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Samtale-ark. Sprint Korsholm: Engle hele året

En del bibelsteder om engle:

Engle er skabt
Engle er skabt: Kol 1,16. Hvornår? 1 Mos 3,1: Før syndefaldet i Edens have. Job 38,7: Før den 
øvrige skabning.

former, når det tjener deres formål: de kan ligne mennesker, de kan være som vind og ild, de kan 
have vinger (to, fire eller seks). De kan være udstyret med et sværd eller en stav, men grunden til 
at de ofte virker frygtindgydende er ikke deres eventuelle våben, men fornemmelsen af

Englene kommer os mennesker til hjælp - dels ved at give os budskaber fra Gud og dels ved at 
hjælpe os konkret - fx ved at hjælpe os ud af farlige situationer. Endvidere tjener de Gud i hans 
særlige dimension ("Himlen") med tilbedelse og lovsang. På dommens dag skal de være
centrale hjælpere i Guds plan.  

Engle er tjenende ånder.

guddommelig kraft - fx kunne én engel slå 185.000 krigere ihjel på én gang!. Derfor er en meget 
almindelig begyndelsessætning for en engel, der viser sig for et menneske da også: "Frygt ikke!".

Hebr 1,7 og 14; Dan 8,15; Mark 16,5; ApG 1,10; 2 Mos 3,2; Es 6,2; 4 Mos 22,23; 1 Krøn 21,16; 
Dom 6,21; Dom 13,6; 2 Kong 19,35; Matt 28,5; Luk 1,13; Luk 1,30; Luk 2,10; ApG 10,4; ApG 
10,3; Åb 1,1; Dan 3,24f; Dan 6,23; ApG 12,6f; Sl 103,20; Åb 5,11;
Matt 13,49; Matt 25,31; Åb 5-22.

Ganske få gange kaldes et menneske for "engel" - fordi ordet i sin grundbetydning betyder 
"sendebud". Men ellers betegner ordet - det bruges i 60 ud af Bibelens 66 bøger - ånder, der er 
Guds tjenere. Som ånder er de uden form og usynlige, men de kan fremtræde i mange synlige

Nogle engle nævnes ved navn: Mikael og Gabriel. Andre nævnes ved betegnelser: keruber, 
serafer og ærkeengle. Men Bibelen opstiller ikke nogen samlet fremstilling af de forskellige typer 
engle og deres indbyrdes forhold.
Dan 10,13; Dan 12,1; Jud 9; Åb 12,7; Dan 8,16; Luk 1,26; 1 Mos 3,24; Es 6,2; 1 Thess 4,16.

Forskellige engle.

Satan og dæmonerne
Satan var oprindelig en af de højeste engle, men valgte i hovmod selv at ville tilbedes og skabte

forgår en kamp mellem engle og dæmoner. Men udfaldet af denne kamp er allerede afgjort: Gud
vinder endeligt og totalt til sidst. På grund af Satans fortid kan han optræde som en lysets engel, 
så det er svært at se forskel på ham og Guds engle.
Job 1,6; Ez 28; Åb 12,4-9; 2 Pet 2,4; Luk 11,14-26; Matt 25,41; Ef 6,12; Åb 21-22; 2 Kor 11,14.

Har du nogensinde sanset (hørt, set, mærket) en engel direkte?

Til samtale: 

dermed det store fald, der hev ca 1/3 af englene med sig. De er nu dæmoner - onde ånder. Der

Kan du forestille dig, at engle kan være et samtaleemne, der kan give dig anledning til at fortælle 
om Jesus?

Se engle-skabeloner, engle-historier mm på: 
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Diverse/englehaefte_sprint.pdf

Hvad betyder det for dig, at Guds engle ifølge Bibelen er omkring dig?


