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GUDS ÄNGLAR  
 Gud har från skapelsens början använt sig av sina änglar för att få sina 

befallningar utförda. Dessa heliga änglar är utan synd, mäktiga och perfekta, 
när de utför Herrens befallningar. De är inte heller sentimentala och gör vad 
än Herren befaller. Gud använder dem för att helga sitt folk, avrätta syndare 
när deras synder har nått brädden, och kontrollerar även Djävulen och hans 
änglar.  

 Änglar finns i olika grader och makt. Detta påpekas i Daniels bok, när 
ärkeängeln sade till Daniel att han hade blivit förhindrad av demonfursten från 
Persien i 21 dagar och kunde inte bryta igenom motståndet förrän Mikael, en 
hög furste i änglarnas värld kom till hans räddning och förgjorde det djävulska 
motståndet. Dan. 10:4-14 

 Ärkeängeln Mikael finns nämnd i Daniels bok som beskyddaren av Abrahams 
säd, vilken nu är Kristi kropp, som består av alla frälsta människor på jorden. 
Detta inkluderar sanna kristna, både judar och greker, hedningar, både män 
och kvinnor. Gal. 3:26-29; Dan. 12:1 

 Mikael är också känd som befälhavaren av de himmelska armeerna som 
sändes ut av Gud för att strida mot Djävulen och hans avfallna änglar, när de 
försökte sätta sig upp över Gud och började ett krig i himlarna.  Upp. 12:7-10 

GUDS ÄNGEL 
 Denna referens till en ängel som liknar en tjänare, finns i 2 Mos. 23:20-22. 
 Detta är en annorlunda ängel som vi vet mycket litet om. Det är möjligt att 

denna ängel är ängeln Mikael, som ju är en ärkeängel som vi redan har 
nämnt som Försvararen av Guds folk (Dan. 12:1). Ändå varnade Gud Moses 
och Israels barn för att denna ängel inte skulle visa misskund om han blev 
provocerad, det skulle endast bli en kort dom. 

 (Lägg märke till här, att när Bibeln talar om Guds ängel (2 Mos. 14:19), 
refererar den till Jesus. Jesus finns hänvisad till som Herrens ängel, men för 
att kunna helt förstå om texten handlar om Jesus eller en helig ängel, måste 
vi läsa texten i hela dess längd. 

 Moses förstod att änglar inte har nådens gåva, och om de provoceras, mäter 
de lätt ut ett straff. Därför sade Moses till Gud, att om han inte själv skulle 
vara med dem till det Förlovade Landet, ville Moses inte fara. 2Mos. 33:11-17 

ÄNGLAR SOM BÖDLAR  
Detta är ett ämne som känns obekvämt för många kristna och de flesta 
predikanter undviker att tala över detta ämne; men det betyder inte att ämnet 



därmed har försvunnit, Guds heliga änglar är här för att stanna och de kommer 
att uträtta sitt arbete, oavsett om folk känner till det eller inte. Här några exempel:  
När Gud dömde Israels folk slog ängeln 70 000 israeliska människor, och han 
slutade inte förrän Gud sade till honom. 2 Sam. 24:17 

1. 185 000 assyriska soldater blev slagna på en natt; ingen nåd visades 
dem. 2 Kon. 19:35 

2. En kraftig varning ges till Guds folk i Hesekiel kapitel nio, när Gud befaller 
en avdelning änglar att förflytta sig till Jerusalem och inte visa någon 
misskund utan börja sakta alla från Gud avfallna judar som hade utmärkts.  
Hes. 9:1-11 

Uppenbarelseboken är full av Guds domar över mänskligheten, och det är därför 
vi inte skall ta så lätt på saker och ting. Vi befinner oss i en tid när Guds domar 
kommer att träffa jorden. Vi har redan sett fruktansvärd förstörelse på jorden och 
stora förluster av människoliv.  

 Kommunisterna i Sovjetunionen mördade miljoner människor som de 
tyckte var motståndare till deras regim.  

 Inklusive civila, var den totala dödssiffran under andra världskriget mer än 
80 miljoner människor.  

 De kinesiska kommunisterna mördade  mer än 80 miljoner i Kina.   
 Det förekom ett fruktansvärt massmord i Kambodja år 1975, då hälften av 

befolkningen dödades av kommunisterna.  
 Det har förekommit massmord i Afrika, Vietnam och Indonesien; som 

fortsätter än idag.  
Vi gör väl i att ta fasta på vad Jesus sade om Ändens tid. Matt. 24:4-12 

GUD KONTROLLERAR VÄDRET MED HJÄLP AV SINA ÄNGLAR 
Många tror att vädret på jorden sköts av något automatiskt program och tänker 
inte vidare än så, men det är inte vad Bibeln lär oss. Inte bara har Guds änglar 
kontrollen över vädret, utan de har också kontroll över vegetationen och djurriket. 
Änglar kontrollerar hur många fåglar, fiskar och insekter det finns, osv. De måste 
avvärja den skada människan gör i miljön. När människor inte bryr sig om detta, 
och förgiftar vattnet och jorden, tillåter änglarna växter och djur att dö och i en del 
fall bli utrotade. Fundera på Jesu ord som finns i Matt. 10:28-31. 
Har du nån gång undrat: “Vem kontrollerar proportionerna mellan könen i 
djurriket?" När människan började studera biologi, kom man på att 
könsfördelningen varierade mycket litet. Vet djuren hur många maskulina och 
feminina individer  som kommer att bli födda? Nej. Inte förrän på senaste tiden 
har människan kommit på hur man kontrollerar fördelningen mellan pojkar och 
flickor som föds när genforskningen tog reda på det. 

 De flesta "välutbildade" pastorer “har genom åren avfärdat de följande 
verserna som en sorts allegori och inte som verkliga fakta, men detta är vad 
Bibeln säger, oavsett vad de liberala prästerna må tro på. Upp. 7:1-3 



 Under den stora vedermödans tid, kommer Guds änglar att åstadkomma 
ödeläggelse i det ekologiska systemet på jorden. Till att börja med kommer 
33% av alla träd bli förstörda och 100% av det gröna gräset (Upp. 8:7); men 
också 33% av världshaven kommer att förvandlas till blod (vers 8), jämte 
33% av det marina livet och oceangående fartyg (vers 9). Då blir även 33% 
av jordens färskvatten bittert och giftigt. verserna 10-11 

 Detta kommer att följas av en övernaturlig händelse som kristna ledare inte 
har funderat mycket över. Personligen tror jag att den 24-timmars 
rotationscykeln kommer att ändras, så att istället för att det tar jorden 24 
timmar att rotera, kommer hastigheten att ökas, så att rotationen sker på 16 
timmar. Som ett resultat av detta blir det bara dagsljus i 8 timmar, följt av 8 
mörka timmar. Oavsett hur Guds änglar kommer att göra detta, kommer dag 
och natt att krympa till 16 timmar. Upp. 8:12-13 

 Bara denna händelse ensam kommer att åstadkomma total ödeläggelse i det 
ekologiska systemet på jorden, eftersom temperaturen i luft och vatten 
kommer att förändras drastiskt. Det kommer också att ändra människans 
biologiska klocka, samt allt annat levande på jorden. 

 Medan Guds straffdomar ökar under vedermödans tid, kommer hans änglar 
att drabba alla människor som har tagit på sig Vilddjurets märke med 
fruktansvärda sår som inte kan botas (Upp. 16:1-2). En andra ängel kommer 
att göra så att resten av världshaven förvandlas till blod, och allt liv i vattnet 
kommer att dö vid denna tid. (Upp.  16:3). En tredje ängel kommer att 
förstöra allt kvarvarande färskvatten på jorden (vers 4). Sedan kommer en 
fjärde ängel att orsaka att solens temperatur höjs, så att jorden blir bränd. 
(verserna 8-9). Andra änglar kommer att hälla ut sina vredesskålar och 
orsaka mycket lidande för de folk som lever kvar på jorden, i mörker, smärtor, 
jordbävningar och stora hagel.  Upp. 16:10-21 

 
 

Har du ett öra att höra med? 


