
  Englene 
de tjenende ånder

Kun de færreste af os har set en engel, men engle er  

en vigtig del af den usynlige verden, som virker  

omkring os. De er overnaturlige åndelige væsener,  

skabt af Gud, og træder fra tid til anden ind i  

vores verden. 

Der findes både gode og onde engle. De gode engle kalder Bibelen 
for ”tjenende ånder“ (Hebr 1,14). En af deres opgaver er at beskytte og 
hjælpe mennesker og bringe budskaber fra Gud til jorden. De onde 
engle er faldne engle, som Bibelen kalder for ”urene ånder“, ”dæmoner“ 
eller ”ondskabens åndemagter“ (Mark 1,27.34.39; Ef 6,12). De er under 
Satans herredømme og gør alt for at skade og bedrage. Her vil vi foku-
sere på de gode engles tjeneste.

Budbringere af gode nyheder
Det var englen Gabriel, der kom til Maria og bebudede, at hun skulle 



føde himlens kongesøn: ”Se, du skal blive med barn og føde en søn, 
og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den 
Højestes søn“ (Luk 1,31.32). En Herrens englen beroligede også Josef 
og forklarede ham, at det ventede barn var undfanget ved Helligånden 
(Matt 1,20). Og da Jesus var blevet født i en stald i Betlehem, var det 
en engel fra himlens Gud, der pludselig stod foran hyrderne i al sin 
herlighed og sagde: ”Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som 
skal være for hele folket: I dag er født jer en frelser i Davids by; han er 
Kristus, Herren“ (Luk 2,10.11). Det var engle (to mænd i hvide klæder), 
der fortalte disciplene, at Jesus ville ”komme igen på samme måde, som 
I har set ham fare op til himlen“ (ApG 1,11).

Menneskehedens hjælpere
Det er sandt, at ”Guds engle passer på dem, der tror på Gud“ (Sl 34,8, 
Bibelen 2020). Både Det Gamle og Det Nye Testamente er fyldt med 
beretninger om, hvordan engle beskytter, hjælper og støtter dem, der 
frygter Herren. To engle kom til Lot og hans familie i Sodoma og red- 
dede dem ud af byen, inden den blev ødelagt med ild (1 Mos 19,16).  
Da profeten Elisa var i Dotan og aramæerkongen havde omringet byen 
for at pågribe ham, bad Elisa Herren åbne øjnene på sin frygtsomme 
tjener, og ”Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget 
var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa“ (2 Kong 6,15-17). Det 
var i sandhed englevagt. Vi har også beretningen om Daniel, der blev 
kastet i løvekulen, hvor Herren sendte sin engel og lukkede løvernes 
gab (Dan 6,23). 

Da Jesus var udmattet efter fristelserne i ørkenen, kom englene og 
sørgede for ham (Matt 4,11). Da han kæmpede i bøn i Getsemane Have, 
så intenst at han svedte blod, ”viste en engel fra himlen sig for ham 
og styrkede ham“ (Luk 22,43). Det var en mægtig engel, der væltede 
stenen fra Jesu grav og fortalte om hans opstandelse (Matt 28,2-7). Efter 
Jesus var optaget til himlen, forkyndte apostlene frimodigt evangeliet og 
blev kastet i fængsel. ”Men om natten åbnede Herrens engel fængslets 



porte og førte dem ud“ (ApG 5,19). Det samme skete for Peter, da han 
var blevet arresteret, før hans dødsdom skulle eksekveres. Pludselig 
stod en Herrens engel der og vækkede Peter, mens lænkerne faldt 
fra hans hænder, hvorefter han blev ført forbi to vagtposter og ud på 
gaden (ApG 12,7-10). 

Også i vores dage oplever mennesker jævnligt, at Guds engle griber 
ind. Oftest uden at man ser dem. ”Manden“ er sporløst forsvundet efter 
en redningsdåd. Eller det kan være en usynlig hånd, der griber rattet 
og styrer bilen uden om en fare eller holder den tilbage, for at man 
ikke skal ramme et barn, der krydser vejen. Hvor mange af os har ikke 
fornemmet, at der var englevagt i en given situation. Fra vi er børn,  
ser det ud til, at vi har fået en engel, der har til opgave at passe på os 
(Matt 18,10).

Englene og menneskets frelse
Guds ”engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, 
som skal arve frelse“ (Hebr 1,14). Disse mægtige og syndfrie væsener er 
dybt interesseret i menneskets frelse. De har set, hvordan Guds Søn var 
villig til at opgive himlen og ofre alt for menneskets frelse. For dem er 
det et mysterium, som de ønsker at få indblik i (1 Pet 1,12). Derfor bliver 
der stor glæde hos dem, når de ser mennesker tage imod frelsen ved 
Jesus Kristus. ”Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over 
én synder, som omvender sig“ (Luk 15,10). For englene er et menne-
skeliv uvurderligt. De ser for sig en skare af frelste, der vil deltage i den 
himmelske lovsang. Og ved Jesu genkomst, bliver det englenes forret at 
indsamle de frelste for at tage dem med til det himmelske rige.

Englene synger Guds pris
Guds engle er glade og taknemmelige væsener. Deres lovsange til 
Gud fylder himmelrummet. De jublede, da Gud skabte vores planet. Til 
den gamle patriark, Job, sagde Gud: ”Hvor var du henne, da jeg skabte 
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jorden… mens englene råbte af glæde og morgenstjernerne sang deres 
hyldest?“ (Job 38,4.7, Bibelen på hverdagsdansk). Kong David kommer 
med denne opfordring: ”Pris Herren, I hans engle, I stærke krigere, der 
udfører hans befaling i lydighed mod hans ord. Pris Herren, alle hans 
hære, hans tjenere, der udfører hans vilje“ (Sl 103,20.21). Forkyndelsen 
af Jesu fødsel over Betlehems mark blev ledsaget af et kor af engle, 
”som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag!“ (Luk 2,13.14). 

Til sidst vil englene slutte kreds om den store frelste skare, når de står 
foran Guds trone og lovpriser ham med sang (Åb 7,9-12; 15,2-4). ”Og 
alle englene stod i kreds om tronen ... og de faldt ned på deres ansigt 
for tronen og tilbad Gud og sagde: Amen! Pris og lov og visdom og tak 
og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen!“ 
(Åb 7,11-12) 
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