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Gud 

Menneskene 

Englene 

Engle er mærkværdige væsner, de optræder i mange religioner og er oftest benævnt med mangfoldige navne. Der 

findes ligefrem folk, der er dedikeret til et studie i ”angelologi”A, hvor man undersøger alt om engle. Hvor de 

kommer fra, hvad de skal osv. Det er i denne sammenhæng jeg gerne vil belyse englenes rolle i hhv. Kristendom og 

Islam. 

I denne korte analyse vil jeg først kort belyse, hvad en engel er i de to store verdensreligioner, Kristendom og 

Islam. Dette vil jeg gøre ved, at fremhæve hvilken rolle religionerne tildeler englene i de store begivenheder i hhv. 

religionens og menighedens øjemed. Herunder englenes rolle under skabelsen, før og efter syndefaldet, i 

menneskenes eksil på jorden og slutteligt englenes rolle på dommedag. Jeg berører også kort hvad englenes rolle i 

den almindelige dagligdag er.  Jeg har taget udgangspunkt i Biblen og Koranen og vil ud fra disse primærkilder 

opstille fælles karakteristika. 

 

Engle i Kristendommen 

I Kristendommen forestilles, at menneskene fra tidernes morgen var sammen med Gud og man først ved 

syndefaldet og forvisningen af Eden kom ned på Jorden. Samtidig er der i det gamle testamente angivet at Gud 

efter syndefaldet placerede KeruberB som vogtere øst for haven for at vogte vejen dertil1. Englene er gennem hele 

Biblen angivet som de instrumenter hvorved Gud tester sin menighed2, overbringer beskeder3 eller straffer de 

mennesker der ikke lever efter reglerne udstukket af Gud. Englene er guds mangfoldige hær og den skare hvormed 

han skal straffe folk på dommedag4. Dvs. at englene er et mellemled mellem menneskene og gud men mest af alt et 

redskab Gud alene besidder, derfor er kommunikationen til gud som jeg har vist i følgende figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
A  ”Angelology” er græsk for ord om budbringer.. se evt. http://www.steliart.com/angelology_fallen_heavens_war.html eller 
http://www.theology.edu/theology/angel.htm  
B Keruber er fabelvæsner, der kan føres tilbage til over 6000 år gamle sumeriske anvendelser. Senere i biblen bliver de omtalt 
som bevingede væsner, selv om de antikke Sumeriske skikke ikke beskriver dem som værende bevingede. 

Figur 1 Menneskets og Guds interaktion mellem hinanden 
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Himmelfart 
Syndefaldet 

Jesus fødsel 

Pinsel 

Død 

Opstandelse Dommedag 

Dennesidig 

Hinsidig 

 

Jesus, inkarneringen af Gud, var legemliggørelsen af Gud selv som vandrede på jorden for at bringe menneskene 

tilbage på den rette sti således, at vi når dommedag oprinder, opstår for at blive dømt af Jesus til et hinsidigt liv i 

himmelenC eller skærsildenD. Dog kan man kun komme i helvede, hvis man helt har vendt sig bort fra Gud.  

Dette er, hvad jeg har vist i Figur 2. hvor den sorte streg symboliserer menneskets tæthed til Gud og den stiplede 

røde linje betyder Guds nærhed til mennesket. De røde pile er Guds kontakt til mennesket og forgår på de i Figur 1 

anviste måderE.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I Kristendommen er englenes rolle mangfoldige under dommedagen. En af de første opgaver, de bliver stillet er at 

drage ud til verdens hjørner og samle de udvalgte med basunklang5. Ifølge Johannes’ åbenbaring skal 4 engle 

stoppe vindende i de fire verdenshjørner og en femte med Guds segl i hånd forsegleF alle Guds sande tjenere6.   

De syv engle som står foran Gud, gives hver deres basun. Som når de blæser i dem spreder de hver deres plager 

over jorden for at dræbe alt på jorden, der ikke bærer Guds segl7. Efter denne ombæring kæmper ærkeenglen 

Mikael sammen med sine engle på himlene mod Satan og Djævelen og alle deres ”faldneG”engle. Mikael vil vinde 

og styrte dem i undergrunden. Tre engle flyver så over jorden med en domsforkyndelse hvor den første lovpriser 

Gud, den anden varsler Babylons fald og den tredje forsikrer at alle der stadig vender sig mod Gud, skal lide i 

Helvede8 

Herefter kalder en engel fra himmeltemplet til menneskesønnen i skyen for at sige, at tiden er inde til at høste. 

Menneskesønnen og to andre engle begynder så at høste jorden for alt tjenligH9. For at fuldbyrde Guds vrede hælder 

syv engle de sidste syv plager over jorden for at destruere alt tilbageværende syndigt på jorden10. En engel 

forkynder BabylonsI fald, en anden tilkalder alle himlens fugle, som skal spise kødet på menneskene. Slutteligt vil 

en engel stige ned fra himmelen ned til undergrunden og fastlænke Satan og Djævelen i tusinde år. 

                                                 
C Mennesket i Guds rige – Sammen med Gud igen! 
D Gyldendals Religionsleksikon – ”Skærsilden er et renselsessted hvor helgener går i forbøn for mennesket inden de skal skue 

Gud”, s. 510 
E Denne kontakt foregår med englene som budbringere. 
F Ved at stemple dem i panden med Guds stempel. 
G  Andet Petersbrev V.4 – ”Gud skånede jo ikke de engle som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets 

lænker indtil dommen;” Se også Judasbrevet V.6 – ”og jeg vil minde om, at de engle, som ikke to vare på deres høje hverv, 

men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag;” 
H De tjenlige er menneskene med Guds sejl i panden. 
I Babylon, repræsentationen af alt syndigt på Jorden. 

Figur 2 Menneskets afstand til Gud i Kristendommen 
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Englene i Islam 

I Islam har englene en mere markant rolle idet man i trosbekendelsen skal vedkende sin tro på Guds engle11. Dette 

skyldes at hele Koranen blev åbenbaret til Profeten Muhammed af Guds engel Gabriel. Englene besidder ikke fri 

vilje som menneskene og er derfor underlagt Gud12. At man i Islam ikke har lidt et syndefald men blot ikke opført 

sig efter forskrifterne, og derfor er forvist fra paradisJ og dømt til et jordigt liv i kamp mod Satan. Man kan dog ved 

at gøre bod for denne forvisning, gennem bøn, anger og Guds tilgivelse. Blive tilgivet og kaldt til Gud, når man har 

forberedt sig godt nok på menneskets egentlige opgave, at forvalte skabelse på jorden13.  

Muslimerne anser ikke Jesus som Guds søn, men som en profet14, og det er derfor ikke Jesus som skal dømme folk, 

men derimod det faktum om man er rettroende og har overholdt alle skrifterne15. Der har ikke været nogen 

tilnærmelse fra Guds side i Islam og menneskets nærhed til Gud ser derfor ud som vist i Figur 3. Hvor de stiplede 

røde pile viser kontakten mellem Gud og mennesket, en kontakt der i Islam foregår ved hjælp af engle16. 

 

 

 

 

 

I det daglige betyder dette at mennesket har to skytsengle som altid følger mennesket og på Guds befaling vogter 

over mennesket og som har til opgave at notere alt hvad mennesket foretager sig på jorden af både godt og ondt, 

heriblandt den rettroendes opfyldelse af Islams fem søjler; bekendelsen, bønnen, almissen, fasten og 

valfarten17. 

I Islam er englenes opgaver lidt mere overkommelig. Ligesom i kristendommen skal de varsle dommedags komme 

med trompet18. Når døden indtræffer, er det englenes opgave at sørge for, at alle sjæle kommer tilbage til 

skaberen19. Herefter bærer de Gud frem til domsfældelsen på en trone20. Det næste de skal gøre er at bringe 

menneskene frem for Gud, hvor to skytsengle21 der har noteret menneskets gode og dårlige gerninger, skal 

udspørge mennesket om dets gerninger, gå i forbøn for de rettroende samt fordømme de vantro22. Englene skal 

vogte de vantro i helvede og byde de rettroende velkomne i Paradisets have23.   

 

Englenes opgaver er meget ens i begge religioner og de mærkelige væsener må da også stå til rolle for lidt af hvert i 

begge religioner. Jeg vil her stille et par funderende spørgsmål som jeg synes er interessante at diskutere: 

 

Hvorfor er mystiske væsner som engle nødvendige i religionen? 

Er Helligånden en engel? 

Hvordan kan djævelen være til, hvis han er en falden engel? Var engle ikke lydige mod Gud og uden fri vilje?  

                                                 
J Sura (9:72) - "Gud har lovet de troende mænd og kvinder et Paradis, hvor de skal forblive til evig tid, ligesom skønne boliger 

i Edens lystgårde”  

Figur 3 Menneskets afstand til Gud i Islam 

Dommedag 

Dennesidig 

Hinsidig 

Forvisning 
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We are each of us angels with only one wing, 

and we can only fly by embracing one another. 

~Luciano de Crescenzo 


