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KRISTUS ER STØRRE ENN ENGLENE 
 
1.  I kraft av sin guddommelige stilling kap. 1:5-14 
 
- For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag! – og et 
annet sted: Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg? 6 Og når han så igjen fører 
den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbe ham! 7 Om englene sier han: 
Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild. 8 Men om Sønnen sier han: Din 
trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. 9 Du elsket rettferd og 
hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. 
10 Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. 11 De 
skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, 12 som en kappe skal du 
rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri 
slutt. 13 Men til hvem av englene har han noen gang sagt: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg 
får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 14 Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut 
til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Heb 1:5-14 

Forfatteren av Hebreerbrevet fortsetter med å beskrive hvordan Kristus er overlegen 
englene. Selv om englene er mektige vesener med himmelsk opphav, er de på ingen måte 
likeverdig med Jesus. Denne sannheten bæres opp av det enkle men likevel mektige faktum 
at Skaperen er større en det hans skaper. Jesus er Gud Sønnen og englene tjener ham og hans 
folk. 

- For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag! – og et 
annet sted: Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg? 6 Og når han så igjen fører 
den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbe ham! 7 Om englene sier han: 
Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild. 8 Men om Sønnen sier han: Din 
trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. Heb 1:5-8 

Hebr. 1:5 
“For til hvem av englene har han noen gang sagt..” 

Ordet «engel» betyr sendebud. Vanligvis refererer det til åndsvesener, sjelden til mennesker. 
Bibelen forteller at alle englene ble opprinnelig skapt i hellighet, men noen av dem fulgte 
Satan i hans opprør mot Gud og ble demoniske vesener. Noen av disse er fremdeles løs mens 
andre er under bånd og tvang. Om Satans fall kan vi lese flere steder i Bibelen: 

 
- Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er felt 
til jorden, du som slo ned folkeslag! 13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige 
opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste 
nord. 14 Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste. 15 Nei, til 
dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn.  
Jes 14:12-15 

- Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: 12 Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus' 
konge, og si til ham: Så sier Herren Herren: Du var seglet på den velordnede bygning, full av 
visdom og fullkommen i skjønnhet! 13 I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare steiner dekket 
deg: karneol, topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull. 
Tamburiner og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dagen du ble skapt, sto de rede. 14 Du var 
en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du 
omkring blant skinnende steiner. 15 Ustraffelig var du i din ferd fra den dagen du ble skapt, til 



2 
 

det ble funnet urettferdighet hos deg. Esek 28:11-15 
 
- Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. 
Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst. 
Esek 28:17 

Jesus var der da denne alvorlige hendelsen fant sted og bevitnes Satans fall: 
 
- De sytti kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn! 
18 Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.  
Luk 10:17-18 
 
- Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra 
begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler 
han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Joh 8:44 
 

GUDS ENGLER ER FRI TIL Å GJØRE GUDS VILJE 

Englene er ikke bundet av menneskers tanker og vilje. De er skapt til å være hevet over det 
menneskelige og klar til å utføre Guds vilje på jorden. De er organisert i en orden og det tales 
om makter og myndigheter. Englene var ofte til stede i Jesu liv og tjente ham i hans 
frelsesgjerning på jorden. 
 
- Da de var dratt bort, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sier: Stå opp, ta 
barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt! Bli der til jeg sier fra til deg. For Herodes 
kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Matt 2:13 

- Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Matt 4:11 

- Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner 
engler? Matt 26:53 

Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Luk 22:43 

- Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og 
rullet steinen til side og satte seg på den. Matt 28:2 

Englene var ikke bare til stede i Jesu liv, død og oppstandelse, men vil bli aktive 
i Kristi annet komme. 

- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte 
på sin herlighets trone. Matt 25:31 

- men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus 
åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. 2Tess 1:7 

Men Gud Faderen sa aldri til noen engel: Du er min sønn. Det sa han bare til Kristus. Kristus 
er derfor unik og står over englene som bare er tjenere men Jesus er Sønnen. Skaperen står 
langt over det skapte. Jesus er derfor større enn englene. 
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Hebr. 1:6   
«Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbe 
ham!» 

 
Dette ordet om at Gud igjen skal bringe ham inn i verden, refererer helt klart il Jesu annet 
komme. I dette verset blir Kristus nevnt som «den førstefødte». Det minner oss om at Jesus, 
Sønnen, ikke ble skapt men er den første fødte. Dette er ufattelig og ligger utenfor vår 
fatteevne. Det forteller oss at Kristus, Sønnen, eksisterte før noe kom til eksistens. 
 
Hebr. 1:7 
«Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild.» 
 
Her finner vi et sitat fra Salm 104:4. Gjennom hele brev et til Hebreerne blir vi møtt med 
bibelsitater fra GT. Forfatteren av Hebreerbrevet har gjennomgående kjennskap til Guds ord. 
Her altså, finner vi et sitat fra en av salmene. At han gjør sine engler lik vinden forteller om 
tilstedeværelse, slik vinden alltid er rundt oss. Vinden er også uforutsigbar og kommer og går 
uten at vi helt forstår det. Vinden er mild og kan være stille men samtidig er vinden en 
voldsom kraft som flytter på ting. Slik har Gud skapt sine engler til sine tjenere for å utføre 
hans vilje på jorden. Englene har også de samme egenskaper som ilden som har en positiv 
varmende effekt men som også taler om total ødeleggelse. Når Gud gir englene sine oppdrag 
kan det føre til positive effekter på mennesker men også til dom og ødeleggelse. 
 
Hebr. 1:8 
«Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav.» 

 
Her har vi igjen et sitat fra Salm. 45:7 som tydelig viser til Kristi guddommelighet. 
Hebreerbrevets forfatter er ikke i tvil om hvem Jesus er. Han er Gud. Selv om salmen er 
skrevet og blir brukt ved en jordisk konges kroning, er den profetisk og peker frem mot 
Kristi som konge og kroning. 
I tillegg til å bli omtalt som Gud, er Kristus også den eneste og absolutte rettferdige konge. 
Når Kristus hersker, både nå og i tiden som kommer, vil hans herredømme være preget av 
total rettferdighet. Denne rettferdighet er helt sikker ødeleggende for syndere og 
gjenstridige men god og reddende for dem som vender seg til ham og tror. 
Aldri har det vært noen konge som Jesus Kristus, helt annerledes enn alle andre regenter og 
statsledere. 
 
Hebr. 1:9 
«Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje 
fremfor dine medbrødre» 
 
Det sies om Jesus, Sønnen at han både kan elske og hate. Gud kan hate og han gjør det. Han 
hater all form for lovløshet. Han hater synden i all dens for og uttrykk. 
Men Jesus elsker rettferd og rett. Han er med det helt lik Gud Faderen. Dette fikk vi se når 
Herren Jesus var her på Jorden midt i blant oss. Kanskje vi også har det på denne måten at vi 
misliker urett og elsker det som er godt og rent.  
 
Denne egenskapen til å elske rett og hate urett førte til at Jesus ble salvet med gledens olje. 
Kristus hadde evnet til å både hate og elske men også til å oppleve GLEDE mer enn alle andre 
som er av den samme familien, Guds familie. 
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- I samme stund frydet han seg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og 
jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, 
Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg. Luk 10:21 

Hebr. 1:10 

“Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk.» 
 
Hebreerbrevets forfatter forsetter. Han finner et ord fra Salm 102:26 som taler om skapelsen 
av himmelen og jorden. Med rette tilegner han denne skapelsen Sønnen, Jesus. Med det 
finner vi igjen den tydelige forskjellen mellom Jesus og englene. Ingen av dem skapte noe 
men Jesus skapte alt. 
 
- Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. 16 For i ham er 
alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller 
herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Kol 1:15-16 

Dette er i overenstemmelse med hele det Nye Testamentet som også bekrefter at Jesus er 
skaperen av alle ting. 
 
- Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Joh 1:10 

- men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som 
arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Heb 1:2 

Som skaperen eksisterte han FØR alle ting. Her ser vi igjen forskjellen mellom Skaperen og 
det skapte.  
 
Forsettes.. 
 
 


