres ära. 
Och rättvisa domar har fällts och [alla] höjer ropet: Allt lov och allt pris tillkommer 
Gud, Världarnas Herre!” 

 
Om dem som är nära eller omger ”allmaktens tron” säger Asad att de klassiska 

kommentatorerna syftar på änglar. Asad menar att det är obestridligt att Koranen här säger att 

änglarna har rollen att be för människorna. Asad menar dock att beskrivningen av dessa som 

omger tronen inte bara gäller änglarna utan även människorna. 

 

Detta ställer frågor om änglarnas gudomlighet. I sura 43/60 sägs det att änglarna inte är 

gudomliga, utan som skapade en del av skapelsen. Detta sägs i samband med att Koranen i v. 

59 diskuterar och förnekar att Jesus skulle ha varit gudomlig. Det är just det att änglarna lika 

väl som Israels folk skulle kunna bebo jorden som tolkas så att de inte kan vara gudomliga (se 

n47 s. 721): 

 
Han var ingenting annat än [Vår] tjänare, som vi Vår nåd [kallade till profet] 
och gjorde till en förebild för Israels barn. Och om Vi ville – [innevånare i 
Mekka!] – kunde Vi låta änglar befolka jorden som era efterträdare. 

 
Koranen avvisar, i 53/19-23 n13 s.776, tanken på att någon annan än Gud skulle ha 

gudomliga krafter, eller veta det Gud vet. Asad menar även att Koranen inte betraktar 

änglarna som ”medlare” mellan Gud och den människa som har dött. Även om änglarna ber 

för människor så att de kan stå emot frestelser, är det bara ett ”önsketänkande” att de skulle 

kunna påverka Guds dom på domens dag. Däremot kan de ”tala till förmån” för dem som 

redan ångrat sig och fått förlåtelse, detta säga i 10/3 n7 s273. Änglarna har också fått 

funktionen att vara själarnas ledsagare i övergången från livet till döden, då de även har rätt 

att ställa frågor om människan liv på jorden. I sura 4/97-99 omtalas änglarnas funktion som 

själarnas ledsagare och vad som väntar efter döden. Detta nämns också i 6/93-94 som även 
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här avvisar föreställningen om änglar eller något annat som medlare. I sura 32/11, 4/97-99 

respektive 6/93-94 står det: 

 
 Säg: ”Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall [en dag] samla in era 
själar och där efter förs ni åter till er Herre.” 
 
När änglarna samlar in [själarna från] dem som ännu i dödsögonblicket begår orätt 
mot sig själva, skall de fråga: ”Hur var er belägenhet?” Och då de svarar: ”På 
jorden var vi svaga och förtryckta”, skall [änglarna] säga: ”Var inte Guds jord vid 
nog så att ni kunde överge ondskans rike?” Helvetet skall bli dessa [människors] 
sista hemvist – ett i sanning eländigt slut! – Till dem skall inte räknas de svaga och 
förtryckta – män, kvinnor och barn – som inte kunde bryta upp och som var osäkra 
om vägen; för dem finns hoppet om Guds förlåtelse – Gud utplånar och förlåter 
mycken synd. 

 
OM du kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden och änglarna sträcker ut 
händerna [mot dem och ropar]: ”Låt själen fara! I dag skall ni få lida ett 
förnedrande straff för de lögner ny yttrade om Gud och för att ni högfärd vägrade 
att lyssna till Hans budskap.” [Och Gud skall säga] ”Ni har nu kommit ensamma 
inför Oss, så som Vi först skapade er, och ni har lämnat allt det Vi skänkte er [i 
livet]. Och vi ser ingen av dessa förespråkare vid er sida som ni trodde ha del i 
Guds makt över er. 

 
I Koranen syns änglarna mer kallas tjänare än budbärare, något som också framgår i sura 

19/93, och 66/6 som säger att änglarna utför vad helt han befaller. I detta sista sammanhang 

talas också om de ”stränga” änglarna: 

 
Ingen av de varelser [som befolkar] himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike 
annat än som [Hans] tjänare. 
 
TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld 
som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar 
[vakar, över änglar] som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, 
och som utför allt som åläggs dem. 

 
Gabriel syns vara den främsta av änglarna, och omtalas på ett flertal ställen som 

”uppenbarelsens ängel”, vilket jag då kan tänka syfta på att han är den främsta genom att han 

förmedlar viktiga budskap från Gud. Att det är en viss skillnad mellan Gabriel och de andra 

framgår exempelvis i 66/4 en vers som talar om Muhammed att står under Guds beskydd i 

alla angrepp från fiender: ”Gud är hans Beskyddare och att därför också Gabriel och de 

främsta bland de troende och [alla] änglar står vid hans sida.” Hur änglarna ser ut omtalas i 

sura 35/1: 

 
GUD SKE lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som 
Sina budbärare, försedda med två eller tre eller fyra vingpar 
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Asad anger i kommentaren (n1 s 632) att beskrivningen av vingarna som änglarna sägs vara 

utrustade med sannolikt är ett bildlikt uttryck för snabbheten och kraften i förmedlingen av 

Allāhs uppenbarelse till hans profeter. Antalet vingpar, kan också syfta på de oräkneliga och 

många olika handlingar som de ska utföra i hela universum på hans befallning i hela. För 

denna tolkning hittar Asad stöd i en väldokumenterad tradition som säger att Muhammed 

under sin himmelsfärd såg Gabriel ”försedd med sexhundra vingar”. 

 

I sura 53/2-10 anges att det var Gabriel, Uppenbarelsens ängel, som uppenbarade Koranens 

budskap för profeten Muhammad. Här får vi också veta att han är en av de allra mäktigaste. 

Även i sura 2/97-98 anges att ängeln Gabriel är förmedlaren. Där talas först om änglarna och 

sedan specifikt om Gabriel och Mikael. I 53/2-10 respektive 2/97-98 står det: 

 
 Er landsman /Muhammed/ har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han 
talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra 
mäktigaste lär honom, [en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga 
skepnad över horisonten; därefter närmade han sig till dess han stod [svävande i 
luften] på två båglängders avstånd eller ännu närmare. Så uppenbarade [Gud] det 
han ville uppenbara för Sin tjänare. 
SÄG [Muhammad]: ”Den som är fiende till Gabriel – han som på Guds befallning 
låter [uppenbarelsen] sjunka in i ditt hjärta som bekräftar det som ännu består [av 
äldre tidens uppenbarelser] och ger de troende vägledning och ett budskap av hopp 
– den som är Guds fiende och fiende till Hans änglar och Hans sändebud och till 
Gabriel och Mikael [skall veta att] Gud är fiende till dem som förnekar sanningen”. 
 

Asad visar, Bihang IV s. 955 Den nattliga resan, att alla auktoritativa tidiga uttolkare och 

författare till hadither, menar att ängeln Gabriel, förutom att ha förmedlat uppenbarelsen, även 

är den som åtföljer Muhammed på hans nattliga resa till de heliga platserna, bland andar 

tempelplatsen i Jerusalem och Kaba i Mekka, och därefter till himlen och helvetet. I sura 17/1 

beskrivs denna resa: 

 
STOR är [Gud] i sin härlighet, Han som under natten förde sin tjänare från den 
heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för 
att visa honom några av Våra tecken; Han är den som hör allt, ser allt. 

 
Hjärpe (1985) framhåller att denna resa har spelat stor roll i islam. Så fortsätter Koran att 

berätta om Moses och den uppenbarelse som givits honom. Asad visar i sin kommentar (n3 s. 

395) att Koranen säger i 4/164 att Gud talade till Mose utan förmedling, alltså direkt. Han 

tolkar även att orden i det citerade, ”STOR är [Gud] i sin härlighet, Han som under natten 

förde sin tjänare …, för att visa honom några av Våra tecken” också betyder att Gud här talar 

direkt till Muhammed. 
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Enligt Asad finns det flera styrkta traditioner som säger att Gabriel av lärda judar i Medina 

framställts som ”judarnas fiende”, och detta av tre skäl. För det första ansåg de att Gabriel 

endast förmedlade uppenbarelser om olyckor som skulle drabba judarna, vilket gör honom till 

förmedlare av onda förebud. Medan Mikael nämns som motsatsen, en förmedlare av 

lyckosamma budskap och därmed deras vän. För det andra därför att Gabriel var den som 

förmedlade Koranen till Muhammed, medan judarna menar att det var de som mottagit den 

sanna uppenbarelsen. För det tredje därför att Koranen riktar mycket kritik mot vissa judiska 

föreställningar och beskriver dem som förvrängda, det vill säga att de strider mot den sanna 

uppenbarelsen som Mose en gång fick, och som nu är given till Muhammed. 

 

Många av de viktiga händelser som i Bibeln anger änglarna som budbärare finns återgivna i 

Koranen. I sura 11/6ff handlar det om Abraham. Där sägs: ”OCH VÅRA budbärare kom till 

Abraham med ett glatt budskap. … Då gav Vi det glada budskapet om Isaks [födelse] och om 

Jakob [som skulle födas] efter Isak.” I kommentaren till denna sura påminner Asad om att 

Koranen aldrig säger att det var änglar som besökte Abraham, men att ordet rusulunā betyder 

budbärare och används ofta om himmelska budbärare. Alla klassiska kommentatorer tolkar då 

budbärarna som änglar. Sakarias får budskapet om Johannes i sura 3/39, och i det följande 

citatet 3/42-47 är budskapet riktat till Maria: 

 

Där [i helgedomen] bad Sakarias till Gud: ”Herre! Låt mig, som gåva från Dig, få 
en [son]. Sund till kropp och själ! Du bönhör den som ber.” Och änglarna ropade 
till honom med han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: ”Gud kungör för 
dig det glada budskapet om [en son] Johannes, som skall bekräfta ett ord från Gud 
och [bli] en ledare [för sitt folk], en renlevnadsman och en profet, en av de 
rättfärdiga.” 

 
[MINNS] ÄNGLARNAS ORD TILL Maria: ”Gud har utvalt dig och renat dig 
[och upphöjt] dig över alla världens kvinnor … Och änglarna sade: ”Maria! Gud 
tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du 
skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i 
denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] 
närhet. …” Maria sade: ”Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har 
rört mig?” [Ängeln] sade: ”Så [skall det bli]; Gud skapar vad Han vill. Om han vill 
något skall vara, säger Han endast till det: ‘Var! – och det är… ’.” 

 
Änglarna som förkunnar Johannes Döparens födelse nämner bara obestämda änglar, så gör 

även Matteus och Lukas som vi såg tidigare. Däremot låter Matteus, men inte Lukas som den 

andra som berättar om ängelns budskap till Maria, oss veta att detta är Gabriel. Varför det inte 

anges i suran säger kommentarerna inget om. 
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I sura 8/11-13 frambär änglarna budskapet att de troende har Gud på sin sida i striden och 

rätten att förgöra de otrogna som har Djävulen på sin sida. Och i sura 8/50 beskrivs hur 

änglarna som själarnas ledsagare mottar de otrogna efter deras död: 

 
[Minns hur] Han ingav er lugn och känsla av trygghet och lät ett regn falla från 
himlen för att rena er och lossa Djävulens smutsiga [grepp] om era [sinnen] fall, 
stärka ert mod och göra er stadiga på foten. Och din Herre lät änglarna framföra 
[detta budskap till de troende]: ”Se, Jag är med er” [och befallde dem att] inge de 
troende mod och tillförsikt [och låt dem veta:] ”Jag skall injaga skräck i 
förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden och 
händer!” Detta [drabbade förnekarna] därför att de trotsade Gud och Hans 
Sändebud … ”Smaka detta [straff i denna värld, och minns att] Eldens plåga väntar 
dem som förnekar sanningen!” 
 
OM DU kunde se förnekarna av sanningen när änglarna i dödsögonblicket tar emot 
deras själar och slår dem i ansiktet och i ryggen, medan [de ropar]: ”[Ni skall få] 
pröva förbränningens plåga, följden av vad ni har sänt framför er [till domen]; …” 

 
Finns det något i Koranen som kan liknas vid den judiska apokalyptiken och då även som den 

har beskrivits i Uppenbarelseboken? Domen finns förutsagd i flertalet suror ett exempel är 

sura 20/15 som säger: 

 
Den yttersta stunden skall komma, även om jag håller dess [ankomst] hemlig för 
att alla skall lönas för det de har stävat mot. 
 

Om änglarna vet tiden säger denna sura inget, inte heller kommentaren. I sura 53/56-61 

omtalas också tidens slut, samtidigt som den framhåller att Muhammed är efterföljare till dem 

som tidigare varnat för den slutgiltiga domens dag, alltså en fortsättning av GT och NT: 

 
DENNE [Profet] är en varnare liksom de som varnade i gångna tider, [Stunden] 
som närmar sig kommer allt närmare, [men] ingen annan än Gud kan dra undan 
slöjan som döljer den. 

 
I 84/1-12 är som Asad säger i kommentaren ”den Yttersta stunden inne och en ny verklighet 

tar sin början”. I denna sura nämns inte något om uppenbarelse eller något om någon 

förmedlande ängel. Som vi ser i det citerade, sura 69/1 och följande verser13-43 nämns 

änglarna. Om de åtta bärarna säger Asad i sin kommentar (n11 s. 851) att Koranen inte ser 

någon anledning att bestämma åt vilka detta uppdrag har givits. Vissa av de tidigaste 

kommentarerna anger att det är åtta änglar. I den näst följande citerade suran, 56/1-25 nämns 

aldrig någon ängel som har förmedlat och avslöjat vad tidens slut innebär: 

 
SANNINGENS stund [skall komma]! Vad betyder Sanningen stund? Och vad kan 
han låta dig förstå att Sanningen stund betyder? /---/Och när domedagsbasunen 
ljuder – bara en gång – och jordytan och bergen lyfts upp och krossa i en enda stöt, 
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den Dagen har kommit som måste komma. Och himmelen – som har blivit skör – 
skall brista och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över den skall åtta 
[bärare] den Dagen bära din Herres tron. Den Dagen kommer ni att undergå 
[rannsakan och dom] och ingenting, som ni höll hemligt, skall bli fördolt. Och den 
som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: ”Kom! Läs [vad som står] i 
min bok! Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!” Han skall 
leva, salig, i ett himmelskt paradis, där [alla] frukter är [lockande] nära. [Han och 
medbröder skall uppmanas:] ”Ät och drick av hjärtans lust! [Detta är lönen] för de 
[goda handlingar] som han sände framför er!” Men den som får ta emot sin bok 
med vänster hand skall säga: ”Ack, om jag ändå hade sluppit se min bok och fått 
förbli i okunnighet om denna räkenskap över mitt liv! Om detta ändå hade varit 
slutet! … Då skall befallningen ges: ”Grip honom och slå honom i en krage av järn 
och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja där efter ihop honom [med andra 
syndare] i en kedja vars längd är sjuttio alnar; …” [Detta är] en uppenbarelse från 
världarnas Herre! 

 
NÄR DET kommer som måste komma, skall ingen bestrida dess verklighet. [Det 
skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra] Jorden skall 
skakas av en våldsam skakning och bergen skall smulas sönder och bli till stoft, 
som skingras vida omkring; och ni [människor] skall delas upp i tre grupper: De 
som hör till den högra sidan – och vilka är de som hör till den högra sidan? De som 
hör till den vänstra sidan – och vilka är de som hör till den vänstra sidan? Och de 
främsta – de främsta [i tron och att göra gott]. De skall vara i Guds närhet i 
lycksalighetens lustgårdar. Många av dem är sådana som levde i äldre tider; men få 
av dem är av senare släkten. På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka 
kuddar] skall de vila mitt emot varandra och de skall betjänas av evigt unga gossar, 
som bär omkring karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa, [med 
vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus, och frukter av alla slag 
som de önskar, och köttet av den fågel som de har lust till. Och [deras sällskap] är 
mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor, [sköna] som pärlor i [ostronets] skyddande 
skal. [Sådan är] belöningen för deras handlingar! Där behöver de inte lyssna till 
tomt och meningslöst tal och ord som inbjuder till synd. Överallt hörs bara: ”Fred! 
Fred [vare med er]!”. 
 

5. Likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna 

I min sammanfattning koncentrerar jag mig på hur änglarna beskrivs med avseende på plats i 

tid och rum, och på relationen mellan änglarna och Gud som avsändare och mellan änglarna 

och människan som mottagare, dessutom på änglarna som förmedlare i rollen av i talande 

budbarare, och som handlande tjänare. Först sammanfattar jag Gamla testamentet, för att 

därefter göra en jämförelse mellan Gamla och Nya testamentet. Som ett tredje steg jämför jag 

dessa båda med föreställningen om änglar i Koranen. 

 

5.1 Sammanfattning av änglar i Gamla testamentet 

I urvalet texterna från det Gamla testamentet ser vi att det sker en förändring i uppfattningen 

om änglar som förmedlare mellan Gud och människan. Avståndet mellan Gud och människa 

blev allt större. Änglarna blir mer kosmiska, eller transcendenta, de avlägsnar sig mer och mer 
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från människans värld. Detta genom att dualismen, som Ringgren (2005) framhöll som 

influenser från den iranska zoroastrismen, blir allt mer påtaglig genom betoningen på Guds 

upphöjdhet och transcendens i den efterexilska judendomen. Vi fick också veta att Gerleman 

och Johnsson menade att de gammaltestamentliga texterna förutsätter föreställningen om ett 

himmelskt tronråd, i samband med människans skapelse till Guds avbild. Gudslikheten 

innebär att människan är skapad för att ha en nära relation med Gud. 

 

I skapelseberättelsen, Första Moseboken, såg vi att Gud och människan umgicks i Edens 

lustgård, där Gud talade direkt till människan. Människan fick ge djuren namn, vilket jag 

tolkar så att den tidiga gammaltestamentliga traditionen ställer människan högre än änglarna. 

Om det är så, så antar jag att det beror på att människan blev skapad till Guds avbild. I denna 

berättelse framträder änglarna efter Adam och Evas fall och utdrivning, och i samband med 

detta förbjuder Gud dem att vistas i lustgården, Gud ger ängeln rollen av väktare. Jag tänker 

mig att detta pekar på att människan inte längre föreställs kunna vistas i Guds omedelbara 

närhet. 

 
Berättelsen om Abraham och besöket av de tre männen visar att Gud måste använda sig av 

förmedlare. Men genom att änglarna tar människans gestalt ser vi att änglarna som Guds 

budbärare i står i direkt kontakt med människan. Det heliga vistas i den immanenta världen. 

När Gud sedan sätter Abraham på prov och begär Isak som offer, såg vi att Gud genom ängeln 

talade indirekt till Abraham, samtidigt som han själv också talade direkt Gud till honom. Här 

vistas Gud i den himmelska, transcendenta världen. Här antar jag, som jag visade utifrån 

Laato, att skillnaderna kan bero på under vilken tid de muntliga berättelserna började skrivas 

ned. Det större avståndet mellan Gud och människan markeras också i Jakobs möte med Gud som 

sker i Jakobs dröm. Utifrån Laato visade jag att Jahvisten beskriver Gud som omedelbar och 

antropomorf, och att Eloisten inte beskriver Gud ha direkt kontakt med människan, utan 

budskapet förmedlades via änglar och drömmar. 

 

I profetlitteraturen finner jag att Guds transcendens och upphöjdhet blir tydlig, så också då 

influenserna från Babylon. I Jesaja vision, som kan likställas med dröm, ser han Gud omgiven 

av serafer, vilka beskrivs som ett blandväsen, mellan fågel och människa, försedda med fyra 

vingar. En av änglarna, kallad seraf, får uppdraget att med ett glödande kol från altaret rena 

Jesaja, vilket möjliggjorde hans kallelse som profet. Här talar Gud indirekt genom ängeln till 

Jesaja, samtidigt som också Gud själv talar direkt till honom. Ängeln är både budbärare av 
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Guds tal, och en handlande tjänare. Vi såg även ängeln som tjänare i det att Jesaja lät denna 

strida mot Assyrien. I Hesekiels bok har inte änglarna någon direkt förmedlande eller 

handlande roll. Deras plats och roll förefaller vara att utgöra, det tronråd, som Gerleman och 

Johnsson talar om. De omger, och blir, en del av ”Herrens härlighet”. Också Hesekiel får en 

vision, och den beskrivning han ger av ”Guds härlighet” har likheter med Jesaja, speciellt i att 

änglarna sägs likna både djur och människor och ha fyra vingar. Budskapet till Hesekiel sker 

genom visioner och auditioner, som jag inte funnit tolkas av änglar. Danielsboken är som 

apokalyps rik på syner, eller visioner, viket blev vanligt under den intertestamentala tiden. 

Här sker en personifiering av änglarna genom att de nämns vid namn. Vi såg att Ringgren 

menar att boken innehåller en utvecklad änglalära, typisk för GT: s allra sista skede, det vill 

säga att författaren befinner sig i den hellenistiska tiden då inte bara landet, utan även rätten 

till att utöva den judiska religionen, hotades att tillintetgöras. Gabriel beskrivs som Guds 

utvalda, den som förmedlar och tolkar Daniels apokalyptiska visioner om vad som ska 

komma i den yttersta tiden. Mikael har rollen som krigsängeln som vinner seger åt Israel. I 

judisk tradition är Mikael nämnd som folkets skyddsängel. Den som kallas Människosonen 

och liknade en man, såg vi Laato mena vara en viktig frälsargestalt i Daniels bok. En av flera 

judiska tolkningar är att han representerar en hop av änglar. Kanske är det så som vi såg Laato 

själv uppfatta det, att denna representerar en fas i apokalyptiken. Immanenta förhoppningar 

om en ättling till David omvandlats till en transcendent förhoppning om att Gud på ett 

övernaturligt sätt ska gripa in i världshistorien, på grund av de inte ser ett nära slut på 

ondskan. Vi vet alltså inte om Daniel identifierade Människosonen med Messias, men tydligt 

är att detta sker i såväl apokryfer och pseudepigrafer som i det Nya testamentet. 

 

5.2 Likheter och skillnader i Gamla och Nya testamentet 

Jag visade tidigare att när kristendomen formades som en självständig religion var 

föreställningen om änglarna väl känd och utvecklad inom judendomen. I Matteusevangeliet 

finns änglarna med när han beskriver Jesus historia som de utlovade Messias. I alla 

berättelserna har ängeln rollen som budbärare. De talar direkt till Josef och till de ”tre vise 

männen” i deras drömmar. Jesus möte med Satan, som en fallen ängel, beskrivs som en direkt 

dialog mellan dem. Änglarna som nämns i detta senare sammanhang har rollen som 

handlande tjänare. Att Matteus låter änglarna uppenbara sig genom drömmar, och att det inte 

är Gud själv som talar direkt kan jag tolka som en förändring genom påverkan under den 

intertestamentala tiden. Dualismen har lett till större åtskillnad mellan den transcendenta och 
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den immanenta världen, och både änglarna och Gud avlägsnar sig mer och mer från 

människans värld. 

 

I Jesus eskatologiska liknelse visar Matteus att änglarna är Jesus eller Människosonens 

tjänare, och den handling de ska utföra är att skilja de onda människorna från de goda. Samma 

roll får de i Jesus eskatologiska tal, då han ska sända ut sina änglar för att samla ihop ”hans 

utvalda”, de som trodde. I detta sammanhang får vi också veta att det bara är Gud och ingen 

annan, varken Jesus själv eller änglarna, som vet när detta ska ske. Liksom i GT står de onda 

änglarna mot Guds änglar. Efter det att änglarna har åtskiljt de onda, som får gå till vänster, 

och goda som får gå till höger, ska Jesus som Människosonen, sända de onda till den eviga 

eld som också väntar djävulen och hans änglar. 

 

Vi såg att det enligt Studiebibeln V är karaktäristiskt för NT att inte ge många beskrivningar 

av hur änglarna ser ut. Den ängel som visade sig vid Jesus grav beskrevs av Matteus likna 

blixten, och klädd i snövita kläder. Detta kan sägas stämma med att både i Jesajas och 

Hesekiels visioner är beskrivningarna av änglarna mer dramatiskt beskrivna, med många 

vingar, och som sagt förmedlade genom visioner. Det finns en skillnad mellan Lukas och 

Matteus, tal om änglarna. I motsats till Matteus talar Lukas om att det är ängeln Gabriel som 

”står vid Guds tron” som visar sig för Sakarias och i ett direkt tal säger att hans hustru skall 

föda honom sonen Johannes. Detsamma gäller budskapet till Maria. Lukas men inte Matteus 

låter oss veta att detta också är Gabriel som även här har rollen som budbarare och talar direkt 

till Maria. Överhuvudtaget finner jag att Lukas lägger större betong på änglarna, vilket också 

visar sig i att han beskriver änglarna som förmedlare av budskapet till herdarna och talar 

direkt till dem. I Lukasevangeliet beskrivs Jesus säga i att de som inte vill kännas vid honom 

inför människor, ska inte heller bli igenkända av änglarna. Matteus säger här att de ska bli 

förnekade av ”min fader i himlen”, det vill säga inför Gud. Jag menade tidigare att detta kan 

tyckas lite märkligt då Matteus samtidigt låter änglarna få den viktiga uppgiften att skilja de 

onda från det goda. Men även här kan jag tänka att det är påverkan från dualismen, och då ett 

tecken på att de hämtar sina uppgifter från olika källor som jag visade i samband med vad 

Hartman talade om angående den synoptiska traditionen. Jag visade också att Lukas är ensam 

om att nämna liknelsen om Lasaros, som gav änglarna den tjänande uppgiften är att lyfta upp 

den döda tiggaren Lasaros till himmelen. 
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Kan vi som Studiebibeln V menar se att Paulus, betoning på rättfärdiggörelsen genom tron 

och Kristus som förmedlare och medlare mellan Gud och människa leder till att han, tonar 

ned föreställningen om änglar? Klart är att han anser att det ”nya” som kom med Jesus i 

jämförelse med det Gamla Testamentet innebär att apostlarna som Guds budbärare har en 

högre ställning inför Gud. De talar i jämförelse med änglarna med större auktoritet. Därmed 

har änglarnas roll tonats ned hos Paulus. En annan sak är att han inte klart säger vilka änglar 

det är som står tillsammans med de människors som föraktar evangeliets budbärare. Riktigt 

tydlig blir skillnaden mot speciellt Lukas, men även Matteus, då Paulus säger att det är de 

rättfärdiggjorda människorna som ska döma änglarna. Vad Paulus här menar blir inte riktigt 

klart. Även Studiebibeln III kan bara anta att han troligen måste syfta på fallna änglar, då det 

inte finns angivet någonstans i Bibeln att heliga änglar ska dömas. Däremot är uppfattningen 

att Satan som den högste av de fallna änglarna kan personifiera sig själva i både onda och 

goda människor som de då kan leda bort från Gud. Gud kan alltså använda de onda änglarna i 

sin tjänst. Hela Paulus framställning i det texter jag valt är mycket troligt, eftersom han funnit 

att ängladyrkan var ett problem i församlingen i Kolossai, genom ett växande intresse för 

änglarna som till och med såg ut att leda till ängladyrkan. Intressant är här att Paulus talar om 

deras ”syner”. Ängladyrkan ser vi vara olikt både vad det gäller uppfattningen om änglar i 

Gamla Testamentet och i evangelierna. Ringgren (2005) menade att GT såg detta som 

oförenligt med Jahvetron. Hebréerbrevet kan sägas var mycket likt Paulus i det att det säger 

att profeterna inte längre tjänar som Guds budbärare. Att han säger detta, och då även Paulus, 

beror mest sannolikt på föreställningen om att profeternas röst hade tystnad. Jag visade i min 

beskrivning av den intertestamentala tiden, och då i samband med att Schiffman diskuterar 

kanoniseringen av den hebreiska Bibeln och därmed vårt Gamla testamente. I den rabbinska 

traditionen fanns föreställningen om att ”profetians ande” hade upphört i och med den onda 

tiden. Vi såg hur Hebréerbrevets författare också tonar ned änglarnas relation till både Gud 

och människan, och då även deras roll, både som förmedlande budbärare och handlande 

tjänare. Detta gör han i sin jämförelse mellan dessa och Jesus, och då i förlängningen mellan 

apostlarna som evangeliets budbarare och änglarna. Judasbrev menade jag var intressant just i 

det att det både visar likheter med och hänvisar till de texter som skrevs under den 

intertestamentala tiden. Judas som hänvisar till både 1 Henoksboken och Mose testamente, 

som pseudepigrafer, är det enda nytestamentliga text, förutom Uppenbarelseboken, som talar 

om och ärkeänglar och då ärkeängeln Mikaels rättfärdighet. Dessutom visar han att på den 

yttersta dagen ska Gud komma tillsamman med alla sina änglar. Dessa ska vara med när Gud 

dömer världen. 
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Den enda rent apokalyptiska boken i Nya testamentet är Uppenbarelseboken. Jag visade 

tidigare att boken har likheter med Jesaja, Hesekiel, Daniel, och till Henoksböckerna. Det 

handlar om budskap genom visioner och auditioner, förmedlade och förklarade av en ängel, 

en angelus interpres. Johannes säger sig se någon som liknade en människoson, klädd i en 

fotsid klädnad, och vars hår var vitt som ull, som snö, ögon som eldslågor och fötter som 

glödande koppar. Detta har likheter med Danielsboken. En slående likhet med både Matteus 

och Lukas är att han ska säga till församlingen i Sardes att den som segrar över det onda ska 

denna människoson, Jesus, kännas vid inför ”min fader och inför hans änglar”. Samtidigt 

visas änglarnas ställning, ingen av dem bara Jesus, som Messias, kunde öppna och läsa 

bokrullen som ängeln höll i sin hand. Änglarnas ställning här visas också i det att de alla 

tillsammans med de äldste faller med och tillber Jesus. 

 

Trots detta har änglarna en stor roll i Uppenbarelseboken. Vi såg att de hade makt att hålla 

tillbaka den kommande domen, de hade rollen att märka ut de rättfärdiga med Guds sigill. Jag 

visade även att änglarna med basunerna enligt Studiebibeln IV hade en ”äreställning” inför 

Gud. Och att vi kan tolka det så att texten talar om sju ärkeänglar, med makt att verkställa 

Guds domar. En annan likhet med tidigare texter är att Gud också tar de onda änglarna i sin 

tjänst. Att dessa inte kan göra vad de själva vill, utan står under Guds makt, syns i det att de 

har hållits bundna. Denna makt kan jag tänka mig demonstreras genom den ängel som 

kommer ned från himlen med den öppnade bokrullen. Genom att sätta den ena foten på havet 

den andra på jorden och lyfta sin hand mot himlen, har han rollen att visa på Guds absoluta 

makt. Vi kan också notera att Johannes här, vilket kan bero på likheten med GT som jag 

nämnde om, talar om Guds ”tjänare profeterna”. 

 

När den sjunde ängeln har blåst i sin basun blir det en strid i himlen, och det är då ärkeängeln 

Mikael får rollen att besegra Satan, som då tillsammans med sina änglar kastas ner på jorden. 

Den dom som efter detta ska komma ska verkställs av änglarna. Den makt som Johannes i 

sina visioner ser att änglarna har leder han till att vilja falla ned och tillbe den ängel som visat 

honom vad som kommer att ske vid tidens slut. Två gånger måste ängeln avvisa honom och 

säga att de inte ska tillbes, detta hör endast till Gud. Det är möjligt att tänka att Johannes, som 

även här nämner ”profeternas röst”, menar att denna återigen kan höras, och att denna röst i 

motsats till vad Paulus vill mena hörs genom änglarna, lika väl som genom ”evangeliets 

apostlar”. I samband med att ängeln avvisar hans tillbedjan förklaras att ”Herren, som är en 

Gud för profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall ske 
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… Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du 

tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande”. Den makt som Johannes uppfattar att änglarna har 

såg vi ju även i att det är en ängel som har nyckeln till avgrunden och som till slut binder 

Satan. 

 

5.3 Likheter och skillnader mellan GT – NT – Koranen 

Jag påminner om att Rippin visar Koranens tre grundläggande teman, lagen, de tidiga 

profeterna och den slutgiltiga domen, och att detta förutsätter biblisk kunskap, att Koranens 

Gud är den samma som Bibelns, och att Koranen visar att Abraham, Moses, David och Jesus 

fått någon form av skrift uppenbarad. Vilka främsta likheter och skillnader har jag då funnit? 

 

Enligt Koranen har Gud skapat människan, änglarna och djinner: Här ser vi en skillnad då GT 

och NT inte säger att änglarna är skapade, utan framställer dem så att de finnas redan före 

skapelsen som ett Guds tronråd. När djinnerna avvisas som skyddsandar, eller skyddsänglar 

ser vi en ytterligare skillnad, något som har att göra med att människan inte kan ha någon 

beskyddare eller hjälpare utom Gud. Vi såg att det är möjligt att tolka Matteus 18:10 så att 

han talar om skyddsänglar, vilket jag av utrymmesskäl inte visat även finns omtalat i Andra 

Mosebok 23:20-21. Djinnerna ska vi tolka som en ond kraft, likt den fallna ängeln, Iblis eller 

Satan som, till skillnad från GT och NT, ska förstås som ett skapat väsen som får makt av 

Gud att lura människan till ont, dock inte dem som tillhör Gud. En ytterligare skillnad 

gentemot GT är att Gud i detta samband sägs ta emot Adams bön om förlåtelse. Skillnaden till 

NT ligger i Jesus roll som Messias, den som ska återställa ordningen. Adam ger djuren namn i 

både Koran och GT. Men vi kan se en skillnad i att Koranen här gör en rangordning mellan 

människan och änglarna, vilket då kan tänkas komma av att änglarna liksom människan inom 

islam tänks vara skapade. Skillnad blir det även i att det är i detta sammanhang som Satan, 

Iblis, kommer till genom att vägra falla ned på sina ansikten inför Adam, vilket vi ska förstå, 

enligt vad vi såg Asad mena, så att människan står högre än änglarna. Detta är inget som jag 

finner likhet till i GT och NT, frånsett Paulus diskussion om apostlarnas högre värde som 

budbarare av evangeliet, i jämförelsen med änglarna. Vad som också blir skillnad är dels att 

änglarna inte ges en gudomlig status, får uppdraget att välsigna och be för människor. 

 

En viss likhet kan jag finna med Lukas i berättelsen om den fattige Lasaros, i det att Koranen 

ger Dödens ängel den tjänande uppgiften att föra de dödas själar till Gud. Jag ser också en 
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viss likhet i det att änglarna har rätt att ställa frågor om människan liv på jorden. Matteus 

beskrev att Jesus i sitt eskatologiska tal gav änglarna uppgiften att åtskilja de onda från de 

goda och kasta de onda i elden. Dessutom att de som inte kändes vid Jesus inför människorna 

skulle inte heller änglarna kännas vid. Lukas talar till skillnad här om ”min fader i himlen”. 

 

En ytterligare likhet finns i att ingen, vare sig GT och NT, eller ger änglarna någon medlande 

roll, så att de kan tjäna som förespråkare för människan inför Gud 

 

I Koranen förefaller änglarnas främsta roll vara den tjänande. Detta är framträdande skillnad 

jämför med både GT och NT, i vilka änglarna har en tydlig roll som budbärare och som talar 

direkt till människor. Egentligen är det endas Gabriel som den främsta och som vi såg kallas 

för Uppenbarelsens ängel som omtalas i egenskap av budbärare. Det förefaller mig som om 

änglarna har sin funktion först och främst i relation till profeterna, till Muhammed och de 

”forna” profeterna. Gabriel som uppenbarade Koranen för Muhammed och var den som förde 

honom ut på sin nattliga resa, räknas som vi såg till de främsta ”bland troende” och tjänar som 

Muhammeds beskyddare. Vi såg Asad i kommentaren jämföra Mose och Muhammed och 

betonar därmed att Gud talade till Mose alltså direkt, utan förmedlande ängen, så som han 

sägs ha talat direkt till Muhammed under hans nattliga resa. 

 

Jag visade att många av de viktiga händelser som i Bibeln anger änglarna som budbärare finns 

återgivna i Koranen. Men varken i fråga om Sakarias, vilket är en likhet med Matteus och 

Lukas, eller i fråga om Maria, vilket är en skillnad i jämförelse med Lukas, anges Gabriel som 

budbärare. 

 

Avslutningsvis – vilka likheter och skillnader kan vi se i Koranens beskrivning av änglarnas 

roll vid tidens slut, som vi såg Muhammed mena att han liksom alla profeter före honom har 

varnat för? Domen och åtskiljandet mellan onda och goda finns beskriven på många ställen i 

Koranen. En likhet mellan alla texter jag lyft fram är att änglarna, trots att de har en 

framträdande roll inte vet när denna tid ska komma. Störst likheter finns i Daniels bok men 

allra främst i Uppenbarelseboken. 

 

I den sura (84) som Asad säger visar på att den yttersta stunden är inne och en ny verklighet 

tar sin början, nämns inte ordet uppenbarelse inte heller eller någon om änglarna, vilket är en 

skillnad i jämförelse med Uppenbarelseboken. Jag citerade i det föregående sura 69/1 och 
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följande verser 13-43 som däremot nämner änglarna. Denna sura visar likheter med Johannes 

uppenbarelse som uttryckligen säger att det är en uppenbarelse. Till skillnad från Daniel och 

Uppenbarelseboken som anger Gabriel som förmedlare och uttolkare säger denna sura endast 

att det är en uppenbarelse från ”världarnas Herre”. Vi ska då alltså tolka denna som ett direkt 

tal från Gud, men vi får inte veta i texten till vem den är given annat än genom Asads 

kommentar som anger att den är given till Muhammed. Här omtalas domedagsbasunen, som 

uttryckligt ska ljuda bara en gång, till skillnad från Johannes som ser och hör sju basuner. 

Likheten finns också i att jorden ska förstöras. En, snarlik, likhet till GT är talet om Herrens 

tron. Men det enda vi får veta är att denna ska bäras av åtta änglar. Det finns ingen 

beskrivning av dessa väsen, så att de beskrivs som varelser till hälften människa och hälften 

djur som vi såg i GT. Likheten är också att det ska hållas rannsakan och dom. Även här som i 

Johannes Uppenbarelse och Danielsbok talas om ”livets bok”. Intressant är att se att Matteus 

tal om de som får gå till höger och de som får gå till vänster här i Koranen blir ”den som får ta 

emot sin bok med höger hand” det vill säga de goda, och ”den som får ta emot sin bok med 

vänster hand”, de onda. Samma uppdelning såg vi i sura 56 som på ett ingående sätt till 

skillnad från både GT och NT beskriver hur tillvaron i den kommande världen ska te sig för 

de goda, eller de rättfärdiga. Befallningen, grip honom och slå honom i en krage av järn och 

låt helvetets lågor sveda honom, kedja där efter ihop honom med andra syndare i en kedja 

vars längd är sjuttio alnar; påminner som vi ser om Uppenbarelsebokens uppmaning till 

ängeln Mikael och domen över Satan. Till skillnad mot detta gäller det i Koranen de onda, det 

vill säga de orättfärdiga. Men i alla tre finns föreställningen om att även änglarna ska dömas. 

En annan likhet som jag till sist ska nämna, som gäller Gamla och Nya testamentet såväl som 

islam är föreställningen uttryckt i de två sista verserna jag citerade i de föregående ur sura 56: 

”Sådan är belöningen för deras handlingar! Där behöver de inte lyssna till tomt och 

meningslöst tal och ord som inbjuder till synd. Överallt hörs bara: ‘Fred! Fred vare med er!’”. 

 

5.4 Slutord 

De likheter och skillnader som jag har funnit i min läsning av Nya och Gamla testamentets 

texter och Koranen har naturligtvis att göra med de influenser som judendom och kristendom 

har givit till islam. Detta såg vi att både Rippin och Hjärpe visar på. En annan orsak till 

likheter är att zoroastrismen som tongivande religion redan tidigt influerat det som kom att bli 

den judiska religionen, lika väl som den influerat det område där islam kom att formas. Jag 

gör inte anspråk på, att på något sätt ha gett en uttömmande beskrivning av likheter och 
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skillnader i de abrahamitiska religionerna. Dessutom bör jag också säga att under arbetets 

avslutning, insett att jag kunnat göra andra urval av texterna, allt eftersom jag upptäckt flera 

intressanta likheter och skillnader i källor som jag valt att inte ta med. 

 

Sammanfattningsvis så kan jag säga att jag funnit att de främsta likheterna finns mellan 

Gamla testamentet och Koranen. I dessa båda är änglarna viktiga som Guds handlande 

tjänare. Men jag tycker mig se en tydlig skillnad i det att jag finner att änglarna framträder 

mycket oftare som Guds talande sändebud i GT, mindre ofta och mindre tydligt i Koranen. 

Men det finns också en skillnad inom kristendomens texter. I Nya testamentet har de en 

mindre roll i Paulus brev och i Hebréerbrevet i jämförelse med Matteus och Lukas evangelier, 

där de tydligt har del i åtskiljandet mellan goda och onda. Men både i GT och i NT liksom i 

Koranen har änglarna del i det skeende då Gud dömer världen. Men i beskrivningen av tidens 

slut är det en tydlig skillnad främst genom att änglarna i Uppenbarelseboken har en tydlig roll 

både som budbärare och som handlande. Den allra tydligaste skillnaden är att i Koranen, men 

inte i GT och NT framställs änglarna som skapade. 

 

Som jag visat är det högst sannolikt att det är zoroastrismens onda väsen Angra Mainya eller 

Ahriman, som stått modell för hur Bibelns Satan har beskrivits, speciellt kanske, som Olson 

menar, när det gäller judisk och kristen apokalyptik. Apokalyptikens verkligt dramatiska och 

beskrivningar har jag inte funnit lika framträdande i Koranen, även om den är ganska full av 

hänvisningar till ”helvetets eld”. Däremot delar alla religionerna innebörden i zoroastrismens 

idé om att Ahura Mazdā, eller Gud och hans ”ärkeänglar” vid tidens slut ska en gång för alla 

förgöra de onda makterna, och hela världen och alla människor blir befriade från all ondska, 

lidande och sorg. Både i Koranen och i Uppenbarelseboken är det tydligt att det är en av 

änglarna som fått uppgiften att slutgiltigt binda Satan, som den fallna ängeln. 

 
Då blickade Mikael, Gabriel, Suriel och Uriel ned från himmelen … Och de talade 
till sin Herre, Konungen: Herrarnas Herre, gudarnas Gud, konungarnas Konung, 
din härlighets tron och ditt heliga, ärofulla namn bestå genom världens alla släkten; 
prisad och högtlofvad är du! (Henoksboken) 
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Abstract
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1. Inledning


Denna uppsats handlar om änglar och änglalika väsen i de abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam. Begreppet abrahamitiska kommer av att alla tre religioner har sina rötter i Abraham som Gamla testamentets första patriark. Men då jag samtidigt började fundera på om det kunde finnas liknande väsen inom det österländska tänkandet var min första tanke att uppsatsen även skulle inkludera hinduism, som representant för en religion som var uppbyggd utifrån föreställningen om en cyklisk tid och därmed en annorlunda världsbild, i jämförelse med de abrahamitiska som representerar den linjära tiden och dess världsbild. Med tanke på att detta skulle innebära att behandla fyra religioner under en kort tid, så valde jag att avstå från det österländska tänkandet.

Varför valde jag just änglar? Svaret är att jag liksom många andra människor idag, liksom förr, är fascinerad av dessa transcendenta väsen. Ett tecken på att människor genom tiderna verkligen har fascinerats av dessa väsen är mångfalden änglar som framträdande i konsten, i kyrkors interiörer, i stora väldiga målningar, i statyns form och i litteraturen. Änglarna förefaller mig mycket komplexa, vilket väckt min nyfikenhet att studera dem närmare. Jag finner tanken på änglar som en alldeles egen skyddsängel både betryggande och skrämmande på samma gång, vilket för mig visar väl på dualismen i änglarnas väsen. Detta kan bero på att jag har behållit en ”gammal” föreställning om änglar, att de representerar både ont och gott.

Men jag finner det också tydligt att änglarna, av människor i allmänhet, inte är förankrade i sin traditionella bakgrund, i en transcendent religiös föreställningsvärld. När vi läser sagor ser vi att de mer kan liknas vid immanenta väsen, som troll, tomtar, dvärgar och älvor. I den moderna pop- och rockmusikens värld finns änglar också representerade men även här har de lösgjorts från sin transcendenta eller himmelska tillvaro, även om de syns vara en symbol för och längtan efter sådant som frihet, trygghet och underverk. Om änglar som skyddsänglar som lösta ur sitt traditionella sammanhang säger Nationalencyklopedin (1996):


Den vandrar inte vid vår sida som en himmelsk skyddsgestalt, men är en hjälp till lycka och personlig framgång.

Denna uppsats ska därför söka efter änglarnas traditionella mening och funktion.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka de mest framträdande likheter och skillnader i hur änglar och änglalika väsen har framställts i Koranen, Gamla testamentet och i det Nya testamentet, det vill säga inom judendom, kristendom och islam.

1.2 Metod

Uppsatsen är en beskrivande och komparativ litteraturstudie, som inte avser att vara värderande. Metoden hör hemma inom det hermeneutiska synsättet, vilket Jan Hartman i Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori (2004) lyfter fram som en vetenskapsteori som betonar att förståelse är viktigare än att förklara orsakssammanhang, och har som sådan kommit att utvecklas till en allmän metodologi inom humanvetenskapen. Hermeneutiken har, enligt Runa Patel och Bo Davidsson i Forsningsmetodikens grunder (2003) sitt ursprung i 1600-1700 talet som en metod för att tolka bibeltexter och andra texter från antiken. Den centrala tanken i hermeneutiken som en metod och tolkningslära är att meningen i en text bara kan förstås om den sätts in i textens hela sammanhang. I läsningen av texten handlar det om att förstå och tolka innebörder i symboler, handlingar och upplevelser lika väl som ordens innebörd. Detta sker då genom en växling mellan del- och helhetsperspektiv där delarna endast förstås i relation till helheten och helheten i sin tur förstås genom delarna. Genom en metod som innehåller beskrivning, analys och jämförelse kan vi få både en ökad förståelse och en ökad kunskap om de skilda religionernas världsbild och därmed tankevärld.

I mitt litteraturstudium koncentrerar jag mig på hur änglarna beskrivs med avseende på plats i tid och rum, och på relationen mellan änglarna och Gud som avsändare och mellan änglarna och människan som mottagare, dessutom på änglarna som förmedlare i rollen av talande budbarare, och som handlande tjänare.

1.3 Disposition och avgränsning


Uppsatsen är disponerad kronologiskt, så att jag börjar med det Gamla testamentet, därefter Nya testamentet och sist Koranen. Jag har avgränsat mig så att jag endast använder Bibel och Koran som primärkällorna. Detta betyder att jag har begränsat mig så att jag utelämnar källor sådana som islamska hadither, som jämförande källor. Men från detta gör jag ett undantag när det gäller tiden mellan Gamla och Nya testamentet. Jag har valt att använda mig av två intertestamentala skrifter, en apokryf och en pseudepigraf för att kort kunna vissa på hur den helleniska tiden influerat och påverkat tiden mellan dessa två testamenten, GT till NT. I det följande kapitlet definierar jag dessa tre religioners tidsuppfattning och dessutom begreppet ängel. Här har jag också gjort en avgränsning. Jag fördjupar inte mitt litteraturstudium så att jag skiljer mellan de olika beteckningarna för änglar, utan talar i stället om änglar och ängalika väsen. I kapitel tre, fyra och fem beskriver jag den de tre religionernas trosföreställningar. Kapitel sex innehåller en jämförande sammanfattning och slutord.

1.4 Änglar i tid och rum

Innan jag i följande kapitel beskriver hur änglar framställs i judendom, kristendom och islam ska jag kort beskriva det specifika i den världsbild och tidsuppfattning som finns inom dessa tre religioner. Mircea Eliade har som religionshistoriker beskrivit religionernas skilda tidsuppfattningar i boken Heligt och Profant (1968). Här talar han om tiden som den cykliska tiden, en tid som ständigt återupprepar sig. Denna tidsuppfattning fanns i de fornorientaliska religionerna. Också grekerna uppfattade tiden som cyklisk, som en evig återkomst. Eliade visar att det blir ett nytt tänkande med det israeliska folket, i gamla testamentets tid. I motsats till det cykliska tänkandet förstås tiden ha en början och ett slut, tiden är linjär. Kristendomen övertar denna tidsuppfattning, och senare även islam. I den linjära tidsuppfattningen, kan tiden bara kan ha en början, och ett slut. I den cykliska tiden sker däremot en ständig upprepning av början och slut, skapelse – upplösning – skapelse, i det oändliga. Men oavsett skillnaden i tidsuppfattning, linjär eller cyklisk, har alla religioner en idé och vad Eliade kallar ”den eviga återkomsten”. Med detta menar han att gemensamt för alla finns idén om tidens återkomst. I myten om den eviga återkomsten, Arketyper och återupprepning (2002) beskriver han att människan kan gå ut ur den profana tiden, genom att delta i de periodiskt, eller cykliskt återkommande riterna, och in i den sakrala tiden. Eliade visar genom ett uttryck från en brahmansk text vad detta betyder för människan: ”Jag har nått himlen, gudarna, jag har blivit odödlig!” Detta, att regelbundet gå ut ur den profana tiden och in i den sakrala heliga tiden, menar Eliade är ett uttryck för en djup längtan hos den religiösa människan. Samman fenomen, behovet att ha kontakt med den gudomliga, transcendenta världen, kan vi se är knuten till föreställningen om änglarna som en länk och förmedlare mellan människans värld och Guds eller gudarnas värld, den profana tiden och den heliga sakrala tiden.

Hur ska vi då definiera begreppet ängel? Nationalencyklopedin (1996) anger att det etymologiska ursprunget till ordet ängel kommer från grekiskans an’gelos som i sin tur härstammar ifrån det hebreiska malach som betyder mitt sändebud, det vill säga en budbärare från Gud. Vidare uppges att det förekommer änglar i de flesta religioner, i betydelse att de är väsen som befinner sig mellan gudar och människor. I Teologiskt Ordbok av Per Beskow sägs att ”spekulationer” om änglar, angelogi, eller läran om änglar, fanns inom judendomen och att den övertogs och utvecklades vidare av den kristna kyrkan.

2. Änglar i Gamla testamentet

Det faller sig naturligt att inleda med judendom eftersom denna är den äldsta av de tre abrahamitiska religionerna. I Inledning till Gamla testamentet (2002) visar Antti Laato att innehållet i de fem Moseböckerna, eller Pentateuken, fick sin slutgiltiga form som nedtecknade dokument omkring 600-400-talet f.Kr. Men att de muntliga berättelserna som då nedtecknades kan gå så långt tillbaka som till 1000-talet f.Kr. Detta betyder att GT som skriftsamling och det tänkande som denna i sin helhet avspeglar har rötter djupt i den antika främreorientaliska världen.

Efter det att jag har visat på änglar i den Första Moseboken beskriver jag två profetböcker. Den första är Jesaja som sannolikt fick sin kallelse till profet år 742 f.kr. Den andra är Hesekiel som verkade i Babylon och vars kallelse dateras till år 593. Laato visar att de kapitel jag hänvisar till i Jesaja hör till tiden före exilen, och Hesekiel till exiltiden ca 598-539. Därefter visar jag kort exempel på icke kanoniska böcker, det vill säga utombibliska böcker, en apokryf och en pseudepigraf. Dessa skriftsamlingar som är skrivna under 200-100-talet f.Kr avspeglar judiskt tänkande under den grekiska, eller hellenistiska tiden. Helmer Ringgren visar i En bok om Gamla testamentet (2005) att denna tid var en kulturell och religiös brytningstid. Flertalet drag i den judiska religionen både omskapas och nyskapas från och med den så kallade babyloniska fångenskapen och efterexilska tiden, som GT beskriver orsakad av folkets olydnad mot Gud.

2.1 Änglar i den första Moseboken


Följer vi ett urval texter i den Första Moseboken kan vi se att det sker en förändring i uppfattningen om änglar som förmedlare mellan Gud, eller hebreiskans Jahve, och människan. Änglarna blir mer kosmiska, det vill säga att de avlägsnar sig mer och mer från människans värld.

I 1 Mos. 1:26-28 berättas om människans skapelse och ställning i skapelsen:


Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” … ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

I 2:19 är det människan som just blivit skapad till Guds avbild, och inte änglarna som får ge djuren sina namn:

Så formade Herre Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick namn som mannen gav den.


I 3:23-24 omtalas änglarnas ställning som Jahves väktare. Människan som fick uppgiften att namnge djuren gick emot Guds vilja och åt av livets träd, trots att Gud förbjudit dem. Olydnaden skulle innebära döden, i den meningen att de inte längre kunde vistas tillsammans med Gud i Edens trädgård:

Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han keruberna, och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.

I 18:1-10 berättas att Abraham får besök av tre män. Av det löfte som ges till Abraham förstår vi att det är Gud som tar kontakt med Abraham:

Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndande emot dem och kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan i lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit vägen förbi.” De svarade: ”Ja, det gör det!” Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: ”Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapet, tog en fin spädklav och gav den till en tjänare, som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Sedan frågade de honom: ”Var är Sara, din hustru?” Abraham svarade: ”Inne i tältet.” Då sade han: ”Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då skall din hustru Sara ha en son.”

Ett annat möte då Gud tar kontakt med Abraham är när han sätter Abraham på prov. Gud begär att sonen Isak som Sara fött ska offras till honom. I 1 Mos. 22:1-17 berättas om detta:

En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: ”Abraham!” – ”Här är jag”, svarade han. Gud sade: ”Ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.” Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg mot den plats som Gud hade talat om. … Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himmelen: ”Abraham! Abraham!” - ”Ja”, svarade Abraham, ”här är jag.” Ängeln sade: ”lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din enda son.” … Ännu en gång ropade Herrens ängel från himmelen och sade till Abraham: ”Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig …

Om patriarken Jakobs möte med Gud och hans änglar i sin dröm i Betel, berättas i 28:12-17:

I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himmelen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. …” Jakob vaknade ur drömmen. ”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats och jag visste det inte!” Och han greps av bävan och sade: ”Detta är en plats som väcker bävan, det måste vara Guds boning, här är himmelens port.”


Vad säger dessa citat ur den Första Moseboken om relationen mellan Jahve och människan, och om änglarna som förmedlare mellan Guds värld och människans värld? Gillis Gerleman och Bo Johnsson anger i sina kommentarer i Ur Gamla testamentet (1970) att kapitel 1:26 är skapelsen av människan inte framställs som skapelse genom ett ord, utan genom ett beslut. Enligt Gerleman och Johnsson är denna vers som säger ”Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss”, ett av de mest omdiskuterade ställena i GT. Vilka är det som fattar detta beslut? Antagligen är det Gud som sluter sig samman med sin hovstat eller tronråd som då utgörs av änglarna. Stöd för denna tolkning finns i gammaltestamentliga texter som talar om ett himmelskt hov (se ex. 1 Kung. 22:19). Det hebreiska ordet för ”avbild”, säläm, betyder på ett flertal ställen i GT ”skulptur, plastisk bild, staty” Vad som här avses med gudslikheten är knappast, enligt författarna, en bestämd kvalitet hos människan, utan en bestämmelse hos människan. Hon är skapad för kommunikation med Gud att vara i Jahves närhet och att ha en nära relation till honom. Angående kapitel 2 menar Gerleman och Johnsson att när mannen ger djuren sina namn, blir de genom namngivningen inordnade i människans värld och får sina bestämda funktioner i denna. Detta sker på grund av det hemliga sambandet som enligt gammalorientalisk uppfattning råder mellan namnet och dess bärare. I kommentaren till 3:24 framhåller Gerleman och Johnsson att en dubbel vakt omöjliggör varje försök att återvända till paradiset, och att keruben är bevingade, mystiska väsen som framför allt hade uppgiften att bevaka heliga platser.

I den första berättelsen om Abraham 18:1-10 kan vi förstå mötet med dessa tre män så, att det är Guds sändebud som Abraham möter. Också här träder Jahve in i den historiska immanenta världen, men nu i skepnad av tre män. Gud själv talar genom dessa direkt till Abraham. I berättelsen om när Gud hindrar Abraham från att offra Isak 22:1-17 är det en ängel som förmedla Guds budskap till Abraham genom ett indirekt tal, samtidigt som också Gud själv talar direkt till Abraham. Här sker inte ett direkt möte mellan Abraham och Jahve. Jahve befinner sig inte i Abrahams värld, utan i den himmelska världen, i den transcendenta världen. Här kan jag anta att skillnaderna i berättelserna beror på under vilken tid de muntliga berättelserna började skrivas med.


Enligt Laato är 1 Mosebok 18:1-15, skriven av Jahvisten, ett namn som kommer av att författaren kallar Gud för Jahve, någon gång under 800-talet. Laato menar dessutom att denna författare talar om Gud som både omedelbar och antropomorf, det vill säga Gud talar direkt till människan och beskrivs själv, som Laato säger, som ”en stor människa”. Författaren till texten i kapitel 28:10-17, som kallas Elohisten då han ofta kallar Gud Elohim, är skriven vid samma tid. Om denna författare säger Laato att människor inte tänktes ha direkt kontakt med Gud, utan budskapet förmedlades via änglar och drömmar. Änglarna som Jakob ser i sin dröm i Betel går upp om ned för en trappa som sträcker sig från jorden upptill himlen Gerleman och Johnsson anger att forskningens källkritik räknar med att berättelsen om Jakobs dröm, och de verser jag valt att citera ur Första Moseboken 28:10-17, är en sammanflätning av två ursprungliga berättelser. De finner att versen i vilken Gud står framför Jakob och talar direkt till honom hör till Jahvistens berättelse och att versen med stegen hör till Elohistens. Det är alltså två muntligt berättade, eller traderade, berättelser som har blivit till en när Pentateuken, eller de fem Moseböckerna, under 600-400-talet fick sin slutgiltiga form.

Det som är intressant att notera är att i berättelsen om Abrahams besök behöver inte Jahve änglarna som förmedlare mellan Guds värld och människans värd, den immanenta, och den transcendenta världen. Jahve uppenbarar sig för Abraham och talar direkt till honom. I berättelsen om Abraham och Isak uttrycks både Jahves närhet och avstånd. I denna talar både Jahve själv på ett direkt sätt, samtidigt som ängeln fungerar som förmedlande sändebud. Det finns i denna berättelse ingen klar åtskillnad mellan Jahve och ängeln. När det gäller Jakob och sammanvävningen av de två berättelserna finns också både närhet och avstånd. Att Gud själv talar direkt till Jakob uttrycker närheten, stegen och uttrycket ”himmelens port” uttrycker ett avstånd.

Gerleman och Johnsson visar att stegen, (hebr. sullām trappa) som jag då menar uttrycker avstånd, mest troligt betecknar de trappformade tempeltornet, zikkurãt, i Babylonien. På denna fanns en topp som symboliserade gudarnas himmelska boning. Vidare visar de att uttrycket ”himmelens port” liknar den folketymologiska tolkningen av Babylon som ”gudarnas port”, bāb-ili. Även denna uttrycker enligt min mening avstånd, övergången mellan en transcendent och en immanent värld. Samtidigt uttrycker berättelsen Gud närhet genom att Gud själv talar direkt till Jakob.

Ringgren (2005) framhåller att den alltmer framträdande dualismen är ett inflytande från iranskt håll, till detta återkommer jag längre fram. Vad som blir viktigt att säga är att han menar att avståndet mellan Gud och människa blev allt större genom betoningen på Guds upphöjdhet och transcendens i den efterexilska judendomen, som utvecklades efter återkomsten från den babyloniska exilen mellan år 586-538 f.kr.


2.2 Änglar i profetlitteraturen


Både Jesaja och Hesekiel talar och skriver i en tid då landet och folket hotas av undergång, något som också blev verklighet. Landets ödeläggelse och folkets bortförande till Babylonien tolkas av profeterna som en följd av att de inte hållit sig till det förbund som de ingått med Gud. I detta var det först budordet i 2 Mos. 20:1 riktningsgivande:

Detta är vad Gud sade: Jag är Herren din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

I Jesaja 6:1-8 beskriver Jesaja sin kallelse till att vara Guds profet:


Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sade: Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen, Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sade: ”När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad.” Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade Jag, sänd mig!”

I de följande verserna får Jesaja veta att han ska tala om att domen ska komma, den norra delen av landet ska ödeläggas, men Jerusalem ska undkomma. I 37:36 omtalas Jerusalems räddning ifrån Assyriens konung Sanherib:

Herrens ängel drog ut och tillintetgjorde 185000 man i det assyriska lägret; nästa morgon låg de där alla, döda.

Enligt judisk tradition är det ärkeängeln Mikael som räddar Jerusalem, och som senare i Danielsboken 10:21 omtalas om Israels, Guds folks skyddsängel.

Profeten Hesekiels bok anses vara skriven av profeten Hesekiel som enlig Ringgren (2005) var med bland de första som fördes bort i exilen till Babylonien, och enligt Laato blev han där kallad till profet år 593 f.Kr. Hesekiels bok inleds även den med profetens kallelse. I kapitel 1-3 ser han i en uppenbarelse ”Herrens härlighet”. Detta beskrivs så i Hes:1:1-10

Jag såg en stormvind komma från norr – ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De såg ut så här: de hade mänsklig gestalt, men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar. Deras ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar. Under vingarna hade de människohänder åt fyra håll. Alla fyra hade ansikten och vingar. … Så såg deras ansikten ut: de hade ett människoansikte, och alla fyra hade ett lejonansikte till höger och alla fyra ett tjuransikte till vänster och alla fyra ett örnansikte.


Här ser vi en tydlig påverkan från exiltiden. Vi såg i Jesajas bok Jahve omgiven av serafer, vilka Ringgren (1989) beskriver som ett blandväsen, till häften fågel, till hälften människa och försedda med sex vingar. Här ser också Hesekiel vid Jahves tron varelser som är till hälften mänskliga, och med fyra vingar. Ringgren menar att vi här av allt att döma har en motsvarighet till babyloniska skyddsandar i djurgestalt och med människoansikte. Dessa varelser betecknas som teriomorfa. Trots dessa målande bilder av himmelska, transcendenta, väsen, så menar Ringgren att den judendom som utvecklas under tiden 200 f.Kr – 200 e. kr kunde än mycket mer om änglar och Jahves himmelska hovstat, eftersom det då utvecklas en regelrätt änglalära, en angelologi. Dessa änglar befinner sig på olika nivåer i änglavärlden. Enligt Ringgren är de främsta vad han kallar ”ansiktsänglar”, eller ärkeänglar, bland andra Gabriel, Mikael och Rafael.

Den sista av de profetböcker jag valt att lyfta fram ur vår svenska bibel 2000 är Danielsboken. Daniel utger sig för att leva vid det babyloniska hovet under fångenskapstiden. Men även om boken är skriven i jag-form finns enligt både Laato och Albrektson en mängd detaljer som visar att den dock inte kan vara skriven under 500-talet f.Kr. En av detaljerna som pekar på att den förmodligen är skriven omkring 150 f.Kr, även om den innehåller berättande stoff som är äldre, är att den inte ingår i den judiska profetsamlingen, vilket fastslogs under 200-talet f.kr. Danielsboken är det första av de judiska verken i vilken en personifiering av änglar sker genom att de nämns vid namn, i det här fallet är det ärkeänglarna Mikael, som betyder ”vem är lik Gud” och Gabriel, som betyder ”man av Gud”.

Ringgren (1989) uppger att Danielsboken innehåller den äldsta av de judiska apokalyptiska skrifterna. Vidare anger Ringgren (2005) att det etymologiska ursprunget till ordet apokalyptik kommer ifrån det grekiska apokalyptein vilket betyder avslöjande. Man kallar även de apokalyptiska verken för uppenbarelselitteratur, eftersom att den avslöjar vad som komma skall i den yttersta tiden. Bakom apokalyptiken finner man föreställningen om två tidsåldrar, ”denna tids ålder” och ”den kommande tidsåldern”. Den första tidsåldern är i ondskans våld och den kommande ska brytas in med Jahves fullständiga herravälde, vi finner även tanken på tidsåldrar, slutkatastrofen och förnyelsen inom zoroastrismen. Ringgren (2005) anser att det är högst osannolikt att den judiska apokalyptiken skulle kunna ha utveckla sig som den gjort utan impulser ifrån zoroastrismen. Som apokalyps är Danielsboken rik på syner. Ringgren menar även att boken innehåller en utvecklad änglalära typisk för den gammaltestamentliga tidens allra sista skede.

Laato visar att Daniels bok beskriver ett historiskt skeende under vilket Assyrien, Babylonien, Persien och Grekland i tur och ordning från 800-talet till 100-talet f.Kr både hotat och ödelagd landet och folket. Författaren befinner sig i den så kallade hellenistiska tiden då inte bara landet utan även rätten till att utöva den judiska religionen hotades av den nya stormakten Grekland.

Ärkeängeln Gabriel beskrivs som Guds utvalda i Danielsboken 8:15-19 och 9:21-23 det är Gabriel som är förmedlare genom att tolka och förklara de apokalyptiska visionerna som Gud uppenbarar för Daniel:

När jag, Daniel, hade sett denna syn och sökte förstå den stod det framför mig en som liknade en man, och jag hörde en människoröst mitt över Ulaj ropa ut orden: ”Gabriel, förklara synen för honom!” Då kom han fram till mig där jag stod, och jag blev förskräckt och föll ner med ansiktet mot marken. Han sade till mig: ”Människa! Du skall veta att synen avser den sista tiden. ”Medan han talade med mig låg jag i vanmakt med ansiktet mot marken. Men han rörde vid mig, reste mig på fötter och sade: ”Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar. … ja, medan jag ännu bad min bön, kom Gabriel, som jag förut såg i min syn, mot mig i lidande flykt. Det var vid tiden för kvällsoffret. Han kom fram och talade till mig: ”Daniel, nu har jag begett mig hit för att ge dig full insikt. Redan när du började din bön gavs ett svar, och jag har kommit för att meddela dig det, ty du är högt älskad. Lägg nu märke till svaret, så att du förstår synen!

Gabriel förklarar vidare, i kapitel 9, så att Daniel får full insikt i att Jahve har bestämt att det måste gå en viss tid, men därefter ska ”ondskan hejdas, synden stävjas och skulden sonas”. I nedanstående citat 10:19-21 -11:1 talar en man klädd i linnekläder, ofta i kristen tradition tolkad som Kristus, med Daniel och samtidigt utlovas att den onda tiden som också innebär förföljelse och martyrskap ska bli kort. Ärkeängeln Mikael kommer, som vi ser i senare delen av citatet, kapitel 12:1, och vinner seger åt Israel:

”Var inte rädd, du högt älskade”, sade han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark!” När han talade med mig blev jag frimodigare och sade: ”Tala, herre, nu har du styrkt mig.” Då sade han: ”Förstår du varför jag har kommit till dig? Jag måste nu återuppta striden med Persiens änglafurste, och när jag drar ut kommer Greklands änglafurste. Mot dessa bistår mig ingen utom er änglafurste, Mikael, som stöder mig och ger hjälp och skydd. …

Då träder Mikael fram, den store änglafursten, han som beskyddar ditt folk. Det blir en tid av betryck som aldrig förr, från det att folkets föddes och intill den tiden. Men nu skall ditt folk bli räddat, alla som är skrivna i boken.

Här omtalas ärkeängeln Mikael som härförare över Guds här, vilken vi tidigare såg vara Israels, Guds folks skyddsängel. Den som, i inledningen till det föregående citatet, ”liknade en man” och den som Mikael sägs ska bistå i det föregående citatet, är enligt Laato en viktig frälsargestalt i Daniels bok. Han är ”Människosonen” som efter det att de fyra stormakterna, som jag tidigare nämnde, har krossats ska grunda Jahves eviga kungadöme på jorden. Forskningen har enligt Laato presenterat olika tolkningar av vem denna Människoson är. En av flera tolkningar är att han representerar en hop av änglar. Laato själv uppfattar det så att han mest troligt representerar en fas i apokalyptiken i vilken de immanenta förhoppningarna om en smord kung, en ättling till David, omvandlats till mer transcendenta förhoppningar om att Gud på ett övernaturligt sätt ska gripa in i världshistorien. Vi vet alltså inte om den tid som Daniel levde i identifierade Människosonen med Messias, den utlovade Davids son, men tydligt är att detta sker i såväl apokryfer och pseudepigrafer som det Nya testamentet.

2.3 Änglar i de intertestamentala texterna


Lawrence H. Schiffman diskuterar i From Text to Tradition (1991) kanoniseringen av de skrifter som utgör den hebreiska Bibeln och därmed vårt Gamla testamente. Han visar att de enda böcker som fick finnas med var de som kunde räknas tillkomna genom gudomlig inspiration Enligt rabbinsk tradition fanns föreställningen om att ”profetians ande” hade upphört i och med den onda tiden, den tid som jag talat om som hellenismens tid. Den synkretism som då hotade den äkta Jahvetron, samtidigt som grekiskan började tränga ut hebreiskan som det lärda språket betyder att inga böcker som skrevs efter Alexander den Stores tid (356-323 f.Kr) fick komma med bland de bibliska texterna. Laato visar på två undantag. Predikaren skriven på hebreiska under 200-talet, ansågs skriven av kung Salomo och Daniels bok skriven på hebreiska med inslag av arameiska, skriven mitten av 150-talet, förstods tillkommen under 500-talet i den babyloniska fångenskapen. Innan jag går till kristendomen ska jag kort lyfta fram det tänkande som utvecklas i den intertestamentala tiden, det vill säga det tänkande som fanns mellan Gamla testamentets avslut under 300-200-talet och fram till Nya testamentets tid. Det tänkande som fanns under den tid som varken GT eller NT berättar om men som finns samlat i de apokryfiska böckerna och i pseudepigraferna.

Begreppet apokryf är grekiskt och betyder enligt LarsOlov Eriksson, i De glömda böckerna, (1999) ”undangömd” eller ”dold”. Han påminner om att dessa skrifter finns med i den judiska Bibelns grekiska översättning, den s.k. Septuaginta tillkommen under första delen av 200-talet f.Kr, men dock inte i den hebreiska Bibeln. Ett exempel är Tobits bok som berättar om Tobit i fångenskap i Assyriens Nineve, om hans sjukdom och de olyckor som drabbat honom. Tobit ber om att få dö. Det samma gäller Sara som är helt i demonen Asmodaios våld. Gud hör de bådas böner och i kapitel: 3:16, omtalas hur Gud sänder ängeln Rafael, vars namn som betyder ”Gud botar”, för att hela Tobit och befria Sara från den onda demonen Asmodaios. Denna ängel som inte finns med i vare sig GT eller NT, blir i senare judisk och kristen tradition ärkeängel. I kap. 12:15-20 presenterar ängeln, som hela tiden uppträtt i mänsklig gestalt, sig själv för Tobit och talar om att han nu återvänder dit han kommit ifrån:

”Jag är Rafael, en av de sju änglarna som står beredda hos Herren och har företräde hos honom i hans härlighet.” De båda männen greps av skräck och föll bävande ner på sina ansikten. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda, frid över er. Upphör aldrig att prisa Gud Det var inte min förtjänst att jag kom till er, det var Guds vilja att jag skulle göra det … Lägg märke till att jag aldrig åt någonting, det såg bara ut så för er. Res er upp från marken och tacka Gud. Nu stiger jag upp till honom som har sänt mig …”


Syftet med denna berättelse är enligt Schiffman att säga att Gud är med de rättfärdiga också i den babyloniska fångenskapen. Ängeln bekräftar Guds närvaro och tjänar som Guds ”helande hand”.

Laato visar att det grekiska ordet pseudepigraf är sammansatt av två ord, pseudos och epigrafē, det vill säga falsk skrift. Detta därför att författarna med ”orätt” uppger sig vara bibliska gestalter. Michael Stone som också diskuterar den intertestamentala tiden menar i Scriptures, Sects and Visions (1980) att författarna av GT kan visa på ett begynnande intresse för en angelologi, men däremot ett mindre för en demonologi. Båda dessa läror utvecklas däremot i pseudepigraferna som till exempel i Henoksböckerna (Book of Enoch), som även innehåller den äldsta bevarade apokalyptiken. Stone framhåller att vissa av dessa böcker är äldre än Danielsboken. Detta betyder då att när Danielsbokens apokalyptiska delar skrevs var läran om änglar väl utvecklad i det judiska tänkandet, men att Daniels apokalyps blev den enda som fick ingå i Bibeln. Stone visar dessutom att föreställningarna om änglarna blev mer spekulativ under denna tid. Börja till detta menar han att vi kan se redan i Jesaja och Hesekiel, men speciellt i Daniel. En annan utveckling som han visar på är att uppenbarande visioner, drömmar och syner blir mer och mer vanliga från och med exilen och framåt, och kommer till fult uttryck i Henoksböckerna.

Vidare visar Stone att 1 Henoksboken som knyter an till Första Mosebok handlar om Henok, som den vise, och hans visioner som gör att han får del av hemlig visdom. Henok vet att Adam och Evas rättfärdighet varit större än änglarnas, de hade fått vistas i Guds majestätiska närhet. Henok vet också att änglarna fick lämna Edens lustgård, då de ville ha sexuellt umgänge med människor och få barn med dem. I kap: 6 berättas om Semjasa, som den högste av de fallna änglarna, och änglarnas begär: Dessutom vet han att det är de fallna änglarna som ger människan kunskap om astrologi, magi och speciellt den ockulta läkedomskonsten och medicinen. I Henoksbok kapitel 8 heter det:


… och [de] lärde dem trollmedel och besvärjelser och att skära rötter och olika träslag. … Semjasa undervisade alla besvärjare och örtskärare; Armaros lärde besvärjelsernas lösning; Barakal undervisade stjärntydarna; Kokabel upplyste om himmelens tecken och om stjärntydningen, och Asradel om månens lopp.

Då blickade Mikael, Gabriel, Suriel och Uriel ned från himmelen … Och de talade till sin Herre, Konungen: Herrarnas Herre, gudarnas Gud, konungarnas Konung, din härlighets tron och ditt heliga, ärofulla namn bestå genom världens alla släkten; prisad och högtlofvad är du!

Här ser vi hur de onda och goda änglarna har ”grupperat sig”, en vidare läsning av Henoksboken talar om att många människor ropade till himmelen efter hjälp. Gud lät därför rensa jorden från människornas och änglarnas synder. Änglarna som bedragit Gud fick sitt straff. Vidare beskrivs Semjasa (också kallad Asasel) inta sin rättmätiga plats i helvetet, sedan de besegrats av de goda änglarna Mikael, Gabriel, Rafael och Uriel. I kapitel 20 anges namnen på de änglar som kallas väktare. Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sarakael, och Gabriel som ska vaka över Lustgården och keruberna.

Schiffman visar att det redan under 1200-talet f.Kr fanns en tro på både demoner och en motsvarande hop av gudomliga änglar vars förebilder han finner i Mesopotamien, som ju omfattar Babylonien, (och nuvarande Iran och Irak). Ringgren (1989) pekar på flera babyloniska förebilder i GT. Bland andra nämner han šēdīm som han finner nämnas några gånger, exempelvis i 5 Mos. 32:17, där det står:

De offrade åt demoner som inte är gudar, åt gudar som var okända för dem, nya gudar som nyss hade kommit, obekanta för era fäder.

Ordet šēdīm är enligt Ringgren (1989) identiskt med det babyloniska šēdu som betyder skyddsande. Att israeliterna förstod dessa som välvilliga gudar förstås genom att de offrade till dessa, de kunde förvänta sig något gott av dem. Vidare förklarar Ringgren att även om vi kan se att de i GT förutsätts existera vad som här kallas demoner, så uppfattas de, som vi också ser av citatet, som främmande för den äkta Jahvetron, varför de också avvisas som oförenligt med Jahvetron. Dessutom finner Ringgren (2005) att föreställningen om änglar och demoner blev allt mer framträdande eftersom de kände att Jahve inte kunde hållas ansvarig för allt det onda i världen. Detta gav i sin tur behovet av en upphovsman för ondskan, vilket blev Satan. Vi känner denna figur under många namn i GT, till exempel Ormen, Belial, Åklagaren, Draken och Djävulen. Ringgren menar att det är högst sannolikt att det är den iranska religionen, zoroastrismens onda väsen Angra Mainya eller Ahriman, som det också kallas, stått modell för Bibelns Satan.


Av samma uppfattning är Tord Olsson i Religionshistoria, Ritualer, Mytologi, Ikongrafi (1996) som finner att dualismen är det genomgående grundmotivet i zoroastrismen. Dessutom menar även han att denna religion har haft ett avgörande inflytande på judisk och kristen apokalyptik, i vilken kampen mellan det onda och det goda är framträdande. Ahura Mazdā är zoroastrismens höggud, vilken omger sig av en panteon av heliga odödliga väsen, främst är de sex Amesha spentas som Ahura Mazdā använder sig av för att personifiera sina goda egenskaper i människan. Dessa sex kan enligt Olsson liknas vid ärkeänglarna inom judendomen. På den andra sidan står den onda Angra Mainya eller Ahriman med sina ärkedemoner. Fravashi är ett skyddande väsen, ett för varje enskild människa. Redan före zoroastrismens tillkomst genom dess religionsstiftare Zarathustra fanns tanken på dessa skyddande väsen vars roll var att som krigarväsen slåss mot de onda makterna i andevärlden. Vid tidens slut ska Ahura Mazdā och hans ”ärkeänglar” uppenbara sig på jorden tillsammans med Zarathustra för att en gång för alla förgöra de onda makterna, och hela världen och alla människor blir befriade från all ondska, lidande och sorg. Som Ahura Mazdās sändebud porträtteras som bevingade väsen. När de flesta religioner i den antika främre orienten talar om transcendenta sändebud används ordet daimôn, som i judendomen associeras med de onda varelserna, därav ordet demon. Medan ängel kom att stå för Jahves sändebud.

3. Änglar i Nya testamentet

När kristendomen formades som en självständig religion vid sidan av judendomen var föreställningen om änglarna väl etablerade inom judendomen. Harald Riesenfeld anger i En bok om Nya testamentet (1994) att grundmotivet i det Nya testamentet är rättfärdiggörelse genom tron, och kärlekstanken. Denna kärlek vilken är karaktäristisk för Nya testamentet beskrivs i termen av det grekiska substantivet agápae. Denna kärlek kännetecknar de nytestamentliga utsagorna om förhållandet mellan Jesus och hans himmelska Fader, mellan Jesus och hans lärjungar, mellan Gud och människor.

I detta kapitel ska jag först redogöra för änglarna i evangelierna. Lars Hartman påminner i En bok om Nya testamentet (1994) att det etymologiska ursprunget till ordet evangelium kommer från det grekiska euangélion, vilket betyder gott budskap, och att den nytestamentliga användningen av ordet framför allt syftar på Jesaja 52:7 som förutsäger Messias ankomst och därmed landet och folkets återupprättelse, den så kallade frälsningstiden. Hartman påminner även om den synoptiska traditionen, det vill säga att Lukas och Matteus förutom de egna källorna hämtar stoff från Markus, och att de vid sidan av Markus har ännu en annan gemensam källa, när de nedtecknande sina evangelier under första århundradet. Dessutom att Johannes evangeliet som inte hämtar stoff från dessa ändå visar kännedom om den synoptiska traditionen. Här använder jag mig endast av Matteus och Lukas evangelium, vilkas tillkomst tid anges av Mikael Winninge i Jesus och de första kristna, inledning till Nya testamentet (2006) till någon gång mellan åren 80-95 respektive ca år 90.

Därefter beskriver jag hur änglarna framställs i några utvalda brev. Hartman framhåller att det var mycket vanligt, vid den tid då Nya testamentet skevs, att breven dikterades för en skrivare, vilket tycks ha varit fallet för till exempel de paulinska breven. Orsaken till att Hartman visar på detta är att vissa av Paulus brev inte anses vara så kallade äkta Paulus brev. Här följer jag Jonas Holmstrand i boken Jesus och de första kristna, inledning till Nya testamentet (2006) som talar om ”brev som antagligen formulerats av Paulus”, ”omtvistade brev” och ”brev som antagligen inte formulerats av Paulus”. Av de Paulusbrev som jag lyfter fram hör alla till kategori ett, utom Kolosserbrevet hör till de omtvistade. Men samtidigt tolkar jag Holmstrand så att han vill bedöma detta brev som troligt skrivet av Paulus. De Paulusbrev jag använder är skrivna någon gång mitten av 50-talet, förutom Kolosserbrevet som är senare, mellan åren 58-62. Förutom Paulus brev hänvisar jag till Judasbrev. Håkan Ulfgard uppger, i samma källa, att Judasbrevets författare inte kan vara Judas, Jakobs bror och då även Jesus bror, råder det enighet om, likaså att brevet bör dateras till slutet av första århundradet. Dessutom använder jag Hebréerbrevet, som epistel eller predikande text. Ulfgard visar att tillkomsttiden för gäller tiden från 60-90-talet.

Sist kommer Uppenbarelseboken som den enda rent apokalyptiska boken i Nya testamentet Författaren Johannes befinner sig på ön Patmos, men frågan är vilken Johannes. Håkan Ulfgard (2006) och menar att det inte kan vara den Johannes som skrivit evangeliet, då den skiljer sig för mycket i språk, stil och innehåll. Det närmaste som går att komma är att säga att det är tänkbart att författaren tillhör en ”johannesisk miljö”. Mottagarna tänks vara kristustroende judar. Om tillkomsttiden finner Ulfgard att den bör ha skrivits relativt sent under 100-talet.

3.1 Änglar i evangelierna

Matteusevangeliet, som kommer först i det Nya Testamentet, inleder med att förklara vem Jesus är, att han är den utlovade Messias som GT talar om, den som ska återupprätta Israel. Redan innan Josef börjat leva med Maria visar det sig att hon är havande, och Josef fattar beslutet att skilja sig från henne. I kap. 1:20-24 uppenbarar sig en ängel för Josef:

Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davis son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde för att det som Herren sagt profeterna skulle uppfyllas. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.

Ängel uppenbarar sig för Josef återigen i en dröm, i kap. 2:13, och säger att Josef måste ta Maria och barnet och fly till Egypten eftersom kung Herodes söker att döda barnet. När Herodes dött uppenbarar sig Herrens ängel igen återigen i en dröm, 2:19 för att meddela att de skall återvända till Israel. Lika så gäller det för de ”tre vise männen” i 2:12. Nästa gång änglarna uppenbarar sig i Matteus är då Jesus i kap. 4 i en direkt dialog med Satan avvisar Satans frestelser med hjälp av citat från GT. I 4:10-11 skriver Matteus:

”Gå din väg Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” Då lär djävulen honom vara, och änglarna kom fram och betjänade honom.


I kap. 13:41-43 uppträder änglarna i en av Jesus eskatologiska liknelser om den yttersta tiden: Här är det intressant att se den uppgift Jesus ger änglarna, när de skall rensa hans rike från ogräset, det vill säga när onda och goda ska skilja från varandra. Änglarna beskrivs nu stå i Människosonens tjänst. Det är änglarna som får uppgiften att åtskilja det onda och det goda:


Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. Människosonen skall sända ut sina änglar och de skall renska hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.


I v. 49-50 sägs att: ”Så skall de bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen.”


När Jesus förutsäger sin andra tillkommelse, vid tidens slut, ska han åtföljas av sina tjänare, det vill säga änglarna, vilket beskrivs i kap.16:27. Änglarnas eskatologiska funktion visar sig återigen i kap. 24 som är beskrivningen av den händelse som innebär slutet på denna tidsålder. I v. 30-31 står det:

Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.

Här är det också änglarna som handlar, de är änglarna som verkställer vad Gud beslutat. Men det är endast Fadern, inte Sonen eller änglarna, som känner till när den yttersta tiden skall komma vilket beskrivs i kap. 24:36. Vi ser att änglarna trots sin uppgift inte får ta del av allt i Guds hemliga plan.

Även i NT står de onda änglarna eller demonerna mot Guds änglar. Matteus uttrycker detta tydligt då han beskriver det domslut som Jesus som Människosonen ska hålla vid tiden slut. När han har beskrivit hur Människosonen tillsammans med sina änglar har åtskiljt de onda, som får gå till vänster från det goda som får gå till höger, säger han i kap. 25:41:


Sedan skall han säga till dem som står till vänster ‘Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar’.

I Studiebibeln, Nya testamentet V sägs att det är karaktäristiskt för NT att vara återhållsam med att beskriva hur änglarna ser ut. Den enda gång jag har funnit att detta sker är i Matteus evangeliet i samband med att en ängel visar sig för kvinnorna som besöker Jesus grav efter hans korsfästelse. I kap. 28:1-2 beskrivs detta:


Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö.

Här har ängeln uppgiften att flytta på stenen och meddela att Jesus inte längre är där, därför att han har uppstått från det döda. En annan sak som också Studiebibeln V visar är att vi kan tolka Matteus 18:10 som skyddsänglar, nämnda i det Nya testamentet:

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.


När det gäller Lukasevangeliet omtalas, i kap. 1:11-19, att en ängel visar sig för Sakarias när han utför sin prästtjänst genom att tända rökelseoffret i templet. Ängeln meddelar att hans hustru skall föda honom sonen Johannes, det vill säga Johannes Döparen:


Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsekaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd Sakarias din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth skall föda en son åt dig, …” Sakarias sade till ängeln: ”Hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal, och min hustru är till åren.” Ängeln svarade honom: ”Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. …”

”Glädjebudet” om födslarna fortsätter i 1:26-31. I motsats till Matteus som inte lät oss veta att Gabriel var den ängel som gav Josef budet om att Maria skulle föda Jesus, talar Lukas om att det är ängeln Gabriel som ger beskedet att Maria ska föda sonen Jesus.

Lukas låter Gabriel som Guds utvalda sändebud, förmedla dessa viktiga händelser i Nya testamentet. Att Jesus, som den av de gammaltestamentliga profeterna utlovade Messias, och Johannes Döparen, som den som döper Jesus innan han börjar sin verksamhet, ska födas. Det är bara Lukas, av de fyra evangelierna, som låter en ängel förmedla budskapet till herdarna om att Jesus har fötts, 2:9-10, och sedan i v. 13-14 beskriva den stora himmelska skaran av änglar som tillsammans med ängeln prisar Gud. Jag finner att författarna av Matteus och Lukas evangeliet anser att änglarna har en viktig funktion. Lukas kap. 12:8-9 är ett av exemplen. När Jesus talar till folket säger han:

Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.

Parallellstället i Matteus 10:32-33 talar inte om änglarna, utan om att de ska kännas vid eller förnekas inför ”min fader i himlen”, det vill säga inför Gud. Detta kan tyckas vara lite märkligt då Matteus, som jag visade ovan, låter änglarna få den viktiga uppgiften att skilja de onda från det goda. Liknelsen om Lasaros i vilken änglarnas uppgift är att lyfta upp den döde tiggaren Lasaros till himmelen, och där vid Abrahams sida är Lukas, 16:19-31, ensam om.

Studiebibeln V anger att föreställningen om ärkeänglar har en liten plats i NT. När det gäller begreppet ärkeängel, arch-ángelos, förekommer detta endast på två ställen, dels i 1 Tess. 4:16 och dels i Judas brev v. 9. Slår vi upp dessa ställen ser vi att det första inte ger ärkeängeln något namn, däremot talar Judas brev om ärkeängeln Mikael.

3.2 Änglar i brev och epistel

I Studiebibeln V sägs att Paulus betoning på rättfärdiggörelsen genom tron och inte genom lagen, och Kristus som förmedlare och medlare mellan Gud och människa gör att föreställningen om änglar tonas ned. I Galaterbrevet talar Paulus till de kristna i Galatien. I kapitel 3:19 säger han:

Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare.

Här syns Paulus tänka sig att lagen som gavs till Mose var förmedlad genom änglar, vilket Studiebibeln IV finner inte direkt nämnas i 2 Mos. Enligt Studiebibeln V talar Paulus här utifrån en gammal judisk muntlig tradition. Detta kan vi se uttryckas också av Hebréerbrevets författare som här i kap. 2:2 syftar på Mose lag:


Redan det ord som förmedlades av änglar var giltigt, och varje överträdelse och ohörsamhet fick sitt tillbörliga straff.


Studiebibeln V menar även att Paulus uppfattning är att änglarnas förmedling av lagen endast ”förringar den” Gal. 3:19. Och att Paulus även menar att som evangeliets tjänare, så talar apostlarna med större auktoritet än en ängel från himlen Gal. 1:8.

I Första Korinthierbrevet, som riktas till en församling som är i oordning, både vad det gäller tron och i sättet att leva, säger Paulus, kanske med viss ironi, i kap. 4:9-10:

Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda; vi står på arenan inför världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade.

Här är det inte lätt att veta varför Paulus uppfattar att inte bara människor utan också änglarna står emot honom. Tänker Paulus på goda eller onda änglar? Studiebibeln III tolkar det så att Paulus och hans medarbetare ringaktas av världen som inte känner Gud, men tolkningen förklarar inte något om vilka änglar det är som står på världens sida. Jag tror inte att Paulus här menar de onda änglarna, då detta är något självklart som han inte hade behövt säga. Heller kan jag tänka mig att det han säger är en följd av att han vill ”förringa”, eller tona ned, inte bara lagens roll utan också änglarnas roll.

Detta syns bli tydligt i kap. 6 då det framkommer en väsentlig skillnad i synen på änglarna, jämfört med vad vi såg hos Matteus. I v. 2-3 har människan tagit den plats som Matteus tillskrev änglarna:

Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om ni ska döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi skall döma änglarna?


Är det de onda änglarna som de heliga ska döma? Studiebibeln III säger i sin kommentar: ”Här åsyftas troligen (min kursivering) fallna änglar, eftersom det inte finns något i Bibeln som tyder på att heliga änglar ska dömas.” När Paulus går till rätta med kvinnorna i församlingen, i kap 11:7-10 säger han:


En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom an är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan kommer från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull.

I de följande verserna 11-12 tillstår Paulus att mannen måste bli till genom kvinnan och att de båda kommer från Gud. Men hur som helt så måste hon alltså för änglarnas skull låta bli att klippa sig, för att kunna täcka sitt huvud med sitt hår som slöja. Inte här heller är det tydligt vad Paulus menar, med uttrycket ”bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull”. Studiebibeln III tolkar det så att Paulus uttrycker kvinnans underordning som ett gudomligt ursprung, det hör till skapelseordningen, och det täckta huvudet blir ett tecken på underordning. Om änglarna sägs inget. Däremot anger Bibel 2000 i noten v. 10 att ”rätten” kan syfta på att det täckta huvudet är ett tecken på hennes rätt att be och profetera i församlingen, och att ”för änglarnas skull” syftar på att de heliga makternas, och då även änglarnas, närvaro i gudstjänsten krävde en etisk ordning och reda. I kap 13:1 sätter Paulus kärleken högre än änglarnas språk:

Om jag talar både människornas och änglarnas språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal.

Här ser vi att Paulus talar om kärlekstanken som ett av grundmotivet i det Nya testamentet, som vi såg Riesenfeld tala om. Änglarnas språk, det vill säga tungotalet, ska tystna (v. 8) men agápae, den kärlek som kommer från Gud kan aldrig upphöra. Det är här tydligt att församlingen i Korinth var viktiga med tungotalet, som ett tecken på att de, så att säga, hade god kontakt med den himmelska världen, men mindre viktiga med kärleken till medmänniskor och då också till Gud. Enligt vad Paulus säger i 2 Korintierbrevet 11:14 har de låtit sig vilseledas av falska profeter som utger sig för att vara Kristus apostlar:


Och det är inget att förvåna sig över, Satan självuppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten.

Här menar Paulus att Satan och dennes anhängare, onda änglar eller demoner, kan uppträda eller personifiera sig själva i onda och falska människor som då kan leda människor bort från Gud. De står alltså i Satans tjänst. Märkligt nog kan tyckas, är att Paulus i kap 12:7 syns uppfatta det så att Gud kan låta en Satans ängel stå i hans tjänst och utföra uppdrag åt Gud:

Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig.

Studiebibeln III kommenterar detta uttalande av Paulus så, att vad än Satan använde som ”tortyrredskap” så tjänade det ett gudomligt syfte. Intressant är att Studiebibeln V framhåller att ängladyrkan blivit av ett problem i församlingen i Kolossai, här menar författarna:

Att man i vissa kretsar har löpt risken att nära ett självständigt intresse för änglarna som andemakter. Utifrån tron på Kristus som den slutgiltiga uppenbarelsen av Guds kärlek bekämpar Paulus energiskt varje försök till ängladyrkan. (s. 19)


I Kolosserbrevet 2:18 står det:

Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner


I Hebréerbrevet kap. 1:1-14 understryks att Jesus som Guds son är högt upphöjd över änglarna. Författaren inleder v. 1 med att säga att profeterna inte längre tjänar som Guds budbärare. I följande verser jämförs sonen med änglarna, för att i kap 2:5 tala om änglarnas roll i den kommande världen:

Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son … Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är min son, jag har fött dig i dag, … Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: Alla Guds änglar skall hylla honom. Om änglarna säger han:, … Aldrig har han sagt till en ängel: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Är inte änglarna andar i Guds tjänst sända att tjäna dem som skall få del av frälsningen?

(2:5) Det är inte änglarna som han har satt över den kommande värld som vi talar om.


Judasbrev är intressant då det, i väntan på Kristus återkomst och dom, i sina varningar för Guds straff riktade till ogudaktiga och avfällingar refererar till 1 Henoksboken och de fallna änglarna. Dessutom till Mose testamente, som en ytterligare pseudepigraf, som berättar om ärkeängeln Mikaels rättfärdighet. I v. 7-15 skriver han:

Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som på samma sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge; de straffades med evig eld och är varnande exempel. … Ärkeängeln Mikael tillät sig inte att fördöma djävulen med smädelser, när de tvistade med honom om Moses kropp, utan sade: ”Måtte Herren tillrättavisa dig.” Dessa människor däremot smädar de det inte vet något om, och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig själva med. De har slagit in på Kains väg … De är vilda havsvågor som med sina skändligheter som skumkrön. De är kometer som de djupast mörker väntar på för evigt. Om dessa människor profeterade Henok i den sjunde generationen efter Adam: ”Se Herren kommer med sina tusentals heliga, för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa och alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom.”


3.3 Änglarna i nytestamentlig apokalyptik

Denna enda apokalyptiska skrift i NT har enligt Ulfgard (2006) formuleringar som känns igen bland andra från Jesaja, Hesekiel och Daniel. Till detta kommer att den till sin yttre form liknar efterbiblisk apokalyptisk litteratur såsom Henoksböckerna. Uppenbarelseboken 1:1 inledes av Johannes genom att han säger att:

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sin tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lärt sin tjänare Johannes veta det, han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett.

Här får vi veta att förmedlingen av uppenbarelsen sker genom en representant för den himmelska världen, en ängel. Ulfgard kallar denna ”en förklarande ängel”, en angelus interpres. Vi skulle kunna säga att uppenbarelsen legitimeras genom att ängeln ger en tolkande förklaring av vad Johannes ser och hör. Redan i v. 20 ser Johannes någon som liknade en människoson och var kladd i en fotsid klädnad och ett bälte av guld. Håret var vitt som ull, som snö, ögon som eldslågor och fötter som glödande koppar. Här ser vi att han beskriver vad Danielsboken har beskrivit. När Johannes faller som död vid hans fötter låter denna honom veta att det är Kristus, hans som var död men lever. I kapitlen 2-3 uppmanas Johannes av skriva ned ett budskap till sju församlingar. Till församlingen i Sardes sägs i 3:5 att Johannes ska skriva att den som segrar over det onda ska ha sitt namn i livets bok och ”jag skall kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar”. Samma uttryck om igenkännandet använde Matteus och Lukas. I 5:1-2 ser Johannes en väldig ängel som ropar med hög röst:

Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: ”vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den.

Ingen av änglar eller äldste, ”myriaders myriader” av väsenden som Uppenbarelseboken beskriver, kunde öppna bokrullen. En av de äldste pekar på ”skottet från Davids rot”. Denna hänvisning till GT: s profetior visar att Jesus som Messias är den enda som är värdig att öppna bokrullen. Detta sker i v. 11-14:


Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedomen och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. … Och de fyra varelserna sade: ”Amen”. Och de äldste föll ned och tillbad.

I kap. 7:1-3 ges änglarna makt att hålla tillbaka den kommande domen, och samtidigt märka ut de rättfärdiga med Herrens Guds sigill:

Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla fast jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller mot något träd. Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet: ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.”

Där efter sägs i v. 11:


Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud.


I kap. 8:1-5 är det sju änglar som står inför Gud, var och en med en basun. Studiebibeln IV tolkar detta så att dessa änglar utgör en speciell avskild grupp av änglar, de har en ”äreställning” inför Gud. I detta sammanhang görs en jämförelse med Gabriel. Denna kommentar öppnar för en förståelse av att Uppenbarelsebokens författare syftar på sju ärkeänglar. I v 6 gör de sju änglarna sig redo för att blåsa i de sju basunerna. Vid varje basun uppstår fasansfulla katastrofer när Guds vrede faller över jorden. Den sjätte ängeln uppmanas att blåsa i sin basun i 9:13ff, i v.15sägs:

Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes loss för att döda en tredjedel av människorna.

Här menar Studiebibeln IV att vi ska identifiera dessa änglar med dem som jag nämnde i.7:1-3. Att de sägs vara bundna betyder att dessa inte är goda änglarna, utan att Gud har gett de onda änglarna makt att utföra denna katastrof som en del i Guds domsplan: I kap 10:1-7 förklaras tiden vara ute:

Och jag såg en annan väldig ängel komma ned från himlen … Och i sin hand höll han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte högra foten på havet och vänstra på jorden … Och ängeln … lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och vad som finns i den: och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. ”Tiden är ute. I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin röst och låter sin basun ljuda har Guds hemlighet fullbordas enligt det goda budskap han gett sina tjänare profeterna”

När den sjunde ängeln har blåst i sin basun, kap 11: 1 ff., utbryter det en strid i himlen, 12:7-10, och Johannes ser ärkeängeln Mikael besegra Satan.

Och det blev en strid i himmelen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himmelen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävulen och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.

De som nu finns i himlen kan jubla, men de som finns på jorden och havet måste bäva, eftersom djävulen har stigit ner, och hans raseri är stort då han vet att hans tid är kort. I 14:6ff ser och hör Johannes tre änglar som varslar om den slutliga domen, som också verkställs av änglarna. I 15:1 utlöser Guds sju änglar de sju sista plågorna genom att tömma sju skålar, genom vilka Guds vrede når sitt slut. Man skulle kunna tänka sig att ängeln som Johannes ser i Upp 18:1-2, är ärkeängeln Mikael, men denna är inte av de sju änglarna med basunerna, sägs han ha stor makt och är den som får ropa ut att Babylon, som symbol för det onda, nu har fallit:

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: ”störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett för orena och avskyvärda fåglar.

Efter Babylons fall utbryter jubel i himlen samtidigt som ”den förklarande ängeln”, angelus interpres, uppmanar Johannes att skriva. Det budskap ängeln ger får honom att kastar sig ner på sina knän för att tillbe ängeln, 19:9-10:

Och ängeln sade till mig: ”Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han sade till mig: ”Detta är Guds sanna ord” Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Och han sade till mig: ”Nej, inte så! Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

Johannes ser en ängel komma ned från himlen i 20:1-2 för att binda Satan. Här är denna ängel mest sannolikt Mikael.

Och jag såg ängel komma ner ifrån himmelen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.


I 22:6-10 upplyser ängeln Johannes om att allt han sett och hört skall komma att ske. Och återigen tänker Johannes kasta sig ned inför ängeln i tillbedjan, och återigen avvisas detta.

Och han sade till mig: ”Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, som är en Gud för profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. … Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det föll jag med för att tillbe ängeln som hade visat det för mig: ”Nej, inte så- Jag är Guds tjänare som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på orden i denna bok. Gud ska du tillbe”.

4. Änglar i Koranen

Andrew Rippin anger i Muslims, Their religious beliefs and practices (2005) att islam grundades när judendom och kristendom fortfarande höll på att forma sina skrifter under 600-talet. Efter att Muhammed, född ca 570 och död 632, mottagit och förkunnat, det som skulle komma att bli Koranens budskap, lyckades han förena den arabiska halvön under en tro, och därmed ersatte islam de äldre religionerna bland andra zoroastrismen. Dessutom pekar Rippin på att när vi läser Koranen finner vi genast tre grundläggande tema. Lagen, de tidiga profeterna och den slutgiltiga domen som förutsätter biblisk kunskap och en Arabisk inhemsk tradition. Både Rippin och Jan Hjärpe i Islam, Lära och livsmönster (1985) visar att det tidigt fanns judiska stammar i Yathrib, eller Medina, och att befolkningen i Nadjrān var monofysitiska och nestorianska kristna. I Koranen som består av 114 kapitel, så kallade suror ordnade efter längd från den långa till den korta, är Guds enhet det centrala i teologin. Det grundläggande budskapet är väl känt inom den judisk-kristna traditionen. Lika väl som Rippin menar Hjärpe att Muhammed vad det gäller religionens påverkan levde i spänningsfält mellan det gamla nordarabiska tänkandet det tänkande som har sitt ursprung i judendom och kristendom färgat av influenser från Iran. Koranens Gud är den samma som Bibelns, det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, och enligt Koranen har Abraham, Moses, David och Jesus fått någon form av skrift uppenbarad. i Koranen finns i stort alla profeter med, om än på ett ohistoriskt sätt (se Sura 4/163ff).

Enligt Koranens sura 6/100 har Gud, på arabiska Allāh, vid sidan av människan och änglarna skapat djinner:


De har velat göra osynliga väsen (djinner) till Guds medhjälpare – [väsen] som Gud har skapat – och i sin okunnighet har de uppfunnit söner och döttrar åt Honom. Nej, stor är Han i Sin härlighet, höjd högt över alla försök att beskriva Hans väsen.

Människan är skapad av lera (15/26). Rippin visar att det finns en stark tradition, vilken inte direkt nämns i Koranen, som säger att änglarna är skapade av ljus, medan djinnerna är skapade av en bländande eldslåga (55/15).

Muhammad Asad menar i kommentaren (n84 s.177) att djinnerna populärt, men felaktigt uppfattas som skyddsandar, (demoner). För övrigt syns det inte finnas några skyddsänglar då 2/107 säger: ”Vet du inte att Gud äger herraväldet över himlarna och jorden. Ni har ingen beskyddare och ingen hjälpare utom Gud.” En rätt tolkning är att förstå djinnerna som osynliga väsen eller krafter, och då syns det att vi bör förstå dem som onda väsen eller krafter då ordet även kan användas om den fallna ängeln, Iblis eller Shaytān, det vill säga Satan. Motståndarna till det nya Muhammed kom med anklagade honom, enligt sura 81/19-25 för att vara besatt av en djinn.

Först skapas djinner, de osynliga okroppsliga väsendena sedan människan och i samband med denna framställning beskrivs i sura 15/26-44. varför Iblis blir utkastad från himmelen, och blir Satan, den fallna ängeln:

VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld. Och se, då sade din Herre till änglarna: ”Jag skall skapa människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!” Därpå föll änglarna ned [inför människan] alla utom Iblis, som vägrade [att ansluta sig till dem] som föll ned [inför henne]. [Gud] sade: ”Iblis! Varför faller du inte ned på ditt ansikte som de andra?” [Iblis] svarade: ”Jag är inte den som skall falla ned inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja.” [Gud] sade: ”Bort härifrån! Utstött skall du vara och [Min] förbannelse [skall följa dig] till Domens dag!” [Iblis] sade: ”Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!” [Gud] svarade: ”Du är en av dem som skall beviljas anstånd till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam].” [Iblis] sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd, [alla] utom dem som är Dina verkliga, hängiva tjänare!” [Gud] sade: ”Detta är för Mig en rak väg; du skall inte ha makt över andra av Mina tjänare än dem som helst gått vilse och [av fri vilja] följer dig”. Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla – det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare].

I sura 2/102 talas om att onda demoner, inte kan skada människor utan att Gud vill det. Vi kan se av Asad (n31 s 365) att Iblis, trots sitt uppror, uppfyller en bestämd funktion i Guds plan, som den evige frestaren genom uttrycket ”Detta är för mig en rak väg”, som bör översättas så att ”detta är i överensstämmelse med Min vilja”. Meningen är att människan ska göra bruk av sin fria vilja genom att välja mellan gott och ont. Därigenom blir hon, enligt vad Gud bestämt, en i moraliskt avseende fri varelse. Iblis får däremot ingen makt över de verkligt gudfruktiga, bara över dem som helt gått vilse, vilket betyder (n 26 s 9) att Gud ger Iblis en specifik funktion.

Det är Iblis som i sura 2/35-37 lurar Adam och Eva att äta av den förbjudna frukten vilket leder till deras fall och utdrivning ur lustgården:

Och Vi sade: ”Adam! Tag, du och din hustru, er boning i denna lustgård och ät som ni har lust till av dess [frukter]; men närma er inte detta träd, då kan ni hemfalla åt synd!” Men Djävulen kom den att överträda detta [förbud] och orsakade så deras fall. Och Vi sade: ”Bort, alla, härifrån! …” Sedan nåddes Adam av ord från sin Herre och han tog emot [Adams] ånger …

När änglarna omtalas i samband med skapelsen av människan sker samtidigt en rangordning mellan människan och änglarna vilket vi ser i sura 2/30-32:

OCH SE, din Herre sade till änglarna: ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden”. [Änglarna] sade: ”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: ”Jag vet vad ni inte vet.” Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: ”Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt.” De svarade: ”stor är Du i Din härlighet! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, den Allvise.”

Dessa verser vill enligt Asad säga att Adam ges den kunskap människan behöver (n 23 s 8). När Allāh säger till änglarna att nämna alla djurens namn, ser vi att änglarna inte kan detta. Oavsett kraften av sin renhet var de inte mer värdiga att ”ärva jorden” (n24 s 8). Att Allāh befaller änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam ska enligt (n25 s 9) tolkas så att verserna visar: ”att människan med sin förmåga till begreppsmässigt tänkande till och med står högre än änglarna”. Men trots detta ser vi i sura 33/43, med n51 s 614, att Allāh, som själv välsignar och ber för människorna, också gett änglarna uppdraget att välsigna och be för mänskligheten.

Det är Han och Hans änglar som välsignar er / ordagr. ber för er / för att leda er ut ur mörkret till ljuset


I sura 40/7 talas de också om att änglarna har rollen att be för människorna. I sura 39/75 omtalas också änglarna som omger Allmaktens tron, nu på domens dag. Här menar Asad i kommentarerna till de båda surorna 40 och 39 att uttrycken ”Allmaktens tron” syftar på Guds absoluta herravälde”. Men han ger ingen förklarande kommentar över påståendet att ”rättvisa domar har fällts” annat än att det betyder att ”det har döms mellan dem”. Men av sammanhangen förstås att det syftar på änglarna, att även änglarna ska dömas. I Sura 40/7 respektive 39/75 skrivs:

De som bär upp [Guds allmakts] tron och de som omger den och sjunger sin Herres lov är fasta i tron på Honom och de ber Honom förlåta de troende [deras synder]: ”Herre din nåd och barmhärtighet når över allt och du omfattar allt med Din kunskap! Förlåt därför dem som visar ånger och följer din väg, skona dem från helvetets straff!


Och du skall se änglarna omge [Allmaktens] tron med lovsång till sin Herres ära. Och rättvisa domar har fällts och [alla] höjer ropet: Allt lov och allt pris tillkommer Gud, Världarnas Herre!”

Om dem som är nära eller omger ”allmaktens tron” säger Asad att de klassiska kommentatorerna syftar på änglar. Asad menar att det är obestridligt att Koranen här säger att änglarna har rollen att be för människorna. Asad menar dock att beskrivningen av dessa som omger tronen inte bara gäller änglarna utan även människorna.

Detta ställer frågor om änglarnas gudomlighet. I sura 43/60 sägs det att änglarna inte är gudomliga, utan som skapade en del av skapelsen. Detta sägs i samband med att Koranen i v. 59 diskuterar och förnekar att Jesus skulle ha varit gudomlig. Det är just det att änglarna lika väl som Israels folk skulle kunna bebo jorden som tolkas så att de inte kan vara gudomliga (se n47 s. 721):

Han var ingenting annat än [Vår] tjänare, som vi Vår nåd [kallade till profet] och gjorde till en förebild för Israels barn. Och om Vi ville – [innevånare i Mekka!] – kunde Vi låta änglar befolka jorden som era efterträdare.


Koranen avvisar, i 53/19-23 n13 s.776, tanken på att någon annan än Gud skulle ha gudomliga krafter, eller veta det Gud vet. Asad menar även att Koranen inte betraktar änglarna som ”medlare” mellan Gud och den människa som har dött. Även om änglarna ber för människor så att de kan stå emot frestelser, är det bara ett ”önsketänkande” att de skulle kunna påverka Guds dom på domens dag. Däremot kan de ”tala till förmån” för dem som redan ångrat sig och fått förlåtelse, detta säga i 10/3 n7 s273. Änglarna har också fått funktionen att vara själarnas ledsagare i övergången från livet till döden, då de även har rätt att ställa frågor om människan liv på jorden. I sura 4/97-99 omtalas änglarnas funktion som själarnas ledsagare och vad som väntar efter döden. Detta nämns också i 6/93-94 som även här avvisar föreställningen om änglar eller något annat som medlare. I sura 32/11, 4/97-99 respektive 6/93-94 står det:


Säg: ”Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall [en dag] samla in era själar och där efter förs ni åter till er Herre.”


När änglarna samlar in [själarna från] dem som ännu i dödsögonblicket begår orätt mot sig själva, skall de fråga: ”Hur var er belägenhet?” Och då de svarar: ”På jorden var vi svaga och förtryckta”, skall [änglarna] säga: ”Var inte Guds jord vid nog så att ni kunde överge ondskans rike?” Helvetet skall bli dessa [människors] sista hemvist – ett i sanning eländigt slut! – Till dem skall inte räknas de svaga och förtryckta – män, kvinnor och barn – som inte kunde bryta upp och som var osäkra om vägen; för dem finns hoppet om Guds förlåtelse – Gud utplånar och förlåter mycken synd.

OM du kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden och änglarna sträcker ut händerna [mot dem och ropar]: ”Låt själen fara! I dag skall ni få lida ett förnedrande straff för de lögner ny yttrade om Gud och för att ni högfärd vägrade att lyssna till Hans budskap.” [Och Gud skall säga] ”Ni har nu kommit ensamma inför Oss, så som Vi först skapade er, och ni har lämnat allt det Vi skänkte er [i livet]. Och vi ser ingen av dessa förespråkare vid er sida som ni trodde ha del i Guds makt över er.

I Koranen syns änglarna mer kallas tjänare än budbärare, något som också framgår i sura 19/93, och 66/6 som säger att änglarna utför vad helt han befaller. I detta sista sammanhang talas också om de ”stränga” änglarna:

Ingen av de varelser [som befolkar] himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som [Hans] tjänare.

TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar, över änglar] som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.


Gabriel syns vara den främsta av änglarna, och omtalas på ett flertal ställen som ”uppenbarelsens ängel”, vilket jag då kan tänka syfta på att han är den främsta genom att han förmedlar viktiga budskap från Gud. Att det är en viss skillnad mellan Gabriel och de andra framgår exempelvis i 66/4 en vers som talar om Muhammed att står under Guds beskydd i alla angrepp från fiender: ”Gud är hans Beskyddare och att därför också Gabriel och de främsta bland de troende och [alla] änglar står vid hans sida.” Hur änglarna ser ut omtalas i sura 35/1:

GUD SKE lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som Sina budbärare, försedda med två eller tre eller fyra vingpar

Asad anger i kommentaren (n1 s 632) att beskrivningen av vingarna som änglarna sägs vara utrustade med sannolikt är ett bildlikt uttryck för snabbheten och kraften i förmedlingen av Allāhs uppenbarelse till hans profeter. Antalet vingpar, kan också syfta på de oräkneliga och många olika handlingar som de ska utföra i hela universum på hans befallning i hela. För denna tolkning hittar Asad stöd i en väldokumenterad tradition som säger att Muhammed under sin himmelsfärd såg Gabriel ”försedd med sexhundra vingar”.

I sura 53/2-10 anges att det var Gabriel, Uppenbarelsens ängel, som uppenbarade Koranens budskap för profeten Muhammad. Här får vi också veta att han är en av de allra mäktigaste. Även i sura 2/97-98 anges att ängeln Gabriel är förmedlaren. Där talas först om änglarna och sedan specifikt om Gabriel och Mikael. I 53/2-10 respektive 2/97-98 står det:


Er landsman /Muhammed/ har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom, [en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad över horisonten; därefter närmade han sig till dess han stod [svävande i luften] på två båglängders avstånd eller ännu närmare. Så uppenbarade [Gud] det han ville uppenbara för Sin tjänare.

SÄG [Muhammad]: ”Den som är fiende till Gabriel – han som på Guds befallning låter [uppenbarelsen] sjunka in i ditt hjärta som bekräftar det som ännu består [av äldre tidens uppenbarelser] och ger de troende vägledning och ett budskap av hopp – den som är Guds fiende och fiende till Hans änglar och Hans sändebud och till Gabriel och Mikael [skall veta att] Gud är fiende till dem som förnekar sanningen”.


Asad visar, Bihang IV s. 955 Den nattliga resan, att alla auktoritativa tidiga uttolkare och författare till hadither, menar att ängeln Gabriel, förutom att ha förmedlat uppenbarelsen, även är den som åtföljer Muhammed på hans nattliga resa till de heliga platserna, bland andar tempelplatsen i Jerusalem och Kaba i Mekka, och därefter till himlen och helvetet. I sura 17/1 beskrivs denna resa:


STOR är [Gud] i sin härlighet, Han som under natten förde sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är den som hör allt, ser allt.

Hjärpe (1985) framhåller att denna resa har spelat stor roll i islam. Så fortsätter Koran att berätta om Moses och den uppenbarelse som givits honom. Asad visar i sin kommentar (n3 s. 395) att Koranen säger i 4/164 att Gud talade till Mose utan förmedling, alltså direkt. Han tolkar även att orden i det citerade, ”STOR är [Gud] i sin härlighet, Han som under natten förde sin tjänare …, för att visa honom några av Våra tecken” också betyder att Gud här talar direkt till Muhammed.

Enligt Asad finns det flera styrkta traditioner som säger att Gabriel av lärda judar i Medina framställts som ”judarnas fiende”, och detta av tre skäl. För det första ansåg de att Gabriel endast förmedlade uppenbarelser om olyckor som skulle drabba judarna, vilket gör honom till förmedlare av onda förebud. Medan Mikael nämns som motsatsen, en förmedlare av lyckosamma budskap och därmed deras vän. För det andra därför att Gabriel var den som förmedlade Koranen till Muhammed, medan judarna menar att det var de som mottagit den sanna uppenbarelsen. För det tredje därför att Koranen riktar mycket kritik mot vissa judiska föreställningar och beskriver dem som förvrängda, det vill säga att de strider mot den sanna uppenbarelsen som Mose en gång fick, och som nu är given till Muhammed.


Många av de viktiga händelser som i Bibeln anger änglarna som budbärare finns återgivna i Koranen. I sura 11/6ff handlar det om Abraham. Där sägs: ”OCH VÅRA budbärare kom till Abraham med ett glatt budskap. … Då gav Vi det glada budskapet om Isaks [födelse] och om Jakob [som skulle födas] efter Isak.” I kommentaren till denna sura påminner Asad om att Koranen aldrig säger att det var änglar som besökte Abraham, men att ordet rusulunā betyder budbärare och används ofta om himmelska budbärare. Alla klassiska kommentatorer tolkar då budbärarna som änglar. Sakarias får budskapet om Johannes i sura 3/39, och i det följande citatet 3/42-47 är budskapet riktat till Maria:

Där [i helgedomen] bad Sakarias till Gud: ”Herre! Låt mig, som gåva från Dig, få en [son]. Sund till kropp och själ! Du bönhör den som ber.” Och änglarna ropade till honom med han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: ”Gud kungör för dig det glada budskapet om [en son] Johannes, som skall bekräfta ett ord från Gud och [bli] en ledare [för sitt folk], en renlevnadsman och en profet, en av de rättfärdiga.”

[MINNS] ÄNGLARNAS ORD TILL Maria: ”Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor … Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet. …” Maria sade: ”Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?” [Ängeln] sade: ”Så [skall det bli]; Gud skapar vad Han vill. Om han vill något skall vara, säger Han endast till det: ‘Var! – och det är… ’.”

Änglarna som förkunnar Johannes Döparens födelse nämner bara obestämda änglar, så gör även Matteus och Lukas som vi såg tidigare. Däremot låter Matteus, men inte Lukas som den andra som berättar om ängelns budskap till Maria, oss veta att detta är Gabriel. Varför det inte anges i suran säger kommentarerna inget om.

I sura 8/11-13 frambär änglarna budskapet att de troende har Gud på sin sida i striden och rätten att förgöra de otrogna som har Djävulen på sin sida. Och i sura 8/50 beskrivs hur änglarna som själarnas ledsagare mottar de otrogna efter deras död:

[Minns hur] Han ingav er lugn och känsla av trygghet och lät ett regn falla från himlen för att rena er och lossa Djävulens smutsiga [grepp] om era [sinnen] fall, stärka ert mod och göra er stadiga på foten. Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: ”Se, Jag är med er” [och befallde dem att] inge de troende mod och tillförsikt [och låt dem veta:] ”Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden och händer!” Detta [drabbade förnekarna] därför att de trotsade Gud och Hans Sändebud … ”Smaka detta [straff i denna värld, och minns att] Eldens plåga väntar dem som förnekar sanningen!”

OM DU kunde se förnekarna av sanningen när änglarna i dödsögonblicket tar emot deras själar och slår dem i ansiktet och i ryggen, medan [de ropar]: ”[Ni skall få] pröva förbränningens plåga, följden av vad ni har sänt framför er [till domen]; …”

Finns det något i Koranen som kan liknas vid den judiska apokalyptiken och då även som den har beskrivits i Uppenbarelseboken? Domen finns förutsagd i flertalet suror ett exempel är sura 20/15 som säger:


Den yttersta stunden skall komma, även om jag håller dess [ankomst] hemlig för att alla skall lönas för det de har stävat mot.

Om änglarna vet tiden säger denna sura inget, inte heller kommentaren. I sura 53/56-61 omtalas också tidens slut, samtidigt som den framhåller att Muhammed är efterföljare till dem som tidigare varnat för den slutgiltiga domens dag, alltså en fortsättning av GT och NT:

DENNE [Profet] är en varnare liksom de som varnade i gångna tider, [Stunden] som närmar sig kommer allt närmare, [men] ingen annan än Gud kan dra undan slöjan som döljer den.

I 84/1-12 är som Asad säger i kommentaren ”den Yttersta stunden inne och en ny verklighet tar sin början”. I denna sura nämns inte något om uppenbarelse eller något om någon förmedlande ängel. Som vi ser i det citerade, sura 69/1 och följande verser13-43 nämns änglarna. Om de åtta bärarna säger Asad i sin kommentar (n11 s. 851) att Koranen inte ser någon anledning att bestämma åt vilka detta uppdrag har givits. Vissa av de tidigaste kommentarerna anger att det är åtta änglar. I den näst följande citerade suran, 56/1-25 nämns aldrig någon ängel som har förmedlat och avslöjat vad tidens slut innebär:

SANNINGENS stund [skall komma]! Vad betyder Sanningen stund? Och vad kan han låta dig förstå att Sanningen stund betyder? /---/Och när domedagsbasunen ljuder – bara en gång – och jordytan och bergen lyfts upp och krossa i en enda stöt, den Dagen har kommit som måste komma. Och himmelen – som har blivit skör – skall brista och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över den skall åtta [bärare] den Dagen bära din Herres tron. Den Dagen kommer ni att undergå [rannsakan och dom] och ingenting, som ni höll hemligt, skall bli fördolt. Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: ”Kom! Läs [vad som står] i min bok! Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!” Han skall leva, salig, i ett himmelskt paradis, där [alla] frukter är [lockande] nära. [Han och medbröder skall uppmanas:] ”Ät och drick av hjärtans lust! [Detta är lönen] för de [goda handlingar] som han sände framför er!” Men den som får ta emot sin bok med vänster hand skall säga: ”Ack, om jag ändå hade sluppit se min bok och fått förbli i okunnighet om denna räkenskap över mitt liv! Om detta ändå hade varit slutet! … Då skall befallningen ges: ”Grip honom och slå honom i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja där efter ihop honom [med andra syndare] i en kedja vars längd är sjuttio alnar; …” [Detta är] en uppenbarelse från världarnas Herre!


NÄR DET kommer som måste komma, skall ingen bestrida dess verklighet. [Det skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra] Jorden skall skakas av en våldsam skakning och bergen skall smulas sönder och bli till stoft, som skingras vida omkring; och ni [människor] skall delas upp i tre grupper: De som hör till den högra sidan – och vilka är de som hör till den högra sidan? De som hör till den vänstra sidan – och vilka är de som hör till den vänstra sidan? Och de främsta – de främsta [i tron och att göra gott]. De skall vara i Guds närhet i lycksalighetens lustgårdar. Många av dem är sådana som levde i äldre tider; men få av dem är av senare släkten. På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar] skall de vila mitt emot varandra och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa, [med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus, och frukter av alla slag som de önskar, och köttet av den fågel som de har lust till. Och [deras sällskap] är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor, [sköna] som pärlor i [ostronets] skyddande skal. [Sådan är] belöningen för deras handlingar! Där behöver de inte lyssna till tomt och meningslöst tal och ord som inbjuder till synd. Överallt hörs bara: ”Fred! Fred [vare med er]!”.

5. Likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna

I min sammanfattning koncentrerar jag mig på hur änglarna beskrivs med avseende på plats i tid och rum, och på relationen mellan änglarna och Gud som avsändare och mellan änglarna och människan som mottagare, dessutom på änglarna som förmedlare i rollen av i talande budbarare, och som handlande tjänare. Först sammanfattar jag Gamla testamentet, för att därefter göra en jämförelse mellan Gamla och Nya testamentet. Som ett tredje steg jämför jag dessa båda med föreställningen om änglar i Koranen.

5.1 Sammanfattning av änglar i Gamla testamentet

I urvalet texterna från det Gamla testamentet ser vi att det sker en förändring i uppfattningen om änglar som förmedlare mellan Gud och människan. Avståndet mellan Gud och människa blev allt större. Änglarna blir mer kosmiska, eller transcendenta, de avlägsnar sig mer och mer från människans värld. Detta genom att dualismen, som Ringgren (2005) framhöll som influenser från den iranska zoroastrismen, blir allt mer påtaglig genom betoningen på Guds upphöjdhet och transcendens i den efterexilska judendomen. Vi fick också veta att Gerleman och Johnsson menade att de gammaltestamentliga texterna förutsätter föreställningen om ett himmelskt tronråd, i samband med människans skapelse till Guds avbild. Gudslikheten innebär att människan är skapad för att ha en nära relation med Gud.


I skapelseberättelsen, Första Moseboken, såg vi att Gud och människan umgicks i Edens lustgård, där Gud talade direkt till människan. Människan fick ge djuren namn, vilket jag tolkar så att den tidiga gammaltestamentliga traditionen ställer människan högre än änglarna. Om det är så, så antar jag att det beror på att människan blev skapad till Guds avbild. I denna berättelse framträder änglarna efter Adam och Evas fall och utdrivning, och i samband med detta förbjuder Gud dem att vistas i lustgården, Gud ger ängeln rollen av väktare. Jag tänker mig att detta pekar på att människan inte längre föreställs kunna vistas i Guds omedelbara närhet.

Berättelsen om Abraham och besöket av de tre männen visar att Gud måste använda sig av förmedlare. Men genom att änglarna tar människans gestalt ser vi att änglarna som Guds budbärare i står i direkt kontakt med människan. Det heliga vistas i den immanenta världen. När Gud sedan sätter Abraham på prov och begär Isak som offer, såg vi att Gud genom ängeln talade indirekt till Abraham, samtidigt som han själv också talade direkt Gud till honom. Här vistas Gud i den himmelska, transcendenta världen. Här antar jag, som jag visade utifrån Laato, att skillnaderna kan bero på under vilken tid de muntliga berättelserna började skrivas ned. Det större avståndet mellan Gud och människan markeras också i Jakobs möte med Gud som sker i Jakobs dröm. Utifrån Laato visade jag att Jahvisten beskriver Gud som omedelbar och antropomorf, och att Eloisten inte beskriver Gud ha direkt kontakt med människan, utan budskapet förmedlades via änglar och drömmar.

I profetlitteraturen finner jag att Guds transcendens och upphöjdhet blir tydlig, så också då influenserna från Babylon. I Jesaja vision, som kan likställas med dröm, ser han Gud omgiven av serafer, vilka beskrivs som ett blandväsen, mellan fågel och människa, försedda med fyra vingar. En av änglarna, kallad seraf, får uppdraget att med ett glödande kol från altaret rena Jesaja, vilket möjliggjorde hans kallelse som profet. Här talar Gud indirekt genom ängeln till Jesaja, samtidigt som också Gud själv talar direkt till honom. Ängeln är både budbärare av Guds tal, och en handlande tjänare. Vi såg även ängeln som tjänare i det att Jesaja lät denna strida mot Assyrien. I Hesekiels bok har inte änglarna någon direkt förmedlande eller handlande roll. Deras plats och roll förefaller vara att utgöra, det tronråd, som Gerleman och Johnsson talar om. De omger, och blir, en del av ”Herrens härlighet”. Också Hesekiel får en vision, och den beskrivning han ger av ”Guds härlighet” har likheter med Jesaja, speciellt i att änglarna sägs likna både djur och människor och ha fyra vingar. Budskapet till Hesekiel sker genom visioner och auditioner, som jag inte funnit tolkas av änglar. Danielsboken är som apokalyps rik på syner, eller visioner, viket blev vanligt under den intertestamentala tiden. Här sker en personifiering av änglarna genom att de nämns vid namn. Vi såg att Ringgren menar att boken innehåller en utvecklad änglalära, typisk för GT: s allra sista skede, det vill säga att författaren befinner sig i den hellenistiska tiden då inte bara landet, utan även rätten till att utöva den judiska religionen, hotades att tillintetgöras. Gabriel beskrivs som Guds utvalda, den som förmedlar och tolkar Daniels apokalyptiska visioner om vad som ska komma i den yttersta tiden. Mikael har rollen som krigsängeln som vinner seger åt Israel. I judisk tradition är Mikael nämnd som folkets skyddsängel. Den som kallas Människosonen och liknade en man, såg vi Laato mena vara en viktig frälsargestalt i Daniels bok. En av flera judiska tolkningar är att han representerar en hop av änglar. Kanske är det så som vi såg Laato själv uppfatta det, att denna representerar en fas i apokalyptiken. Immanenta förhoppningar om en ättling till David omvandlats till en transcendent förhoppning om att Gud på ett övernaturligt sätt ska gripa in i världshistorien, på grund av de inte ser ett nära slut på ondskan. Vi vet alltså inte om Daniel identifierade Människosonen med Messias, men tydligt är att detta sker i såväl apokryfer och pseudepigrafer som i det Nya testamentet.

5.2 Likheter och skillnader i Gamla och Nya testamentet

Jag visade tidigare att när kristendomen formades som en självständig religion var föreställningen om änglarna väl känd och utvecklad inom judendomen. I Matteusevangeliet finns änglarna med när han beskriver Jesus historia som de utlovade Messias. I alla berättelserna har ängeln rollen som budbärare. De talar direkt till Josef och till de ”tre vise männen” i deras drömmar. Jesus möte med Satan, som en fallen ängel, beskrivs som en direkt dialog mellan dem. Änglarna som nämns i detta senare sammanhang har rollen som handlande tjänare. Att Matteus låter änglarna uppenbara sig genom drömmar, och att det inte är Gud själv som talar direkt kan jag tolka som en förändring genom påverkan under den intertestamentala tiden. Dualismen har lett till större åtskillnad mellan den transcendenta och den immanenta världen, och både änglarna och Gud avlägsnar sig mer och mer från människans värld.

I Jesus eskatologiska liknelse visar Matteus att änglarna är Jesus eller Människosonens tjänare, och den handling de ska utföra är att skilja de onda människorna från de goda. Samma roll får de i Jesus eskatologiska tal, då han ska sända ut sina änglar för att samla ihop ”hans utvalda”, de som trodde. I detta sammanhang får vi också veta att det bara är Gud och ingen annan, varken Jesus själv eller änglarna, som vet när detta ska ske. Liksom i GT står de onda änglarna mot Guds änglar. Efter det att änglarna har åtskiljt de onda, som får gå till vänster, och goda som får gå till höger, ska Jesus som Människosonen, sända de onda till den eviga eld som också väntar djävulen och hans änglar.

Vi såg att det enligt Studiebibeln V är karaktäristiskt för NT att inte ge många beskrivningar av hur änglarna ser ut. Den ängel som visade sig vid Jesus grav beskrevs av Matteus likna blixten, och klädd i snövita kläder. Detta kan sägas stämma med att både i Jesajas och Hesekiels visioner är beskrivningarna av änglarna mer dramatiskt beskrivna, med många vingar, och som sagt förmedlade genom visioner. Det finns en skillnad mellan Lukas och Matteus, tal om änglarna. I motsats till Matteus talar Lukas om att det är ängeln Gabriel som ”står vid Guds tron” som visar sig för Sakarias och i ett direkt tal säger att hans hustru skall föda honom sonen Johannes. Detsamma gäller budskapet till Maria. Lukas men inte Matteus låter oss veta att detta också är Gabriel som även här har rollen som budbarare och talar direkt till Maria. Överhuvudtaget finner jag att Lukas lägger större betong på änglarna, vilket också visar sig i att han beskriver änglarna som förmedlare av budskapet till herdarna och talar direkt till dem. I Lukasevangeliet beskrivs Jesus säga i att de som inte vill kännas vid honom inför människor, ska inte heller bli igenkända av änglarna. Matteus säger här att de ska bli förnekade av ”min fader i himlen”, det vill säga inför Gud. Jag menade tidigare att detta kan tyckas lite märkligt då Matteus samtidigt låter änglarna få den viktiga uppgiften att skilja de onda från det goda. Men även här kan jag tänka att det är påverkan från dualismen, och då ett tecken på att de hämtar sina uppgifter från olika källor som jag visade i samband med vad Hartman talade om angående den synoptiska traditionen. Jag visade också att Lukas är ensam om att nämna liknelsen om Lasaros, som gav änglarna den tjänande uppgiften är att lyfta upp den döda tiggaren Lasaros till himmelen.

Kan vi som Studiebibeln V menar se att Paulus, betoning på rättfärdiggörelsen genom tron och Kristus som förmedlare och medlare mellan Gud och människa leder till att han, tonar ned föreställningen om änglar? Klart är att han anser att det ”nya” som kom med Jesus i jämförelse med det Gamla Testamentet innebär att apostlarna som Guds budbärare har en högre ställning inför Gud. De talar i jämförelse med änglarna med större auktoritet. Därmed har änglarnas roll tonats ned hos Paulus. En annan sak är att han inte klart säger vilka änglar det är som står tillsammans med de människors som föraktar evangeliets budbärare. Riktigt tydlig blir skillnaden mot speciellt Lukas, men även Matteus, då Paulus säger att det är de rättfärdiggjorda människorna som ska döma änglarna. Vad Paulus här menar blir inte riktigt klart. Även Studiebibeln III kan bara anta att han troligen måste syfta på fallna änglar, då det inte finns angivet någonstans i Bibeln att heliga änglar ska dömas. Däremot är uppfattningen att Satan som den högste av de fallna änglarna kan personifiera sig själva i både onda och goda människor som de då kan leda bort från Gud. Gud kan alltså använda de onda änglarna i sin tjänst. Hela Paulus framställning i det texter jag valt är mycket troligt, eftersom han funnit att ängladyrkan var ett problem i församlingen i Kolossai, genom ett växande intresse för änglarna som till och med såg ut att leda till ängladyrkan. Intressant är här att Paulus talar om deras ”syner”. Ängladyrkan ser vi vara olikt både vad det gäller uppfattningen om änglar i Gamla Testamentet och i evangelierna. Ringgren (2005) menade att GT såg detta som oförenligt med Jahvetron. Hebréerbrevet kan sägas var mycket likt Paulus i det att det säger att profeterna inte längre tjänar som Guds budbärare. Att han säger detta, och då även Paulus, beror mest sannolikt på föreställningen om att profeternas röst hade tystnad. Jag visade i min beskrivning av den intertestamentala tiden, och då i samband med att Schiffman diskuterar kanoniseringen av den hebreiska Bibeln och därmed vårt Gamla testamente. I den rabbinska traditionen fanns föreställningen om att ”profetians ande” hade upphört i och med den onda tiden. Vi såg hur Hebréerbrevets författare också tonar ned änglarnas relation till både Gud och människan, och då även deras roll, både som förmedlande budbärare och handlande tjänare. Detta gör han i sin jämförelse mellan dessa och Jesus, och då i förlängningen mellan apostlarna som evangeliets budbarare och änglarna. Judasbrev menade jag var intressant just i det att det både visar likheter med och hänvisar till de texter som skrevs under den intertestamentala tiden. Judas som hänvisar till både 1 Henoksboken och Mose testamente, som pseudepigrafer, är det enda nytestamentliga text, förutom Uppenbarelseboken, som talar om och ärkeänglar och då ärkeängeln Mikaels rättfärdighet. Dessutom visar han att på den yttersta dagen ska Gud komma tillsamman med alla sina änglar. Dessa ska vara med när Gud dömer världen.

Den enda rent apokalyptiska boken i Nya testamentet är Uppenbarelseboken. Jag visade tidigare att boken har likheter med Jesaja, Hesekiel, Daniel, och till Henoksböckerna. Det handlar om budskap genom visioner och auditioner, förmedlade och förklarade av en ängel, en angelus interpres. Johannes säger sig se någon som liknade en människoson, klädd i en fotsid klädnad, och vars hår var vitt som ull, som snö, ögon som eldslågor och fötter som glödande koppar. Detta har likheter med Danielsboken. En slående likhet med både Matteus och Lukas är att han ska säga till församlingen i Sardes att den som segrar över det onda ska denna människoson, Jesus, kännas vid inför ”min fader och inför hans änglar”. Samtidigt visas änglarnas ställning, ingen av dem bara Jesus, som Messias, kunde öppna och läsa bokrullen som ängeln höll i sin hand. Änglarnas ställning här visas också i det att de alla tillsammans med de äldste faller med och tillber Jesus.

Trots detta har änglarna en stor roll i Uppenbarelseboken. Vi såg att de hade makt att hålla tillbaka den kommande domen, de hade rollen att märka ut de rättfärdiga med Guds sigill. Jag visade även att änglarna med basunerna enligt Studiebibeln IV hade en ”äreställning” inför Gud. Och att vi kan tolka det så att texten talar om sju ärkeänglar, med makt att verkställa Guds domar. En annan likhet med tidigare texter är att Gud också tar de onda änglarna i sin tjänst. Att dessa inte kan göra vad de själva vill, utan står under Guds makt, syns i det att de har hållits bundna. Denna makt kan jag tänka mig demonstreras genom den ängel som kommer ned från himlen med den öppnade bokrullen. Genom att sätta den ena foten på havet den andra på jorden och lyfta sin hand mot himlen, har han rollen att visa på Guds absoluta makt. Vi kan också notera att Johannes här, vilket kan bero på likheten med GT som jag nämnde om, talar om Guds ”tjänare profeterna”.

När den sjunde ängeln har blåst i sin basun blir det en strid i himlen, och det är då ärkeängeln Mikael får rollen att besegra Satan, som då tillsammans med sina änglar kastas ner på jorden. Den dom som efter detta ska komma ska verkställs av änglarna. Den makt som Johannes i sina visioner ser att änglarna har leder han till att vilja falla ned och tillbe den ängel som visat honom vad som kommer att ske vid tidens slut. Två gånger måste ängeln avvisa honom och säga att de inte ska tillbes, detta hör endast till Gud. Det är möjligt att tänka att Johannes, som även här nämner ”profeternas röst”, menar att denna återigen kan höras, och att denna röst i motsats till vad Paulus vill mena hörs genom änglarna, lika väl som genom ”evangeliets apostlar”. I samband med att ängeln avvisar hans tillbedjan förklaras att ”Herren, som är en Gud för profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall ske … Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande”. Den makt som Johannes uppfattar att änglarna har såg vi ju även i att det är en ängel som har nyckeln till avgrunden och som till slut binder Satan.

5.3 Likheter och skillnader mellan GT – NT – Koranen

Jag påminner om att Rippin visar Koranens tre grundläggande teman, lagen, de tidiga profeterna och den slutgiltiga domen, och att detta förutsätter biblisk kunskap, att Koranens Gud är den samma som Bibelns, och att Koranen visar att Abraham, Moses, David och Jesus fått någon form av skrift uppenbarad. Vilka främsta likheter och skillnader har jag då funnit?


Enligt Koranen har Gud skapat människan, änglarna och djinner: Här ser vi en skillnad då GT och NT inte säger att änglarna är skapade, utan framställer dem så att de finnas redan före skapelsen som ett Guds tronråd. När djinnerna avvisas som skyddsandar, eller skyddsänglar ser vi en ytterligare skillnad, något som har att göra med att människan inte kan ha någon beskyddare eller hjälpare utom Gud. Vi såg att det är möjligt att tolka Matteus 18:10 så att han talar om skyddsänglar, vilket jag av utrymmesskäl inte visat även finns omtalat i Andra Mosebok 23:20-21. Djinnerna ska vi tolka som en ond kraft, likt den fallna ängeln, Iblis eller Satan som, till skillnad från GT och NT, ska förstås som ett skapat väsen som får makt av Gud att lura människan till ont, dock inte dem som tillhör Gud. En ytterligare skillnad gentemot GT är att Gud i detta samband sägs ta emot Adams bön om förlåtelse. Skillnaden till NT ligger i Jesus roll som Messias, den som ska återställa ordningen. Adam ger djuren namn i både Koran och GT. Men vi kan se en skillnad i att Koranen här gör en rangordning mellan människan och änglarna, vilket då kan tänkas komma av att änglarna liksom människan inom islam tänks vara skapade. Skillnad blir det även i att det är i detta sammanhang som Satan, Iblis, kommer till genom att vägra falla ned på sina ansikten inför Adam, vilket vi ska förstå, enligt vad vi såg Asad mena, så att människan står högre än änglarna. Detta är inget som jag finner likhet till i GT och NT, frånsett Paulus diskussion om apostlarnas högre värde som budbarare av evangeliet, i jämförelsen med änglarna. Vad som också blir skillnad är dels att änglarna inte ges en gudomlig status, får uppdraget att välsigna och be för människor.

En viss likhet kan jag finna med Lukas i berättelsen om den fattige Lasaros, i det att Koranen ger Dödens ängel den tjänande uppgiften att föra de dödas själar till Gud. Jag ser också en viss likhet i det att änglarna har rätt att ställa frågor om människan liv på jorden. Matteus beskrev att Jesus i sitt eskatologiska tal gav änglarna uppgiften att åtskilja de onda från de goda och kasta de onda i elden. Dessutom att de som inte kändes vid Jesus inför människorna skulle inte heller änglarna kännas vid. Lukas talar till skillnad här om ”min fader i himlen”.

En ytterligare likhet finns i att ingen, vare sig GT och NT, eller ger änglarna någon medlande roll, så att de kan tjäna som förespråkare för människan inför Gud

I Koranen förefaller änglarnas främsta roll vara den tjänande. Detta är framträdande skillnad jämför med både GT och NT, i vilka änglarna har en tydlig roll som budbärare och som talar direkt till människor. Egentligen är det endas Gabriel som den främsta och som vi såg kallas för Uppenbarelsens ängel som omtalas i egenskap av budbärare. Det förefaller mig som om änglarna har sin funktion först och främst i relation till profeterna, till Muhammed och de ”forna” profeterna. Gabriel som uppenbarade Koranen för Muhammed och var den som förde honom ut på sin nattliga resa, räknas som vi såg till de främsta ”bland troende” och tjänar som Muhammeds beskyddare. Vi såg Asad i kommentaren jämföra Mose och Muhammed och betonar därmed att Gud talade till Mose alltså direkt, utan förmedlande ängen, så som han sägs ha talat direkt till Muhammed under hans nattliga resa.

Jag visade att många av de viktiga händelser som i Bibeln anger änglarna som budbärare finns återgivna i Koranen. Men varken i fråga om Sakarias, vilket är en likhet med Matteus och Lukas, eller i fråga om Maria, vilket är en skillnad i jämförelse med Lukas, anges Gabriel som budbärare.

Avslutningsvis – vilka likheter och skillnader kan vi se i Koranens beskrivning av änglarnas roll vid tidens slut, som vi såg Muhammed mena att han liksom alla profeter före honom har varnat för? Domen och åtskiljandet mellan onda och goda finns beskriven på många ställen i Koranen. En likhet mellan alla texter jag lyft fram är att änglarna, trots att de har en framträdande roll inte vet när denna tid ska komma. Störst likheter finns i Daniels bok men allra främst i Uppenbarelseboken.

I den sura (84) som Asad säger visar på att den yttersta stunden är inne och en ny verklighet tar sin början, nämns inte ordet uppenbarelse inte heller eller någon om änglarna, vilket är en skillnad i jämförelse med Uppenbarelseboken. Jag citerade i det föregående sura 69/1 och följande verser 13-43 som däremot nämner änglarna. Denna sura visar likheter med Johannes uppenbarelse som uttryckligen säger att det är en uppenbarelse. Till skillnad från Daniel och Uppenbarelseboken som anger Gabriel som förmedlare och uttolkare säger denna sura endast att det är en uppenbarelse från ”världarnas Herre”. Vi ska då alltså tolka denna som ett direkt tal från Gud, men vi får inte veta i texten till vem den är given annat än genom Asads kommentar som anger att den är given till Muhammed. Här omtalas domedagsbasunen, som uttryckligt ska ljuda bara en gång, till skillnad från Johannes som ser och hör sju basuner. Likheten finns också i att jorden ska förstöras. En, snarlik, likhet till GT är talet om Herrens tron. Men det enda vi får veta är att denna ska bäras av åtta änglar. Det finns ingen beskrivning av dessa väsen, så att de beskrivs som varelser till hälften människa och hälften djur som vi såg i GT. Likheten är också att det ska hållas rannsakan och dom. Även här som i Johannes Uppenbarelse och Danielsbok talas om ”livets bok”. Intressant är att se att Matteus tal om de som får gå till höger och de som får gå till vänster här i Koranen blir ”den som får ta emot sin bok med höger hand” det vill säga de goda, och ”den som får ta emot sin bok med vänster hand”, de onda. Samma uppdelning såg vi i sura 56 som på ett ingående sätt till skillnad från både GT och NT beskriver hur tillvaron i den kommande världen ska te sig för de goda, eller de rättfärdiga. Befallningen, grip honom och slå honom i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom, kedja där efter ihop honom med andra syndare i en kedja vars längd är sjuttio alnar; påminner som vi ser om Uppenbarelsebokens uppmaning till ängeln Mikael och domen över Satan. Till skillnad mot detta gäller det i Koranen de onda, det vill säga de orättfärdiga. Men i alla tre finns föreställningen om att även änglarna ska dömas. En annan likhet som jag till sist ska nämna, som gäller Gamla och Nya testamentet såväl som islam är föreställningen uttryckt i de två sista verserna jag citerade i de föregående ur sura 56: ”Sådan är belöningen för deras handlingar! Där behöver de inte lyssna till tomt och meningslöst tal och ord som inbjuder till synd. Överallt hörs bara: ‘Fred! Fred vare med er!’”.


5.4 Slutord


De likheter och skillnader som jag har funnit i min läsning av Nya och Gamla testamentets texter och Koranen har naturligtvis att göra med de influenser som judendom och kristendom har givit till islam. Detta såg vi att både Rippin och Hjärpe visar på. En annan orsak till likheter är att zoroastrismen som tongivande religion redan tidigt influerat det som kom att bli den judiska religionen, lika väl som den influerat det område där islam kom att formas. Jag gör inte anspråk på, att på något sätt ha gett en uttömmande beskrivning av likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna. Dessutom bör jag också säga att under arbetets avslutning, insett att jag kunnat göra andra urval av texterna, allt eftersom jag upptäckt flera intressanta likheter och skillnader i källor som jag valt att inte ta med.

Sammanfattningsvis så kan jag säga att jag funnit att de främsta likheterna finns mellan Gamla testamentet och Koranen. I dessa båda är änglarna viktiga som Guds handlande tjänare. Men jag tycker mig se en tydlig skillnad i det att jag finner att änglarna framträder mycket oftare som Guds talande sändebud i GT, mindre ofta och mindre tydligt i Koranen. Men det finns också en skillnad inom kristendomens texter. I Nya testamentet har de en mindre roll i Paulus brev och i Hebréerbrevet i jämförelse med Matteus och Lukas evangelier, där de tydligt har del i åtskiljandet mellan goda och onda. Men både i GT och i NT liksom i Koranen har änglarna del i det skeende då Gud dömer världen. Men i beskrivningen av tidens slut är det en tydlig skillnad främst genom att änglarna i Uppenbarelseboken har en tydlig roll både som budbärare och som handlande. Den allra tydligaste skillnaden är att i Koranen, men inte i GT och NT framställs änglarna som skapade.


Som jag visat är det högst sannolikt att det är zoroastrismens onda väsen Angra Mainya eller Ahriman, som stått modell för hur Bibelns Satan har beskrivits, speciellt kanske, som Olson menar, när det gäller judisk och kristen apokalyptik. Apokalyptikens verkligt dramatiska och beskrivningar har jag inte funnit lika framträdande i Koranen, även om den är ganska full av hänvisningar till ”helvetets eld”. Däremot delar alla religionerna innebörden i zoroastrismens idé om att Ahura Mazdā, eller Gud och hans ”ärkeänglar” vid tidens slut ska en gång för alla förgöra de onda makterna, och hela världen och alla människor blir befriade från all ondska, lidande och sorg. Både i Koranen och i Uppenbarelseboken är det tydligt att det är en av änglarna som fått uppgiften att slutgiltigt binda Satan, som den fallna ängeln.

Då blickade Mikael, Gabriel, Suriel och Uriel ned från himmelen … Och de talade till sin Herre, Konungen: Herrarnas Herre, gudarnas Gud, konungarnas Konung, din härlighets tron och ditt heliga, ärofulla namn bestå genom världens alla släkten; prisad och högtlofvad är du! (Henoksboken)
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