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Niklas begynner med å fortelle at Bibelen nevner engler til sammen over 200 ganger i 34 
av Bibelens 66 bøker. Det betyr likevel ikke at kristne skal tilbe engler, men det viser at 
engler spiller en rolle i Bibelen. Deretter spør han hva engler egentlig er og hvilke 
oppgaver de har. 
 
Englene er BUDBRINGERE 
Niklas leser Luk 1,26-30 hvor engelen Gabriel kommer med en beskjed til Maria, og 
forteller at ordet engel egentlig betyr budbringer. Josef får flere ganger beskjeder fra 
engler, og englene er de første som får dele budskapet om Jesu fødsel.  
 
Englene er TJENERE 
I Mark 1,13 leser vi at englene tjente Jesus, og det står i Heb 1,6 at englene skal tilbe 
Ham. Dette viser at Jesus står over englene, og forteller oss at engler ikke er verdig vår 
tilbedelse eller at de bør være et mål for vår åndelige søken. Paulus forbyr tilbedelse av 
engler i Kol 2,18, for det er bare Jesus som skal tilbes. Englene tjener også oss 
mennesker (Heb 1,14), som når en engel redder Peter fra fengselet (Apg 12,7-9).   
 
Englene er ÅNDELIGE 
Englene er åndelige vesener, selv om de kan gripe inn i den fysiske verden, men de er 
likevel en del av Guds skaperverk og fullstendig underlagt Ham. 
 
Englene er PERSONLIGE 
Englene er personlige vesener med egne navn, som Mikael og Gabriel. Peter sier at de 
har egne tanker (1 Pet 1,12), Jesus forteller at englene har følelser (Luk 15,10) og Judas 
skriver at de har vilje (Judas 1,6). Disse tingene betyr at de er personlige. 
 
Deretter spør Niklas hva englene betyr for oss i dag.  
 
Englene kan VIRKELIGGJØRE BØNNESVAR 
Når vi ber til Gud, kan Gud gi oss bønnesvar ved hjelp av sine engler. Både ved å 
komme med budskap fra Gud, men også beskytte oss og utføre under, som med Maria 
og Peter. Englene kan tjene Gud på mange måter (Sal 103,20-21). 
 
Englene kan OPPMUNTRE OSS 
Ikke bare Den Hellige Ånd kan oppmuntre troende, men også engler. Et eksempel på 
dette ser vi når Paulus mottar et oppmuntrende budskap fra en engel (Apg 27,23-25). 
Niklas forteller en åndelig opplevelse fra sitt eget liv som kunne ha innebåret engler, som 
var veldig oppmuntrende i ettertid. 
 
Englene kan HJELPE OSS I VANSKELIGHETER 
I Bibelen ser vi eksempler på dette med både Paulus og Peter (se ovenfor). Bestefaren 
til Niklas opplevde å nesten bli drept i en arbeidsulykke, men ble reddet av engel som 
kastet ham unna faren.  
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Englene kan STØTTE OSS I OPPDRAGET 
Jesus sier at englene gleder seg over at mennesker blir frelst, og i Apg 8,26 leser vi om 
en engel som bidrar i misjonsarbeidet til apostelen Filip. 
 
Niklas avslutter med å understreke at det alltid er Gud som har æren for det gode som 
skjer med oss, og ikke englene, selv om de kan være med å hjelpe oss. Å søke andre 
åndsmakter enn Gud, kan resultere i å støte på ånder som absolutt ikke vil oss godt og 
som gjør hva som helst for å føre oss vill.  
 
Deretter sier han at å vite litt om englene kan sette juleevangeliet i et nytt perspektiv. 
Fordi det hadde ikke trengt å komme et englekor foran gjeterne den dagen Jesus ble 
født. Budskapet hadde jo vært det samme. Men Gud ville at vi mennesker skulle se at 
også hele himmelen jublet på denne dagen.  
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Har du noensinne opplevd å møte en engel eller sett resultatet av englers hjelp i 
ditt liv? Hva skjedde? 
 

• Vet du om andre tilfeller i Bibelen, utenom de som er nevnt ovenfor, hvor engler 
spiller en viktig rolle? 

 
• På den tiden da nytestamentet ble skrevet fantes det engletilbedere, derfor var 

det viktig for forfatterne av NT å understreke at man ikke skulle tilbe engler. 
Hvordan forholder folk seg til engler i dag? Er dette poenget fortsatt relevant i vår 
kultur? 
 

• Ulike religioner forteller om engler. Les Gal 1,6-9. Ut fra dette, hva kan vi lære om 
kontakt med ånder?  
 

• Les også 2 Kor 11,14-15. Er alle engler nødvendigvis gode? 
 

• Hvordan er englenes tilstedeværelse i juleevangeliet med på å fremheve 
betydningen av Jesu fødsel? 

 
 
 

 
	  


