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Hur ser en ängel ut?
Alla Bibelns böcker (förutom Esters och Ruts
böcker) berättar om änglar. Enligt Bibeln finns
det olika sorters änglar: ärkeänglar, keruber, serafer, och de är väldigt många. Änglarna har skapats av Gud och de är inte begränsade till tid och
rum på samma sätt som vi människor. De har
övernaturlig kraft och kunskap. I Bibeln läser vi
att människorna ofta blir förskräckta vid ett möte
med dem. Änglar är Guds budbärare som tjänar
Gud och gör hans vilja.
I Bibeln lär vi oss att djävulen och hans änglar är änglar som har trotsat Guds vilja. De är alltigenom onda
och vill förstöra för människorna och få dem på fall.
Jag tror
tror att alla Droppenläsare har sett bilder på änglar i kyrkor, på kyrkogårdar, tavlor
och i fantasyböcker. Från dem har vi fått uppfattningen att ängelns kännetecken är vingar.
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Svarar gör:
Inese P Johansson

Många människor föreställer sig änglar som
sagofigurer som ser ut som vitvingade söta,
älvliknande flickor, mysiga, lite lustiga julänglar eller tjocka, nakna flygande bebisar. Dessa
föreställningar har ingen grund i Bibeln.

I Bibeln visar änglar sig oftast som unga män i
långa vita kläder och utan vingar. Under Bibelns
tid var långa vita kläder vanliga. Skulle vi möta
en ängel idag kanske den skulle vara klädd i
för oss vanliga kläder. Det finns vittnesbörd av
människor som sett eller fått hjälp av änglar och
som beskriver deras utseende på olika sätt.

Flera av profeterna har fått se änglar i profetiska drömmar eller syner. De beskriver varelser som inte liknar någonting vi kan föreställa
oss. I Hesekiels bok 10:8-14 kan vi läsa: Under kerubernas vingar syntes något som hade
formen av en människohand. … Hela deras
kropp, deras rygg, deras händer och vingar,
ja, till och med deras fyra hjul, var fulla med
ögon runt omkring. ...Var och en av keruberna
hade fyra ansikten. Det första ansiktet var en
kerubs ansikte, det andra en människas, det
tredje ett lejons och det fjärde en örns ansikte.
Keruberna har alltså vingar men utseendemässigt kommer de långt ifrån de små

knubbiga söta flygande bebisar som vi kan
se i många konstnärers tavlor. Egentligen
kallas dessa barnänglar för putti och har sitt
ursprung i antikens mytologi. Under 1700-talets konst symboliserade dessa putti Guds
närvaro.
Änglarna i Bibeln visar sig som mäktiga och
ibland skrämmande och det framkommer tydligt i Uppenbarelseboken 22:8–9 att vi inte ska
tillbe änglar. Och när jag (Johannes) hade hört
och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat detta för mig.
Men han sade till mig: ”Gör inte så! Jag är bara
en medtjänare till dig och dina bröder profeterna
och till dem som håller fast vid orden i denna
bok. Gud ska du tillbe.” Vi ska tacka Gud för hans
änglars omsorg och beskydd.

Kan en
ängel
ser ut
så här?

Inskickade frågor
Finns det utomjordingar? Har Gud
skapat dem?
I Bibeln läser vi att Gud förutom människorna
även skapade andra varelser. Dessa varelser brukar kallas för änglar och kan se olika ut. Änglarna
bor inte på jorden, så man kan kalla dem för ”utomjordingar”. Vi läser även att onda änglar eller
demoner visar sig på olika sätt. Djävulen visade
sig till exempel som en orm i paradiset.
Det finns en verklighet som Gud skapat som vi
människor vanligtvis inte ser. Kanske kan de
”utomjordingar” människor trott sig se vara
någon varelse från denna verklighet. Men det
kan vi inte veta säkert.
I Bibeln nämns Herrens ängel. Är det
en särskild ängel?
Herrens ängel nämns på många ställen i Bibeln. Den tilltalar Abraham, Mose, Gideon, Bileam och andra. Flera bibelforskare menar att
det är Jesus som visar sig som Herrens ängel
innan han föds på jorden.

Har du någon knepig fråga du går och funderar på? Skicka den till Droppen! SMS:a 0722457707
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