
VT 2008 
Institutionen för Humaniora
Religionsvetenskap
Kandidatuppsats
Handledare: Lennart Johnsson
Examinator: Lennart Johnsson

Ärkeängeln Gabriel – Guds redskap i gott och ont
- En litteraturstudie om Gabriels roll som aktör och budbärare i judiskt 

litteratur

Emelie Hallquist



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING 3

2. METOD 6
2.1 Avgränsning.........................................................................................................6
2.2 Problemformulering.............................................................................................7
2.3 Syfte .....................................................................................................................7
2.4 Material ................................................................................................................7

3. JUDISK ANGELOLOGI 10

4. GABRIELS HANDLINGAR OCH VERK 15
4.1 Bibeln.................................................................................................................15
4.2 Talmud ...............................................................................................................19
4.3 Midrash ..............................................................................................................21

5. GABRIELS ORD SOM GUDS REDSKAP 27
5.1 Bibeln.................................................................................................................27
5.2 Talmud ...............................................................................................................35
5.3 Midrash ..............................................................................................................38

6. SAMMANFATTNING 44

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 47



3

1. INLEDNING

Enligt Döda Havsrullarna har varje människa en god och en ond ängel som ser över 

ens varje steg, den ena vill leda människans liv på rätt väg, den andra in på dödens. 

Idag existerar många olika slags trossystem och religioner, och det har blivit en 

populistisk tro på sin egen skyddsängel. Detta är dock inte något nytt påfund. I den 

judiska litteraturen har änglar figurerat så tidigt som i förbiblisk tid. Både islam och 

kristendomen har fått sin uppfattning om änglar från judendomen.1 Änglar har spelat 

en stor roll inom alla tre monoteistiska religionerna, men det var först i Gamla 

Testamentet som änglarna började ta en mer fast form och bli nämnda vid namn. Det 

kan dock innebära en del svårigheter att identifiera dem, eftersom de ofta inte är 

omskrivna som just ”änglar”. En ängel som däremot ofta figurerar vid namn är 

ärkeängeln Gabriel, objektet för denna studie. Den egenskap som Gabriel är mest 

känd för är att han länge har fungerat som budbärare av Guds ord. Detta kan ha 

inspirerat en del av den judiska litteraturen där Gabriel finns omnämnd i sammanhang 

som t ex skapandet av Adam, de fallna änglarnas straff och Adams begravning.2

I Genesis Rabbah 8:15 står det skrivet om Gabriel och Mikael som 

Adams marshalkar.3 Gabriel är den ärkeängel som är den andra ängeln i raden av 

ärkeänglar, näst efter Mikael.  Hans uppgifter bland andra är att styra över Paradiset 

och ormen, men han har också hand om keruberna. Hans plats kring Gud är på Guds 

vänstra sida, medan Mikael besitter den högra. Namnet Gabriel härstammar från 

hebreiskans ”Gud är min styrka”, eller den ”starka”. Gabriel har länge varit associerad 

med befruktelse och födelse, detta har tydligt visat sig i Bibelns båda testamenten, 

därav titeln ”bebådelseängeln”. Han kallas ibland för ”Angel of Incarnation”

(förkroppsligande), då det var han som berättade för Daniel om den kommande 

Messias, talade om för Maria om Jesus, och berättade för Sakarias att hans fru 

Elisabeth snart skulle vara havande med deras son Johannes Döparen.4 Ibland har han 

tilldelats rollen som den ängel som följer barnasjälarna ner till jorden för att placera 

dem där de ska vara. 

                                                
1 Mayr-Harting, Henry. Perception of Angels in History. Clarendon Press, 1998, sidan 2.
2 Georgian, Linda. Your Guardian Angels. Fireside, 1994, sidan  53.
3 Isaacs, Ronald H. Ascending Jacob’s Ladder. Northvale, 198I, sidan 63.
4 Georgian, Linda. Your Guardian Angels. Fireside, 1994, sidan 53.
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Det emblem som Gabriel oftast är förknippat med är liljan som är en symbol för 

befruktelse.5 Det sägs att Gabriel instruerar själarna under de nio månader de befinner 

sig i livmodern innan de kommer ut i världen. Ärkeängeln anses också vara ängeln av 

Kunskap, Återuppståndelse, Uppenbarelse, Förkunnande och Barmhärtighet.6  Gabriel 

styr över den första av de sju himmlarna, och det var i denna himmel som Adam och 

Eva ansågs ha levt. Eftersom Gabriel har hand om Paradiset så har han också blivit 

kallad Edens guvernör.7 Tillsammans med de övriga ärkeänglarna har Gabriel även 

rollen som skyddsängel. Vid tiden för uttåget ur Egypten kallade Gud till sig alla 

skyddsänglarna för att diskutera Guds bråk med Egypten. Under dessa diskussioner 

fick Gabriel order av Mikael att hämta en del av den mur som israeliterna hade 

tvingats bygga för egyptierna. När det upptäcktes att ett israelitiskt barn fanns inmurat 

i väggen straffades både Egyptens skyddsängel samt det egyptiska folket.8

Idag existerar mycket lite studier kring änglar, förutom de som är 

intresserade utav det paranormala, vilket inte är intressant för denna uppsats. Läran 

om änglar kallas angelologi, och forskare har funnit spår utav angelologi som letar sig 

tillbaka till tidig judendom, inte som man tidigare trott att den kom först runt 

Babyloniska Fångenskapen, då den även skulle ha haft persiskt inflytande.9 När det 

gäller änglarnas utseende är den vanliga uppfattningen att de är bevingade. Detta 

synsätt härrör troligtvis från Antikens uppfattning om vindar, man personifierade 

vindarna med vingar.10 Det kan även komma ifrån bevingade persiska eller egyptiska 

gudar.11

För människan har änglarna fungerat som en port till den heliga världen. 

Åsikterna om änglar verkligen existerar går dock vida isär. Antropologen M.J Field 

kommenterade i sin bok Angels and Ministers of Grace (1971),12 att alla änglarna i 

Bibeln kunde ha varit och måste därför ha varit människor, annars skulle de 

människor som påstått sig ha erfarit änglar hallucinerat.13 Ängeln som brottades med 

Jakob var i så fall en person, ”some obscure little man whose co-operation and ritual 

                                                
5 Georgian, Linda. Your Guardian Angels. Fireside, 1994, sidan 53.
6 Ibid
7 Ibid
8 Isaacs, Ronald H. Ascending Jacob’s Ladder. Northvale, 1998, sidan 62.
9 Mayr-Harting, Henry. Perception of Angels in History. Clarendon Press, 1998, sidan 3.
10 Ibid. sidan  4.
11 Ibid
12 Se Mayr-Harting, Henry. Perception of Angels in History. Clarendon Press, 1998, sidan 4.
13 Ibid
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blessing immigrants were passionately anxious to secure”.14 I stället vänder Mayr-

Harting (idag pensionerad Regius Professor of Ecclesiastical History, Oxford) på 

problemet och frågar vad det är för mening med att uppfatta speciella erfarenheter 

som änglalika? Ser man det från denna synvinkel så spelar det inte så stor roll om 

änglar dyker upp i visioner eller i vaket tillstånd. Vad som dock är viktigt är deras 

funktion i själva händelsen eller historien. Angelologin kommer att behandlas separat 

i det första kapitlet i denna uppsats.

                                                
14 M.J Field, citerad i Mayr-Harting, Henry. Perception of Angels in History. Clarendon Press, 1998, 
sidan 3.
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2. METOD

I denna uppsats har jag valt att arbeta med en litteraturstudie och har till den valt en 

kvalitativ undersökningsmetod. Det finns fyra principer som en kvalitativ 

undersökningsmetod bör följa:

 Närhet till undersökningsenheterna

 Det ska vara en riktig och san återgivning av vad som har skett

 Rapporten bör innehålla utpräglat deskriptiva beskrivningar i den utsträckning 

som detta är viktigt för förståelsen av de förhållanden som undersökts

 För att få bästa möjliga förståelse bör rapporten innehålla direkta citat som visar 

individens egna uttryckssätt15

I den utsträckning som denna beskrivning utav en kvalitativ metod är möjlig, kommer 

jag att följa den. Av naturliga orsaker kan det inte förekomma någon närhet till 

Gabriel. När det gäller citaten har jag valt att behålla dem på engelska då all litteratur 

har varit på det språket, och jag anser att för stor mening kan gå förlorad i en 

översättning. Anledningen bakom valet av en kvalitativ litteraturstudie grundar sig i 

det faktum att det inte är möjligt att utföra t ex intervjuer. Delar av uppsatsen 

innehåller även mycket citat då jag har val att undersöka vilka budskap Gabriel 

förmedlar, även detta är en anledning till valet av metod. 

2.1 Avgränsning

Då Talmud består utav Mishna och Gemara ansåg jag det inte var nödvändigt att 

inkludera dessa texter i analysen. Det har även varit problematiskt att finna validerad 

och vetenskaplig litteratur då studien kring judisk angelologi är minimal. 

Sekundärlitteratur har varit svåråtkommlig med undantag för skönlitterära studier som 

dock inte har varit av intresse för denna uppsats. 

                                                
15 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, 1997, sidan  93.
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2.2 Problemformulering

Efter att ha undersökt vad som har skrivits om änglar inom judendomen har jag 

kommit fram till den slutsatsen att Gabriel är en av de ärkeänglar som är mest 

beskriven och valde honom som objekt för min uppsats. Det finns många frågor man 

kan ställa sig om Gabriel. Vilken roll har han spelat under årtusendena? Vilken 

betydelse har han haft? Hur är Gabriel framställd? I vilka sammanhang förekommer 

ängeln? Vilka är hans egenskaper? Har bilden av Gabriel förändrats från den tidigare 

judiska litteraturen till den senare, framåt 1200-talet när de mystiska texterna skrevs? 

Vad för typ av meddelande är det som Gabriel kommer med, med tanke på hans roll 

som budbärare? Är de negativa eller positiva? Är det samma egenskaper han har i de 

olika texterna han förekommer i, eller är det samma överallt? 

Alla dessa frågor har jag valt att sammanfatta under två huvudfrågor; 

Gabriels handlingar och verk samt Gabriels ord som Guds redskap.

2.3 Syfte

Mitt syfte är att ge en tydligare bild av hur Gabriel har uppfattats inom judendomen i 

de tre urkunderna Bibeln, Talmud och Midrash. Jag har även ett deskriptivt syfte som 

jag använder mig genom att ge en faktisk bild av den föreliggande situationen i texten. 

Uppsatsen kommer att delas upp i två huvudkapitel med olika textbehandlingar i 

kronologisk ordning. Inledningsvis har jag valt att ta med ett kapitel som belyser 

judisk angelologi, i syftet att ge studiet av änglar en mer vetenskaplig karaktär, och att 

också påvisa att det verkligen finns en änglastudie som dessutom är mycket gammal. 

En viss upprepning utav texterna kan förekomma, då en del har samma innehåll, dock 

det kommer att undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

2.4 Material 

Texterna som jag kommer att använda mig av i denna uppsats tillhör de tre stora 

texterna inom judendomen: Bibeln, Talmud och Midrash. Bibeln kommer jag 

dessutom att använda både GT och NT som judisk text, och verket i sig behöver ingen 

närmare presentation. Däremot bör en närmare förklaring utav Talmud och Midrash 

ges i detta skede. I verket Talmud Bavli (den Babyloniska Talmud) finns undervisning



8

i livets alla områden som bygger på Torah. Dessa texter nedtecknades på 500-talet e. 

Kr och skrevs på hebreiska och babylonsk arameiska.16 Talmuds inre enhet är den 

uppenbarade religiösa undervisning som finns nedskriven i de fem Moseböckerna och 

även i de civil- och straffrättsliga bestämmelser som härletts från dem.17 Berättelserna 

gick i muntlig tradition från generation till generation och omtolkades under 

förändrade historiska förhållanden. Efter förstörelsen utav det andra templet år 70 

kodifierades det muntliga materialet till ett samlat verk som blev Mishna.18 Dess 

ordningar, traktater, kapitel och enskilda bestämmelser blev i sin tur kommenterade 

och sammanställdes i den s k Gemara (”kompletteringen”).19 Mishna och Gemara 

bildar tillsammans Talmud, som vidare utvecklades i judendomens både senantika 

centra i Babylonien och Palestina. Därför uppstod senare en jerusalemitisk och en 

babylonisk Talmud, av vilka bara den senare anses vara kanonisk.20 I likhet med 

Mishna är kommentarerna i Talmud indelade i ordningar (sedarim21) och traktater 

(massekhtot22) och på så vis att varje framställning i Mishna följs utav motsvarande i

Gemara.23 Totalt finns det sex ordningar; den första behandlar jordbruk och 

gudstjänst, den andra högtidsdagar, tredje behandlar äktenskap och skilsmässa, fjärde 

handlar om civil- och straffrätt, den femte behandlar föreskrifter för tempeloffer, slakt 

och föda (kosher) och den sjätte och sista handlar om reningsritualer.24 I den här 

uppsatsen kommer jag att referera till traktaten Shababbath, Pesahim, Yoma, Sotah, 

och Sanhedrin i stället för den Babyloniska Talmud. 

Midrash är en samling heliga texter som står för en exegetisk utläggning 

av ett visst textparti så att det kan relatera till samtiden. Det hebreiska ordet kommer 

från ”darash” som betyder söka i allmän betydelse och ”söka Gud” eller ”söka Guds 

svar” (på en viss fråga) i den speciella betydelsen.25 Midrash blev nedtecknat under 

600-800-talet. Jag kommer att använda mig utav Midras Rabbah. I uppsatsen kommer 

jag att referera till Midrash genom dess olika kapitel, Genesis Bereshith, Genesis 

                                                
16 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=324098&i_word=talmud 2008-04-24
17 Denzler, G, Graf, W och Lohner, A. Religionslexikonet, Forum, 1996, sidan 518.
18 Ibid
19 Ibid
20 Ibid
21 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=324098&i_word=talmud 2008-04-24
22 Ibid 
23 Denzler, G, Graf, W och Lohner, A. Religionslexikonet, Forum, 1996, sidan 518.
24 Ibid sidan 519.
25 Denzler, G, Graf, W och Lohner, A. Religionslexikonet, Forum, 1996, sidan 353.
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Vayera, Genesis Toledoth, Exodus Shemoth, Exodus Va’era, Exodus Bo, Numbers

Naso, och Deuteronomy.
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3. JUDISK ANGELOLOGI

Angelologi är den judiska tron på änglar och den utvecklades under den hellenistiska 

perioden av judendom.26 Trots att tron finns så har den aldrig blivit någon större 

systematiserad del av den judiska teologin. Själva orden ängel kommer från 

grekiskans angelos, och precis som det hebreiska ordet mal’akh har det kommit att 

betyda ängel. Den egentliga översättningen är budbärare och det är genom Gud som 

Guds budbärare blir änglar.27 Under den tidiga judendomen ansågs änglarna bara var 

ett sätt för Gud att visa sin skepnad i olika former. De hade ingen personlighet, namn 

eller specifik plats i cirkeln kring Gud. Därför har det ibland varit problematiskt att 

identifiera änglar i Bibeln, ofta nämns de bara som ”man” eller ”man i linnekläder”. 

Under den Babyloniska fångenskapen fick angelologin ett ordentligt upplyft. Nu fick 

änglarna en identitet, de individualiserades, namngavs och graderades i olika 

rangordningar. Nu talade man om att det var ängeln som talade till sig, inte Gud. 

Första gången som en ängel har nämnts vid namn är i Daniel, där både Gabriel och 

Mikael förekommer. I litteraturen i tiden efter Gamla Testamentet förekommer 

änglarna allt mer ofta, speciellt i de apokalyptiska skrifterna, t ex Enok- böckerna.28

Även i stora verk som Talmud och Midrash finns en väl utvecklad angelologi, delar 

av vilka kommer att konsulteras i denna uppsats. Det runt år 538 f Kr som änglarna 

fick ett mer kosmiskt väsen över sig, dvs. något icke-jordligt. De hade inte längre 

direkt inflytande på människorna, och deras uppgift blev att styra över elementen. 

Änglarna fick en allt mer negativ position, då de ofta tilldelades en negativ roll som 

att till exempel hindra människan från att komma in genom Guds portar till Paradiset. 

Detta i sin tur ledde till att gränsen mellan änglar och demoner alltmer suddades ut.

Det är inte helt säkert när änglarna skapades. I 1 Enok 15:6 står det att 

änglarna är odödliga29 men deras existens föregår inte skapelsen. I Bibelns 

skapelseberättelse kan man ej finna något kring änglarnas uppkomst, i 2 Enok 29 kan 

man dock finna att de skapades på de andra dagen.30 Alla änglar har specifika 

                                                
26 Gutmann, Joshua. Encyclopaedia Judaica – CD-ROM edition, Keter Publishing House Ltd, 1997, 
sidan 4.
27 Weblowsky, R.J. och Wigoder, Geoffrey. Oxford Dictionary of the Jewish Religion, Oxford 
University Press, 1997, sidan 48.
28 Ibid sidan 48.
29 http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/enoch.htm#CH15  2008-04-08
30 http://www.pseudepigrapha.com/jubilees/2.htm   2008-04-08 
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uppgifter att utföra. Generellt sett kommer de med hjälp eller råd till människan, 

fungerar som beskyddare av hela folkslag men även av individer. De kommer med 

goda nyheter, de varnar men också för att utföra de order som Gud har gett dem, vare 

sig de är positiva eller negativa. Att prisa Gud tillhör också en av de mest viktiga 

uppgifterna änglar har att göra, men även att fungera som en mellanhand mellan Gud 

och människan. Ärkeängeln Raphael står omskriven i Tobits bok som en av de sju 

änglarna som har till uppgift att föra fram människans bön till Gud.31   I himmeln 

befinner sig änglar i Guds hov och verkar som hans budbärare och deras första uppgift 

är att vara Guds rådförsamling och att utföra den himmelska kulten inför honom, och 

de som särskilt omnämns i detta sammanhang är serafer och keruberna. I Jesaja kan 

man läsa om serafer, Jesaja beskriver dem som blandväsen, något mellan människa 

och fågel med sex vingar.32 Hesekiel ser till hälften mänskliga väsen med fyra 

ansikten och fyra vingar vid Guds tron. Keruber har som uppgift att vara paradisets 

väktare, detta efter det att människorna hade fördrivits därifrån.33 Det finns dock inte 

någon fysisk beskrivning av dem, men i Psaltaren står det att Gud ”for på keruben och 

flög, han svävade på vindens vingar”.34 I den 99:e psalmen berättas det om Gud som 

konung, ”Herren är nu konung! Därför darrar folken. Han som tronar på keruberna! 

Därför skälver jorden”.35 Av dessa sammanhang kan man dra slutsatsen att kerubers 

form är storm och åska. Kerub betecknar dock de två väsen som beskyddar 

förbundsarken med sina vingar, och därför heter det ofta att Jahve tronar på keruberna, 

eller talar mellan de båda keruberna. De har en motsvarighet till de babyloniska 

skyddsgudarna som har djurgestalt med människoansikte som kallas kuribu.36

Änglar blev inte tilldelade en egen vilja när de skapades, så de utför bara 

Guds order. Varje jude är tilldelad en egen skyddsängel som alltid följer henne. På 

sabbatens kväll följer en god och en ond ängel hennes väg ifrån synagogan hem. 

Själva konceptet skyddsänglar gällde till en början alla änglar som alltid stod vakt 

inför Gud, senare handlade det dock om att vakta människan. Dessa änglar står högt i 

rang.

                                                
31 Gutmann, Joshua. Encyclopaedia Judaica – CD-ROM edition, Keter Publishing House Ltd, 1997, 
sidan 4.
32 Jes 6:2
33 Ringgren, Helmer. Israels Religion. Bokförlagen Plus Ultra, 1989, sidan 38.
34 Ps 18:11
35 Ps 99:1
36 Ringgren, Helmer. Israels Religion. Bokförlagen Plus Ultra, 1989, sidan 38.
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I himmelriket sitter rådet av änglar, mal’akhei ha-sharet,37 och utför prästerliga 

funktioner och av dessa änglar anses Mikael vara den störste och fungerar som en 

slags överstepräst. Det finns sju himmlar, och varje himmel styrs av en ärkeängel. 

Antalet ärkeänglar varierar i olika skrifter, men den mest vedertagna siffran är fyra 

änglar, dvs. Mikael, Gabriel, Raphael och Uriel. De roller de har i hierarkin börjar 

med Mikael som är Israels beskyddare, Gabriel styr Paradiset, Raphael har hand om 

människans själ och Uriel leder änglakören och vaktar över underjorden. Det är dessa 

fyra änglar som alltid står i Guds närhet och utför de speciellt viktiga uppdragen. 

Deras plats runt Gud är de fyra sidorna, med Mikael på Guds högra sida, Gabriel på 

vänstra sidan, Uriel bakom och Raphael framför Gud.38 Det som också skiljer de fyra 

ärkeänglarna från de andra, är att de ständigt förflyttar sig mellan olika platser medan 

de övriga änglarna stannar i Guds Palats. Enligt Enok är dessa fyra änglarna Mikael, 

Gabriel, Raphael och Phanuel, medan den rabbinska litteraturen står fast vid de fyra 

tidigare nämnda.

Änglar har sedan tidig medeltid varit en del inom liturgin. Redan under 

den tidiga kristna kyrkans tid delade man upp änglar i olika kategorier. Som jag 

nämnde ovan brukar Mikael räknas som den ängel med högst rang, och i den judiska 

litteraturen framställs han som Israels särskilda beskyddare. Han är det utvalda folkets 

prins, ”den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän”.39

Pseudo-Dionysius var en syriansk munk som på 500-talet delade, i sitt 

verk The Celestial Hierarchy, in änglarna i nio körer. De tre i toppskiktet bestod utav 

Keruberna, Seraferna och Tronerna. Näst följande kom Herravälden, Krafter, 

Härskare, Makter, Ärkeänglar och sist Änglar.40 Enligt Pseudo-Dionysius var de tre 

översta änglarna närmast Gud och dessa tre är ”filled with light higher than all 

immaterial knowledge and rapt in the contemplation of that luminous Beauty which is 

the Superessential triune origin and creator of all beauty”.41 Vissa av dessa sistnämnda 

har blivit ifrågasatta som himmelska varelser, en del kan t o m tyckas låta mänskliga. 

Dock talar Paulus om olika slags änglavärdighet. Auktoriteten skiftar bland de olika 

                                                
37 Gutmann, Joshua. Encyclopaedia Judaica – CD-ROM edition, Keter Publishing House Ltd, 1997, 
sidan 6.
38 Gutmann, Joshua. Encyclopaedia Judaica – CD-ROM edition, Keter Publishing House Ltd, 1997, 
sidan 4-5.
39 Dan 12:1
40 Mayr-Harting, Henry. Perception of Angels in History. Clarendon Press, 1998, sidan 15
41 Citerad i Mayr-Harting, Henry. Perception of Angels in History. Clarendon Press, 1998, sidan 15.



13

änglarna. Rangen på dessa kan man finna i Kolosserbrevet, där det står ”...ty i honom 

skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, 

härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom”.42 Man skilde de 

olika kategorierna åt med diverse attribut. Serafer avbildades med vingar och stora 

sköldar och de omgavs av eldslågor som ett tecken på sin brinnande gudskärlek. 

Keruber omgavs av ögon och ikläddes ofta en dräkt av påfågelfjädrar för att 

symbolisera intellektet. Herravälden avbildades med spjut och svärd, då Krafterna är 

utrustade med törnekrona, kors och spjut. Makterna och Härskarna har tillsammans 

med Mikael också svärd. Gabriel bär bebådelsens lilja, och Raphael är ofta följd av en 

man som tecken på beskydd. Det var dock inte alla judar som hade tillgång till en lära 

om änglar. Det var mest lärarna i apokalyptisk lärdom som satt på kunskapen om 

änglar, en kunskap de hade fått via sin egen kontakt med änglar. Eftersom dessa 

visdomslärare i första hand var esseér, så var det mest inom denna grupp som läran 

blev utvecklad. De var noga med att hålla listan på änglarnas namn hemlig. I 

Qumranrullarna står det om en organiserad angelologi, där ”Ljusets Prins” 

tillsammans med andra himmelska varelser ska slåss på ”den sista dagen”.43

Fariseérna däremot var helt emot all slags mysticism, och förnekade 

länge änglars existens. Denna uppfattning kom ifrån Sadduseérnas motsättning av all 

apokalyptisk lära. Uppfattningen av änglar hos judiska mystiker var lite hopblandad, 

då de var mycket influerad av den hedniska kulturen. I denna senare kultur 

förekommer änglar i samband med hedniska gudar där de hjälper till att bekämpa 

sjukdom.44  Generellt sett så finns det ingen änglakult inom judendomen, men i verket 

Sefer ha-Razim verkar änglar ha använts i magiska syften. De har åkallats och tillbets 

genom medel som offerriter, rökelse, flaskor med blod och vin etc.45

Även om änglar är skapade av Gud som hans assistenter och anses vara 

odödliga, så är de inte perfekta. De är inte alls allvetande och kan inte alltid svara på 

alla frågor. Därför har inte alltid kommunikationen mellan Gud och människan 

fungerat så bra, t ex innan det första templet förstördes så skedde all kommunikation 

                                                
42 Kol 1:16
43 Gutmann, Joshua. Encyclopaedia Judaica – CD-ROM edition, Keter Publishing House Ltd, 1997, 
sidan 4.
44 Ibid
45 Ibid sidan 6.
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via en ängel, men efter förstörelsen skedde den direkt mellan Gud och Israel.46 De s k 

fallna änglarna finns knappt omnämnda i Bibeln, däremot är de populära i efter-

biblisk litteratur. Även dessa änglar är väl kända för det judiska folket. De tidigaste 

verken man kan finna information om de fallna änglarna är i Enoks bok. Denna text

handlar om hur några änglar kände lust för folkets kvinnor och tillsammans gjorde de 

upp en plan för hur de skulle kunna få dem. Planen gick i uppfyllelse och barnen som 

blev till växte upp till jättar som i sin tur dödade människor. Änglarna lärde även ut 

sättet att hantera vapen till människorna och andra saker som orsakar kriminalitet. 

Tack vare en del människors protest, så bad de fyra ärkeänglarna Gud att ingripa och 

de fick i uppdrag att straffa änglarna.47 De fallna änglarna lärde var och en 

människorna något omoraliskt, detta i syfte att förstöra människans oskyldighet. 

Förutom det straff ärkeänglarna gav dem skulle de också straffas på domens dag.48

Det finns flera olika versioner hur de fallna änglarna kom till. I Midrash Avkir står det 

att läsa om två ledare, Shemhazi och Asael, som talade negativt om människorna och 

deras synder. Gud sade åt dem att ifall de levde på jorden skulle de också begå synder, 

och för att motbevisa detta färdades de två änglarna till jorden där de omedelbart blev 

förförda av kvinnornas skönhet. De avslöjade Guds hemliga namn för en flicka som 

använde informationen för att komma in i himmelriket. Detta tog ledarna ingen notis 

om, utan fortsatte med sina synder, de tog fruar till sig och avlade barn. Barnens namn 

blev ljudet människan yttrade när hon var i plågor.49

Ett annat exempel på hur de fallna änglarna kom till var genom de 

sjuttio änglarna som Gud skickade för att ta makten över Israel efter det första templet 

hade blivit förstört. Änglarna missbrukade sin makt och förföljde folket i stället. På 

detta sätt stred de emot Guds vilja och blev därefter straffade. Här blev begreppet 

Satan allmänt känt, även om hans fall räknas ha kommit till mycket tidigare, då han 

vägrade knäböja inför Adam.50

                                                
46 Gutmann, Joshua. Encyclopaedia Judaica – CD-ROM edition, Keter Publishing House Ltd, 1997, 
sidan 6.
47 Ibid
48 Ibid sidan 7.
49 Gutmann, Joshua. Encyclopaedia Judaica – CD-ROM edition, Keter Publishing House Ltd, 1997, 
sidan 4.
50 Marmorstein, Arthur. Encyclopaedia Judaica – CD-ROM edition, Keter Publishing House Ltd, 1997, 
sidan 8.
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4. GABRIELS HANDLINGAR OCH VERK

4.1 Bibeln

I detta kapitel ämnar jag undersöka vad Gabriel utför för handlingar i de texter som 

beskrivs i metodkapitlet. Jag har valt att läsa och undersöka först de bibliska texterna, 

följt utav Talmud och avslutar med Midrash. 

I de äldre delarna utav Gamla Testamentet låter författarna Gud ofta 

framträda i mänsklig gestaltning.51 Några exempel på sådana situationer är när Gud 

vandrar i Edens lustgård i Gen 3:8 och när han stiger ner till tornbyggarna i Babel i 

Gen 11:15.52 Det verkar ändå som om författarna redan på ett tidigt stadie tyckt att 

denna antropomorfiska uppfattning varit för naiv. Så småningom dyker det upp andra

uppenbarelseformer i stället för Gud själv.53 Till de äldsta och enklaste formerna 

måste Guds änglar eller sändebud räknas. Det är ängeln som visar sig för Hagar när 

hon flyr ut i öknen och sedan hjälper henne54, ängeln som uppenbarar sig för Moses i 

den brinnande busken55, ängeln som kallar Gideon att rädda Israel56 och ängeln som 

slår assyriernas här.57 I dessa berättelser har Gud haft en mänslig gestalt. Ofta säger 

författarna Guds ängel eller Gud själv, och i sammanhanget kan det ibland vara svårt 

att uttyda vem eller vad som menas. 

Daniel är den äldsta av de apokalyptiska skrifterna och skrevs ner under 

Mackabéerupproret, runt år 166 f Kr. Daniel tillhör också de sista skrifterna i Israels 

samling och boken är skriven för ett folk som lider under förtryck och våld i exilen. 

Budskapet är att uthärda! och att Gud finns till hjälp.58 Här finns mycket apokalyptiskt 

material som med dunkla syner vill visa att läsaren nu lever i den yttersta tiden och 

snart skall få uppleva räddningen.59 Gemensamt för alla de apokalyptiska skrifterna är 

avsikten att avslöja hemlig visdom, om t ex världsalltets byggnad och natur, historiens 

                                                
51 Ringgren, Helmer. Israels Religion. Bokförlagen Plus Ultra, 1989, sidan 30.
52 Se Ringgren, Helmer. Israels Religion. Bokförlagen Plus Ultra, 1989, sidan 30
53 Ringgren, Helmer. Israels Religion. Bokförlagen Plus Ultra, 1989, sidan 30
54 Gen 16:7-13
55 Ex 3:2ff.
56 Dom 6:11ff.
57 Kon 19:7
58 Andersson, Greger och Bengtsson, Claes. GT Guiden. Libris, 1995, sidan 78.
59 Ringgren, Helmer. Israels Religion. Bokförlagen Plus Ultra, 1989, sidan 212.
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gång eller den yttersta tiden.60 Den mest omtyckta formen i apokalyptiken är visionen, 

som ofta tolkas av en ängel (angelus interpres).61 I vissa fall kan naturligtvis äkta 

visionära upplevelser ligga bakom, men i regel skapar synerna ett konstgjort intryck 

och man kan egentligen med fördel tolka dem som allegorier.62 Bilderna är gärna 

egendomliga och fantastiska, motiven ofta av mytologiska ursprung. Siffror

förekommer ofta, och dessa talspekulationer spelar en viktig roll. Symboliska tal som 

ofta nämns är 3 ½, 4, 7, 70 och 12.63

Ängeln i Daniels bok är Gabriel. Som förklarat ovan så kommer ängeln 

till Daniel, sänd av Gud för att förklara en vision för honom. Visionen han ska 

förmedla till Daniel handlar om ”tiden före slutet”64, och för att avslöja den gömda 

meningen bakom Jeremias ord som Daniel sitter och läser. Gabriel är underförstått 

ängeln hos Daniel i kapitel 10-12. Gabriel ska också hjälpa profeten Daniel genom att 

förklara innebörden i kampen mellan bocken och väduren i Dan 8:16, och profetian 

om de 70 veckorna.65 I Gamla Testamentet kommer Gabriel med budskap och hjälp 

för att uttyda visioner eller ge förklaringar. I Enokböckerna däremot har Gabriel en 

mer varierad roll. I 1 Enok 1-36 står det beskrivet att Gabriel är en av de heliga 

änglarna som leder Paradiset, drakarna och keruberna.66 Han har också fått i uppdrag 

utav Gud att döda avkommorna till de rebellande änglarna och de mänskliga 

kvinnorna.67 I Krigsrullarna från Qumran står det om fyra ärkeänglar; Gabriel, Mikael, 

Sariel och Raphael. Deras namn står på sköldarna på arméns fyra torn.68

För att återgå till visonen Gabriel ska förklara för Daniel, så bör man 

veta bakgrunden till visionen. Israel har efter de 70 åren som gått efter dess förfall 

ännu ej återuppstått, och detta skulle ske efter 70 år enligt Jeremias profetia. Daniel 

ber till Gud om en lösning till problemet, och Gud sänder i sin tur Gabriel för att 

hjälpa Daniel. Gabriel förklarar att profetian betyder 70 veckor av år, d v s 70 gånger 

                                                
60 Ringgren, Helmer. Israels Religion. Bokförlagen Plus Ultra, 1989, sidan 213.
61 Ibid sidan 214.
62 Ibid
63 Ibid
64 Freedman, David Noel. The Anchor Bibel Dictionary. Doubleday, 1992, sidan 863.
65 Saarisalo, Aapeli och Hedegård, David. Biblisk Uppslagsbok – en handbok för bibelläsare,
Evangeliska fosterlands-stiftelsens bokförlag, 1945, sidan 489.
66 Freedman, David Noel. The Anchor Bible Dictionary, Doubleday, 1992, sidan 863.
67 Ibid
68 Ibid
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7. Vidare delar Gabriel in dessa 490 åren i tre olika stora delar, 49, 434 och 7 år.69

Eftersom författarens beräkningar endast är ungefära och hans historiska referenser 

inte alltid är helt klara, så delas åsikterna om Gabriels förklaring.70 Men de flesta

forskare anser att dessa 490 åren avslutas i slutet av Antiochus IV Epiphanes 

förföljelse.71

I Talmud finns en berättelse om hur Gabriel blev beordrad av Gud att 

avrätta assyriernas ledare i kriget mot Israel. Denna berättelse finns även i Bibeln, men 

här är det inte specifierad ifall Gabriel är denna ängel. Man kan dock dra slutsatsen 

utav sammanhanget att det är Gabriel, då det är hans uppgift att bland annat bestraffa. 

Kriget höll Israel att förlora och Jesaja kom till den assyriska kungen med ett budskap 

från Gud. Jesaja sade:

Den räddade skara av Judas hus, som blir kvar, skall åter skjuta rot nedtill och bära 

frukt upptill. Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. 

Herrens nitälskan skall göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien: Han 

skall inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han skall inte mot den 

föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den.72

Samma natt som Jesaja hade berättat detta för den assyriska kungen gick Herrens 

ängel ut och dödade 185 000 män i assyriernas läger.73

Det finns fler berättelser om Guds ängel som ingriper i historien, men 

jag valde att endast ta med dessa, då de faller inom samma ram och paralleller kan 

man påträffa i Talmud och Midrash.

Som vi senare kommer att se så figurerar Gabriel även i Nya 

Testamentet, närmare bestämt i Lukas evangelium. Det första budskapet Gabriel 

kommer med är till Sakarias. Gabriel uppenbarar sig i templet när Sakarias ska tända 

rökelsen och berättar för Sakarias att han och hans hustru Elisabet ska få en son, 

Johannes. Sakarias tvivlar på Gabriels ord och som bestraffning ska Sakarias förbli 

stum fram till Johannes födelse. Att synda mot Gud måste bestraffas, och det kan vi se 

flera exempel på i alla texter som behandlas i denna uppsats. Att Gabriel i denna text

                                                
69 Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A. och Murphy, Roland E. The New Jerome Biblical 
Commentary, The Bath Press, 1996, sidan 417. 
70 Ibid
71 Ibid
72 2 Kung 19:30-32



18

nämner sitt namn beror säkerligen på att han därigenom vill säga att de profetior om 

Gudsrikets framtid (som han en gång har meddelat till Daniel) ska gå i uppfyllelse.  I 

det liknande budskapet Gabriel framför till Maria så tvivlar även hon på Gabriels ord, 

men Maria blev inte bestaffad såsom Sakarias. 

Lukas använder sig utav GT-författarnas sätt att deklarera födelse, som 

när Gabriel berättar för Sakarias om hans och Elisabets kommande son. Han använder 

samma tidpunkt på dygnet att låta Gabriel tala med Sakarias som när Gabriel talade 

med Daniel. Sakarias och Elisabeth är likt Abraham och Sara ett äldre par som inte 

har lyckats avla barn. Att vara barnlös i den äldre judendomen var otur och kunde 

även ses som en stor skam74 eller förbannelse, något man än i dag kan se exempel på 

inom den chassidiska traditionen. Gabriel blir den gemensamma nämnaren och även 

länken mellan de olika födelsedeklarationerna, och forskare har dragit slutsatser att 

Jesus födelse kan vara fullbordan utav Daniels vision. De 490 åren som Gabriel talade 

om där har passerat i och med Jesus ingång i Templet och tiden för rättvisa inleds.75

En annan berättelse från Bibeln där Gabriel eventuellt figurerar är i 

berättelsen om Jakobs inre strid. Jakob sitter ensam i natten och förbereder sig för att 

möta sin bror Esau efter sin långa vistelse hos Laban. 

Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills morgonrodnaden 

gick upp. Och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob, gav han honom ett 

slag på höftleden, så att höften gick ur led, medan han brottades med honom. Och 

mannen sade: ”Släpp mig, ty morgonrodnaden går upp.” Men han svarade: ”Jag släpper 

dig, med mindre du välsignar mig”. DÅ sade han till honom: ”Vad är ditt namn?” Han 

svarade: ”Jakob”. Han sade: ”Du skall inte mer heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat 

med Gud och med människor och vunnit seger”. Då frågade Jakob och sade: ”Låt mig 

veta ditt namn”. Han svarade: ”Varför frågar du efter mitt namn”? Och han välsignade 

honom där. Men Jakob gav platsen namnet Peniel, ”ty”, sade han, ”jag har sett Guds 

ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat”. 76

Det står inte uttryckligen i texten att denna man är ängeln Gabriel, dock har jag valt att

tolka mannen som Gabriel då de budskap Gabriel tidigare har förmedlat bland annat 

                                                                                                                                           
73 2 Kung 19:35
74 Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A. och Murphy, Roland E. The New Jerome Biblical 
Commentary, The Bath Press, 1996, sidan 680.
75 Ibid
76 Gen 32:24-30
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handlar om nya namn och att Jakob säger sig att sett Guds ansikte, Gabriel är Guds 

främsta budbärare och kan på detta vis ha framfört sitt budskap till patriarken. En 

annan tolkning jag har gjort är att mannen är en av Guds dödsänglar som brottas med 

Jakobs fruktan för döden då han snart ska möta Esau.77

4.2 Talmud

I Talmud finns flera berättelser om hur Gabriel agerar i Guds namn och här har jag 

valt att återberätta dessa historier. 

När Solomon gifte sig med faraos dotter kom Gabriel ner från himlen 

och planterade ett vasstrå i havet. Kring detta vasstrå byggdes land upp och staden 

Rom byggdes. Detta är en allegori, då det var Solomons otrohet som blev grogrunden 

till upplösningen av den judiska staten.78

Rabbinerna lär ut att det finns sex olika typer av eld: eld som äter men 

inte dricker; eld som dricker men inte äter; eld som både dricker och äter; eld som 

konsumerar torr materia såväl som fuktig; eld som avvisar eld; eld som äter eld.79 Eld 

som äter men inte dricker är den eld vi känner till; släcks med vatten. Elden som 

dricker men inte äter är sjukdomens eld; feber. Eld som äter och dricker är Elias eld, 

för det står skrivet: ”And licked up the water that was in the trench”.80 Den elden som 

tar torr och fuktig materia är elden som består utav en eldstad. Den sista elden är 

Gabriels eld; eld som avvisar annan eld.81

Elden kan tolkas som ett maktmedel, ett redskap att utföra Guds 

handling. En annan typ av härskarteknik är hur man väljer att presentera sig. I 

mänskliga sammanhang ska huvudmannen (master) gå i mitten. Högste prästen ska gå 

på hans högra sida och ledaren över familjen till vänster. Utav de tre männen bör 

läraren gå i mitten, hans förnämste apostel till höger och den mindre till vänster.82

Liknelsen finns hos änglarna där man kan se samma position och så såg formationen 

ut när de tre ärkeänglarna kom och besökte Abraham. Utav de tre huvudänglarna går 

Mikael, Israels speciella beskyddare, i mitten, Gabriel på hans högra sida medans 

                                                
77 Rosenblatt, Naomi H. och Horwitz, Joshua. Brottas med änglar, Natur och Kultur, 1999, sidan 261.
78 Shabbath 56b sidan 264.
79 Yoma 21b sidan 95.
80 Ibid
81 Ibid



20

Raphael går till vänster. Gabriels position intill Mikael poängteras här som en högra 

hand till Mikael. I tidigare sammanhang så har de två ärkeänglarna agerat på lika 

villkor. Men här är det viktigt att visa hur mäktig Mikael är. Gabriel får dessutom inte 

gå intill honom utan strax bakom för att inte Mikael ska skymmas på något sätt.83

Gabriel är sekundär till Mikael men är Guds främsta redskap vad gäller 

budskap samt bestraffning. En berättelse om Gabriels ingripande i historien är när 

faraos dotter räddar Moses ur vassen. Historien inleds med orden, ”And the daughter 

of Pharao came down to bathe at the river”.84 R. Johanan menar att hon gick ner till 

floden för att rengöra sig från sin fars onda avsikter och därför står det skrivet: ”When 

the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion”.85 Dottern 

upptäckte Moses i vassen och när jungfrurna i hennes sällskap förstod att hon ville 

rädda barnet sade de till henne: ”Mistress, it is the custom of the world that when a 

human king makes a decree, thou anyone else does not obey it, at least his children 

and the members of his household obey it; but thou dost transgress thy father’s 

decree!”86 Gabriel agerar via Guds önskan och slår ihjäl jungfrurna. Utav texten 

enbart kan man inte utläsa varför Gabriel blev sänd för att döda flickorna, men min

tolkning är att Gud ville förhindra att jungfrurna övertalade dottern att lämna Moses i 

vatttnet, och på så vis riskera att han dog som spädbarn. 

Gabriel har blivit sänd utav Gud för att hjälpa till under ett slag mellan 

assyrierna och israeliterna. Israel måste korsa en flod och enligt A Tanna så simmar 

det första kompaniet över, för det står skrivet; ”He shall overflow and go over”.87 Det 

andra kompaniet gick över; ”He shall reach even to the neck”88; och det tredje 

kompaniet gick i dammet från flodbädden;”I have digged, and drunk water”.89 Det var 

först och främst ledarna hos assyrierna som skulle dödas och enligt texten så var det 

”the lord sent an angel, which cut of all the men valuor, and the leaders and the 

princes in the camp and the king and Asyria. So he returned with shamefacedness to 

his own land. And when he entered into the house of his Lord, they that came forth of 
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84 Sotah 12a sidan 62.
85 Ibid
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87 Sanhedrin 95b sidan 644.
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his own bowels slew him there with the sword”.90 Enligt R. Eliezer dödade ängeln de 

assyriska ledarna med sin hand och det står skrivet;” And Israel saw the great hand”.91

R. Joshua menar att ängeln använde sitt finger till att döda och textraden som han har 

baserat detta på lyder; ”Then the magicians said onto Pharao, This is the finger of 

God”.92 R. Eliezer fortsätter historien och här tilltalade Gud Gabriel; ”Is thy sickle 

sharpened (to mow down the Assyrians)?”93 Gabriel svarade: ”Sovereign of the 

Universe! It has been sharpened since the six days of Creation”94; därför att det står 

skrivet; ”For they fled from the swords, from the sharpened swords”.95 R. Simeon b. 

Yohai sa att nu var det tid för frukterna att mogna och Gud sade till Gabriel; ”When 

thou goest forth to ripened the fruits, attack them”.96 Bakgrundstexten lyder; ”As he 

passeth he shall take you: for morning by morning shall he pass by, by day and by 

night, and it shall be a cheer terror to understand the report”.97 Gabriel ska ha andats 

in i derar näsborrar så de dog, som det står skrivet; ”and he shall also blow upon them, 

and they shall wither”.98 R. Jeremiah b. Abba sa att Gabriel rörde sina händer mot 

dem och de dog. R. Isaac the Smith har en annan tolkning om hur de dog, nämligen att 

Gabriel öppnar upp deras öron så att de kunde höra Hayyotherna sjunga. Hayyotherna 

var mystiska levande varelser som uppenbarade sig för Ezekiel i en mystisk vision. 99    

4.3 Midrash

Gabriel figurerar frekvent i Midrasherna. Hans göromål har många olika karaktärer, 

både av det goda och av det onda slaget. Texten är uppbyggd såsom en berättelse, och 

därför kommer jag att återberätta sammanhanget i denna form. Många av uppdragen 

Gabriel hade fått av Gud hade han också i uppdrag att utföra tillsammans med Mikael. 

Den första berättelsen handlar om Sodom dit två änglar kom på kvällen. De hade varit

hos Abraham tidigare på dagen men tagit avsked vid lunchtid. Dessa två änglar var 
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Gabriel och Mikael. Enligt traditionen kan inte en ängel utföra två uppdrag och inte 

heller två änglar ett uppdrag. I själva verket var det så att Mikael hade tagit avsked av

Abraham och gett sig av. Gabriel hade då blivit sänd till Sodom. Sodom hade syndat 

och därför var det Gabriels uppdrag att förstöra staden. Samtidigt hade en annan 

ärkeängel, Raphael, fått i uppdrag att rädda Lot. Det står skrivet: ”He sent forth upon 

them the fierceness of His anger, Wrath, Indignation, and Trouble, a sending of 

messengers of evil”.100 Denna beskrivning av Gabriel ser mycket annorlunda ut än 

flera andra vi har sett i den här uppsatsen hittills. Här ser man Gabriel som en 

ondskefull varelse med kraft att förstöra en stad och döda ett helt folk. Gabriel är dock 

Guds redskap och då Gabriel inte har något egen fri vilja utför han Guds verk även om 

det handlar om onda ting. Medan Gabriel utför sitt uppdrag att förstöra Sodom var han 

klädd i skepnaden av en människa, men när uppdrag var slutfört återtog han sin 

ängelskepnad.101 En anledning varför Gabriel byter skepnad vid detta ingripande kan 

möjligen bero på människornas syn på det gudomliga och det mänskliga. Att anta en 

mänsklig form kan visa på hur människorna har betett sig, att ge dem en värdefull 

insikt i det mänskliga beteendet. 

I historien om Esau och Jakob hade Gabriel även här ett finger med i 

spelet. När Esau hade gått med på att överge sin förstföddes rätt till Jakob uppmanade 

Gud Gabriel och Mikael att bokföra denna händelse. Gud sade till dem: ”Rise up, ye 

princes. Anoint the shield”.102 Utav sammanhanget ter det som om de två änglarna 

hade retats med Jakob om hans födslorätt. Gabriels uppdrag var att dokumentera att 

Jakob nu besatt födslorätten efter Isaks bortgång, och han skulle också göra Jakob 

starkare. Här finner vi förklaringen till ”anoint the shield” (smörja, Herrans smorde). 

Schism uppstår mellan de två bröderna och natten innan de ska träffas åter, möter 

Jakob en ”man” som han brottas med hela natten. Många tolkningar har gjorts vem 

denna ”man” är, några handlar om en demon, det kan vara Esaus ande som strider 

med Jakobs ande. Rabbi Samuel ben Nachman identifierar i Midrash Rabbah (Gen. 

38:1) mannen som antingen Gabriel eller Mikael.103 Enligt Rashbam, en medeltida 
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kommentator, sände Gud Gabriel till Jakob då han tvivlade och vill fly från sin 

uppgörelse med sin bror.104

Det finns många berättelser om Gabriel som involverar Moses. Den 

tidigaste tog plats redan innan Moses var född. Det var Moses syster Miriam som fick 

en profetia där hon förutsåg att Moses skulle rädda Israel. Rummet fylldes av ljus och 

som vi senare kan se så gick profetian i uppfyllelse. Som bekant fortsätter historien 

med att Miriam räddar Moses ut till vassen där faraos dotter finner honom vid liv. Det 

står skrivet om hennes jungfruar: ”And her maidens walked along”.105 ”Walked” 

syftar här på att gå och möta döden. Jungfrurna frågar Miriam varför hon som tillhör 

faraos familj så uppenbart går emot det förbud han har satt upp för folket? Så fort 

detta var sagt kom Gabriel och slog dem till marken. Faraos dotter skickade då sin 

enda överlevande jungfru för att hämta ”det”, och detta ”det” hänvisar till Moses. Gud 

hade genom Gabriel skonat en av jungfrurna, troligtvis för det ansågs vara opassande 

för en prinsessa att vistas utan en tjänare.106 Här har vi ytterligare ett fall där Gabriel 

infinner sig på jorden och dödar på Guds begäran. I denna text finns dock ingen 

information att hämta varför Gud egentligen ville att jungfrurna skulle dödas, en 

möjlig orsak kan vara att genom deras ifrågasättande kunde faraos dotter tveka och då 

ej rädda Moses som planen var. Utav sammanhanget får man blott göra tolkningen att 

Gabriel alltid utför endast Guds önskan. Det finns dock en förklaring varför faraos 

dotter gick emot sin fars påbud. Enligt rabbinerna skulle dottern ha varit spetälsk och 

när hon gick ner till vattnet för att bada så rörde hon vid vattnet och blev helad. Därför 

kände hon sympati för Moses och tog honom under sina vingar.107

En annan berättelse om Gabriel och Moses är när Moses fick sitt namn. I 

Exodus Shemoth kan man läsa om hur Faraos dotter, Bithiah, satte unge Moses på 

prov. Framför barnet placerade hon ett kärl av guld och en glödande kolbit. Om han 

sträckte sig efter guldet så hade han vett och då kunde man döda honom. Men om 

Moses valde kolet så hade han inget vett och då kunde man inte döma honom till 

döden. Dessa två saker fanns nu placerade framför Moses och när han skulle sträcka 

sig efter gulden ingrep Gabriel. Gabriel knuffade Moses hand åt sidan så han istället 

för guldet tog den glödande kolbiten. Gabriel tog tag i Moses hand som nu innehöll 
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kolet och kastade den mot hans mun så att Moses svalde biten och samtidigt brände 

sig på tungan. Resultatet av detta ingripande blev att Moses senare fick en långsam 

talförmåga.108 Faraos dotter kallade härmed barnet för Moses, som i en omtolkning i 

hebreiskan betyder ’rädda’.109 Det är tydligt att Gud hade stora planer för Moses då 

han låter sin ängel ingripa i flera skeden i Moses liv. Moses fick som bekant en 

avsevärd central roll inom judendomen som folkets ledare, förmedlare av förbundet 

med Gud och utav lagen, som profet och som det judiska folkets grundare. Man kan 

även finna paralleller mellan Moses och Jesus där Jesus i Nya Testamentet klär rollen 

av den ”nya” Moses. Moses existerar inte bara inom judisk och kristen tradition utan 

även i Koranen. I sura 20:9-41 finns berättelsen om Moses barndom och kallelsen han 

fick genom den brinnande busken. Mer om Moses barndom kan man finna i sura 

28:6-12. Moses figurerar som en viktig profet och föregångare till Muhammed. 

Gabriel har funnits till hands för många av de viktiga personerna inom 

den tidiga judendomen. En av dessa personer är Josef. Gabriel lade till en bokstav från 

Guds namn till Josefs. Av vilken anledning Gabriel gjorde detta är okänt, men även 

här kan man tolka Gabriels handlande som något gudomligt ingripande. Gabriel lärde 

även Josef 70 olika språk, då det står skrivet: ”He appointed it in Josef (yekosef) for a 

testimony, when he went forth against the land of Egypt. The speech I had not known 

I understood”.110 Gabriel lärde Josef dessa främmande språk för att folket i Egypten 

aldrig hade accepterat Josef som en ledare om de inte hade trott att han var en av dem. 

Det kan verka överflödigt att tala så många olika språk då ett par troligtvis hade räckt 

för att kunna kommunicera med folket i Egypten. Betydelsen av att kunna tala fler 

språk är möjligt större än anat. Josefs roll för folket blev förutom en stor ledare även 

som kommunikator med egyptierna och Gud, framtidsvisionär och hopp. 

Gud är arg på Israel för att de har varit olydiga mot honom och dyrkat 

den gyllene kalven i stället för honom. Han har nu kommit för att hela folket från 

denna synd. Det står skrivet i Lamentations att sex män kom gående från den övre 

porten, alla med var sitt vapen i händerna och i mitten av dem var en man klädd i 

linne med ett bläckhorn vid sin sida. En röst sade: ”And to the others he said in my 

hearing: Go ye through the city after him, and smite; let not your eye spare, neither 
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have ye pity. Slay utterly the old man, the young man and the maiden and little 

children and women”.111 Dessa ord var adresserade till den hårdaste av änglarna, 

nämligen Gabriel. De andra männen var också änglar och de fem skulle förstöra var 

sin sektion av folket. Gabriels roll var att instruera de andra fem. Gabriel hade 

förutom denna roll några till. Han var skriftlärd, avrättare och Högste Präst. Som 

skriftlärd för att det står skrivet ”with a writer’s ink-horn on his side”, avrättare därför 

”He hath delivered them to the slaughter”, och Högste Präst p g a ”And one man in 

the midst of them clothed in linen, He shall put on the holy linen tunic”.112 I denna 

text framställs Gabriel som den mest brutale av ärkeänglarna, den som utför slakt och 

dödande av folket. Förvisso har inte Gabriel blivit given någon fri vilja, men samtidigt 

uppfattar jag budskapet utifrån texten att Gabriel är den ängel som inte tvekar att 

utföra Guds blodiga order.

Från det här kapitlet om Gabriels handlingar och verk kan man utläsa ett 

par olika faktorer. Gabriel är Guds redskap på jorden och agerar enligt Guds vilja. I 

Bibeln har han en mer mild framtoning än i Talmud och Midrasherna. Gabriel ska 

skickas till Daniel för att förklara visionen om ”tiden före slutet”, förklara innebörden 

i kampen mellan bocken och väderuren i Dan 8:16 samt profetian om de 70 veckorna. 

Gud ger honom även rollen som bestraffare som vi har sett i 2 Kung 19:30-33 där han 

avrättar assyriernas ledare i kriget mot Israel. I Genesis har vi sett hur Gabriel brottas 

med Jakob, han får där rollen som utmanare snarare än bestraffare. I Talmud agerar 

Gabriel ofta tillsammans med ärkeängeln Mikael, där han assisterar Mikael som hans 

högra hand. Det är dock Gabriel som står för bestraffningarna såsom i fallet vi sett 

ovan från Bibeln (2 Kungaboken) men även i berättelserna om Moses där Gabriel 

agerar för att vägleda Moses. Tillsammans med Mikael agerar Gabriel enligt 

Midrasherna i Sodom där han har fått ordern från Gud att förstöra staden. Han tar där 

skepnaden av en människa för att på så vis tydliggöra människans förvillelse. Även 

här finns berättelser om Gabriel och Moses där Gabriel dödar jungfrurna för att kunna 

bereda väg för Moses. Det är dock inte alltid som Gabriel agerar genom bestraffning 

och därmed död på agendan, han fick även uppdraget att dokumentera Jakobs 

födslorätt efter Isaks död. 
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Denna bild av Gabriel som den bestraffande ängeln är dock inte helt 

komplett utan att man även undersöker vad det är för budskap han förmedlar från 

Gud. I nästa kapitel kommer jag att undersöka vad han säger och hur detta påverkar 

bilden av honom som Guds redskap på jorden. 
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5. GABRIELS ORD SOM GUDS REDSKAP

5.1 Bibeln

I detta femte kapitel ämnar jag undersöka vad det är för budskap Gud vill förmedla till 

människan via Gabriel. Gabriel finns omnämnd i Bibeln som ängel på flera ställen, 

och utav sammanhangen kan man dra slutsatsen att det är Gabriel som är mannen i 

linnekläder, en karaktär som figurerar på några ställen. Det första stycket som Gabriel 

finns med i är i Daniels bok, kapitel 8:16. Den omedelbara kontexten är Daniels 

vision, han har fått en syn om väduren och bocken. Daniel befinner sig vid floden Ulai 

vid tiden för visionen när han plötsligt ser en man framför sig. Över floden hör Daniel 

en människoröst som ropade: ”Gabriel, uttyd synen för denne”.113 Gabriel närmade sig 

den skräckslagne Daniel och denne föll ned på sitt ansikte. Gabriel talade till honom:

”Ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid”.114 Sedan hjälpte 

han Daniel till fötter och sa: 

Se, jag vill tala om för dig vad som skall ske, när det lider mot slutet av vreden, ty på 

ändens tid syftar detta. Väduren du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och 

Persiens kungar. Men bocken är Javans kung, och det stora hornet i hans panna är den 

förste kungen. Men att det brast sönder, och att fyra andra uppstod i dess ställe, det 

betyder att fyra riken skall uppstå av hans folk, dock inte jämlika med honom i kraft. 

Och vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och 

argsint kung uppstå. Han skall bli stor i kraft, dock inte jämlik med den förre i kraft, 

och han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och hans kall 

lyckas väl och få fullborda sitt uppsåt. Ja, han skall fördärva många, och även de 

heligas folk. Därigenom att han är så klok, skall han lyckas så väl med sitt svek. Han 

skall förutsätta sig stora ting, oförutsett skall han fördärva för många. Ja, mot 

furstuarnas furste skall han sätta sig upp, men utan människohand skall han då bli 

krossad. Och synen angående aftnarna och morgnarna, om vilken nu är talat, är 

sanning. Men göm den synen, ty den syftar på en avlägsen framtid.115
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När Gabriel sagt detta till Daniel avslutas kapitlet abrupt med att Daniel ligger sjuk en

tid och sedan tjänade kungen. Det står ej nämt något om Gabriel, vart han tog vägen 

eller hur han försvann. 

Andra gången Gabriel förekommer i Daniels bok är i kapitel 9:21. 

Daniel sitter i bedjan, till Gud för att folket och Jerusalem har försatt sig själva i dålig 

dager, när Gabriel uppenbarade sig i flygande hast för Daniel. Ängeln sade till honom: 

Daniel, jag har nu begett mig hit för att lära dig förstånd. Redan när du började din bön, 

utgick befallning, och jag har kommit för att ge dig besked, ty du är högt benådad. Så 

ge nu akt på ordet, och ge akt på synen. Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och 

din heliga stad, innan en gräns sätts för överträdelsen och synderna för ett slut och 

missgärningen blir försonad och en evig rättfärdighet åstadkommen, och innan synen 

och profetia beseglas och en höghelig helgedom blir smord. Så vet nu och förstå: Från 

den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, till dess en smord, en 

furste, kommer, skall sju veckor förgå, och under sextiotvå veckor skall det åter byggas 

upp med sina gator och sina vallgravar, om än i tider av nöd. Men efter de sextiotvå 

veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterträder honom. Och staden 

och helgedomen skall en anryckandes furstes folk förstöra, men själv skall denne få sitt 

slut i störtfloden. Och intill slutet skall strid råda - förödelse är oåterkalleligt beslutad. 

Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka 

skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade, och på styggelsens vinge 

skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oåterkalleligt 

beslutad straffdom utgjuter sig över förödaren.116

Stycket som börjar med att Daniel sitter och ber, syftar på Jeremias profetia om ett 

återuppbyggt Israel efter 70 år, problemet ligger i att profetian inte har uppfyllts, och 

det är detta Daniel ber om en lösning på. Som svar kommer Gabriel med en 

förklaring, att profetian betyder 70 veckor av år, d v s 7 gånger 70 år. Gabriel delar 

upp dessa 490 år i tre olika stora delar, 49, 434 och 7 år. Eftersom författarens 

beräkningar bara är ungefär och hans historiska referenser oklara, så förekommer det 

fortfarande olika uppfattningar i tolkningar kring Gabriels svar.117 Generellt sett så 

anser de flesta exegeter att de 490 åren avslutas mot slutet av Antiochus IV Epifanes 
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förföljelser.118 Denna ändring från 70 veckor till 7 gånger 70 år är baserad på Israels 

brist på ånger, därav detta hårda straff, men även i Andra Krönikeboken 36:21, där 

Jeremias profetia är sammanbunden med sabbatsåren som det talas om i 3 Moseboken

26:34-35. Landet Israel ska få sin gottgörelse efter sjuttio sabbatsår.119 Man kan även 

tolka ”…skall en som är smord förgöras, utan att någon efterträder honom” som  Jesus 

ankomst till jorden och hans korsfästelse. Den händelsen ligger dock längre fram i 

tiden än vad som tycks avse i Gabriels förklaring. 

I det tionde kapitlet får Daniel en uppenbarelse vid floden Hiddekel 

(Tigris). Det var en man i linnekläder som Daniel såg. Männen som var i Daniels 

sällskap såg dock inte mannen, men de drabbades plötsligt av en så stor skräck att de 

flydde platsen. Även Daniel blev skräckslagen och hans ansikte blev blekt av rädsla. 

Mannen i linnekläder började tala och precis som den första gången Gabriel talade till 

Daniel så föll Daniel till marken med ansiktet mot jorden. Mannen rörde vid Daniel så 

att han kunde resa sig upp på knä. Mannen sade åt honom: 

Daniel, du högt benådade man, ge akt på de ord som jag vill tala till dig, och res dig 

upp på dina fötter, ty jag har nu blivit sänd till dig. Frukta inte, Daniel, ty redan från 

första dagen, när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför 

Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ord skull. Fursten för 

Persiens rike stod mig emot under tjugoen dagar, men då kom Mikael, en av de 

förnämsta furstarna, till min hjälp, under det att jag förut hade stått där ensam mot 

Persiens kungar. Och nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända 

ditt folk i de kommande dagar, ty också detta är en syn som syftar på framtiden.120

Daniel som var alldeles utmattad och kraftlös försökte förklara för mannen att genom 

att ha sett synen har han gripits av en oerhörd vånda och blivit helt kraftlös. Mannen 

rörde då vid Daniel och genast kände Daniel hur krafterna kom tillbaka till honom. 

Mannen sade: ”Frukta inte, du högt benådade man. Frid var med dig, var stark, ja, var 

stark”.121 Daniel kände sig genast starkare och bad mannen att forstätt tala till honom. 

Mannen sade då: 
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Kan du nu förstå varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för 

att strida mot fursten över Persien, och när jag är fri från honom, kommer fursten över 

Javan. Dock vill jag förkunna för dig vad som är upptecknat i Sanningens bok. Och 

ingen enda bistår mig mot dessa, förutom Mikael, er furste. Och jag stod vid hans sida 

som hans stöd och värn i medern Darejaves’ första regeringsår.122

Det finns flera anledningar att anta att denna man i linnekläder är ängeln Gabriel. En 

av dem som tolkat mannen som Gabriel är Ronald H. Isaacs, författaren till Ascending 

Jacob’s Ladder.123  Mycket tyder på att det är ängeln Gabriel det syftar på, t ex hans

sammarbete med den främsta av änglarna och Israels speciella beskyddare, Mikael.

Detta samarbete har vi sett tidigare i uppsatsen. En annan ledtråd till Gabriels 

uppenbarelse i den här historien är den skräck många människor i Bibeln har upplevt 

inför en av Guds himmelska varelser. Mannen använder även samma ord som i det 

talet Gabriel gav Daniel i Dan 8:17-26. Han talar om synen som vad som ska ske i 

framtiden och han kommer sänd till Daniel för att informera honom om vad som ska 

ske och vad han ska göra. Budskapet han kommer med handlar om framtiden, men om 

det är ett negativt eller positivt budskap ser jag som svårt att avgöra. Budskapets 

innebörd är i huvudsak att förbereda Daniel och ge honom en roll i framtidens 

händelser. En sista ledtråd ligger i Gabriels ord, han ska strida mot furstar – rimligen 

kan inte en ensam man strida ensam mot arméer men som Guds redskap kan han göra 

det. 

I Daniel 11 berättar mannen i linnekläder om visionen för Daniel.

Eftersom denna berättelse är så pass lång och sträcker sig över 43 verser har jag valt 

att sammanfatta den i stället för att citera den i helhet. Berättelsen handlar om 

Söderlandet och Nordlandet. Tre kungar ska uppstå i Persien och en fjärde kommer 

till som ska förvärva större rikedomar än de andra tre, och när han är som starkast ska 

han uppbjuda all sin makt mot Javans rike. Ytterligare en väldig kung ska uppstå och 

denne ska styra med stor makt, dock snart efter det ska hans rike falla isär och delas i 

de fyra väderstrecken. De fyra rikena kommer aldrig att bli lika starka som det första, 

de kommer heller aldrig tillfalla hans avkomlingar. Kungen i Söderlandet kommer att 

bli mycket mäktig och likaså en av hans furstar. Dottern till Söderlandets kung ska ge 
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sig av till Nordlandet för att åstadkomma en förlikning. Dock kommer hon inte att 

kunna behålla den makt han tagit sig utan blir till slut prisgiven tillsammans med sin 

far. En av hennes telningar ska tränga sig in i Nordlandets här och ta makten. Han ska 

ta deras rikedomar och föra dem till Egypten. Under tiden tränger Nordlandskungen in 

i Söderlands rike men återvänder snart. Nordlandskungens söner ska strida mot 

Söderland och Söderlands mot Nordlands. Nordlands kung ska inta en befäst stad och 

vinna mot Söderland. Dock ska en förlikning snart ske. Mycket ont skall denne kung 

göra och från den stund man förbinder sig med honom ska han bedriva svek. Men 

plötsligt ska han ge byte, rov och gåvor till sitt folk. Återigen drar Nordland ut i krig

mot Söderland, men denna gång vinner Söderland. Nordlands kung ska bli förråd av 

de sina och hans här ska svämma över. Han smider planer mot det heliga förbundet 

och ger sig ut i krig mot Söderland. Det går dock inte bra, han möter skepp från Kittim 

och förlorar modet. Istället riktar han sin vrede mot det heliga förbundet. Han skall 

avskaffa det dagliga offret och uppträda övermodigt mot alla. Han skall hedra 

fästernas gud istället för gudarnas Gud. De som hedrar hans gud ska belönas. Men vid

ändens tid ska de två kungarna drabba samman. Nordlands kung ska dra igenom 

länder och folk ska följa honom. Från öster och norr kommer rykten som ska få 

honom att förgöra många. Han ska gå till sin undergång och det ska inte finnas någon 

som ska hjälpa honom.124 Berättelsen fortsätter i Dan 12:1-4, där mannen i linnekläder 

säger till Daniel: 

På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står som försvarade för dina 

landsmän, och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits, allt ifrån den dag då 

människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de 

bli frälsta, som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen skall 

vakna upp, somliga till evigt liv, och somliga till vanära och evig skam. De förståndiga 

skall då lysa, som himlafästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet som 

stjärnor, alltid och evinnerligen. Men du, Daniel, må glömma dessa ord och försegla 

denna skrift intill ändens tid. Många kommer att rannsaka den, och insikten skall så 

växa till.

Efter det att mannen hade sagt åt Daniel att försegla orden tills vidare, såg han en 

annan man stå bredvid mannen i linnekläder och denne okände man frågande mannen 

                                                
124 Dan 11:2-45



32

när allt detta skulle ske. Den linneklädde mannen lyfte händerna mot himlen ”och svor 

vid honom som lever evinnerligen att efter en tid, och tider, och en halv tid, och när 

det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta bli 

fullbordat”.125 Dock förstod inte Daniel vad allt detta betydde, så han frågade mannen 

när slutet på allt detta skulle bli. Mannen svarade då: 

Gå, Daniel, ty dessa ord skall förbli gömda och förseglade intill ändens tid. Många 

skall bli renade och trogna och luttrade, men de ogudaktiga skall öva sin ogudaktighet, 

och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. Och från den 

tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall 1290 

dagar förgå. Säll är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Men gå du fram 

mot ändens tid. Sedan du har vilat, skall du uppstå till din del, vid dagarnas slut.126

Ängeln som uppenbarar sig för Hagar i öknen har ibland blivit tillskriven som 

Gabriel. I Gen 16:7-13 kommer ängeln till Hagar vid en vattenkälla intill vägen till 

Sur.127 Ängeln sade till Hagar: ”Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och 

vart går du?”128 Hagar svarade: ”Jag är på flykt från min fru Sarai”.129 Då svarade 

Herrens ängel till henne: 

Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne. Jag skall göra din säd mycket 

talrik, så att man inte skall kunne räkna den på grund av dess mängd. Se, du är havande 

och skall föda en son. Honom skall du ge namnet Ismael, därför att Herren har hört ditt 

lidande. Och han skall bli lik en vildåsna. Hans hand skall vara emot honom; och han 

skall ligga i strid med alla sina bröder.130

En utav anledningarna varför denna ängel kan vara Gabriel är att ängeln kommer med 

ett budskap om ett barn, ett budskap Gabriel förmedlar till flera centrala figurer i 

judisk och kristen tradition. Flera utav Gabriels budskap från Gud innehåller löftet om 

ett barn som ska födas och växa upp till en betydelsefull person. Ismael, från 

hebreiskans ”Yishma” som betyder ’Gud hör’,131 blev senare arabernas stamfader och 
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utav namnets betydelse kan man dra slutsatsen att Hagars bön blev hörd.  Det är dock 

inte bara i Gamla Testamentet som Gabriel visar, utan även i Nya Testamentets del, 

nämligen i Lukas evangelium. Även här är kontexten löftet om ett barns födelse, mer 

precist Johannes Döparens. Tiden är kring Herodes regim i Judeen. I Arias avdelning 

fanns det en präst, Sakarias. Elisabet, han hustru, härstammade från Aron. Båda var 

trogna Gud och levde efter alla Herrens bud och föreskrifter, trots detta var de 

barnlösa p g a  Elisabets ofruktsamhet. De var båda till åren och hoppet om ett barn 

tynade bort allt mer. Efter en lottning bland prästerna var det Sakarias tur att få gå in i 

Herrens tempel och tända rökoffret. När Sakarias hade börjat med offret uppenbarade 

sig Herrens ängel till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev skrämd och fruktan föll 

över honom. Ängeln sade då till honom: 

Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son 

till dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Han skall bli din glädje och fröjd, och 

många kommer att glädjas åt hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren; vin och 

starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i 

moderlivet, och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. 

Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan 

till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren för ett folk som 

är berett.132

Sakarias frågade då ängeln hur han ska få visshet om detta. Ängeln svarade honom 

”Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig 

detta glädjebud. Men du skall bli stum och inte tala förän den dag då detta sker, 

eftersom du inte trodde på mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne”.133

Gabriels ord besannades omedelbart, Sakarias förblev stum till den dag då hans och 

Elisabets son Johannes föddes. Det är inte första gången som ett äldre par har fått barn 

på senare år. I Gamla Testamentet finns parallellen med Abraham och hans hustru 

Sara, samt Elkana och Hanna. I Sakarias och Elisabets fall agerar Gud och gör det 

omöjliga, d v s ger ett sterilt par ett barn. Det bör påpekas att dessa barn, Isak 

(patriark), Samuel (profet), Ismael (stamfader) och Johannes har alla haft betydande 

roller i historien. Lukas använder sig av Daniel 9:20-24 och 10:7-17, i och med att 
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tiden för den messianska tiden av rättvisa har börjat, tiden för Guds förlåtelse, och 

tiden för Jesus som Herren i Guds tempel. I Daniels bok talar Gud via Gabriel om vad 

som skall hända, och nu har tiden kommit för detta. Eftersom Sakarias först inte 

trodde på Gabriel att han skulle få en son, kan man tolka Sakarias stumhet som ett 

straff som Gabriel gav honom, men enligt The New Jerome Biblical Commentary 

handlar det om Lukas egen motsvarighet till Daniels stumhet under Gabriels tal i Dan 

10:15. Det är typiskt för Lukas att det som var viktigt enligt honom skulle upprepas.
134 Ytterligare en tolkning kan ges till dessa bibelverser. Sakarias stumhet kan ha lett 

till uppmuntran att avlägga tysthetslöfte i klostren långt senare i tiden, samma sak kan 

man säga om vinet och de starka dryckerna. Genom avhållsamhet visar man på sin tro 

på Gud. 

Lukas första kapitel fortsätter i samma anda när Gabriel kommer till 

Maria med samma typ av glädjande budskap. I den sjätte månaden blev Gabriel sänd 

från Gud till Maria i Nasaret, Galileen. Gabriel sade till henne ”Var hälsad, du högt 

benådade! Herren är med dig!”135 Maria blev förskräckt, men ängeln sade till henne: 

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en 

son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes 

son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall leva för evigt, 

och hans välde skall aldrig ta slut”.136 Maria tvekade och frågade Gabriel hur detta 

skulle ske eftersom hon aldrig hade haft någon man. Gabriel svarade henne: ”Helig 

ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall 

barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på 

sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är 

omöjligt för Gud”.137 Maria förstod att Gabriel talade Guds ord och Gabriel lämnade 

henne.

Värt att lägga till i diskussionen är att namnen barnen ska få är 

förutbestämda av Gud. Betydelsen av dessa namn är tydlig, Ismael (’Gud hör’), 

Johannes (”Jochanan”, ’Gud har förbarmat sig’138) samt Jesus (”Jeshu´a”, ’Jahve 
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räddar’139) då namnens betydelse anspelar på Guds planer för dessa personer. Speciellt 

Johannes och Ismaels namn anspelar på de böner Elisabet och Sakarias samt Hagar 

sände till Gud. Överhuvudtaget har namn stor betydelse inom judisk tradition, flera av 

Bibelns centrala figurer får dessutom nya namn utav Gud då de har valts ut, t ex Jakob 

blir Israel och Saul blir Paulus. Den här namnförändringen är en markering av 

personens betydelse och upphöjda ställning.140

5.2 Talmud

Talmud Bavli som jag har använt i den här uppsatsen har i stort ett narrativt material, 

något vi kommer att se i följande berättelser.

”And the truth of the Lord endureth for ever”.141 Denna replik uppkom i 

samband med att ”de rättfärdiga” d v s Hananiah, Mishael och Azaria, blev ombedda 

att kliva ner i smältugnen. Kontexten är rabbinernas tolkning utav ”Not onto us, o 

Lord, not onto us”.142 Detta handlar om den plågan som måste förekomma Messias. 

Rabbinerna har delade meningar om vad detta påstående syftar på, men R. Nahman b. 

Isaac menar att de syftar på ”The deliverance of the souls of the righteous from 

Gehema”.143 Hesekiel spinner vidare på detta tema och säger: ”Because it alludes to 

the descent of the righteous into the fiery furnace and their ascent from it”.144 ”Not 

onto us, o Lord, not onto us”145 sades utav Hananiah, medan Mishael sade: ”But unto 

Thy name give glory”146 och Azariah sade: ”For Thy mercy, for Thy truth’s sake”.147

Avslutningsvis sade de tillsammans: ”Wherefor should the nation say?”148 Tack vare 

sin tro på Gud klarade de tre rättfärdiga sig genom smältugnen utan att bli brända och 

i sin tacksamhet sade Hananiah ”O praise the Lord, all ye nations”, ”loud Him, all ye 

peoples” sade Mishael och Azariaa utbrast ”For His mercy is great toward us”. 
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Tillsammans sade de ”And the truth of the Lord and the doreth for ever”.149 Det är 

först här Gabriel kommer in i historien. En del rabbiner menar att det var Gabriel som 

sa det senaste påståendet. Bakgrunden till Gabriels uttalande är när den onde Nimrod 

kastade ner Abraham i smältugnen och Gabriel sade till Gud: ”Sovereign of the 

Universe! Let me go down, cool [it], and deliver that righteous man from the fiery 

furnace”.150 Gud svarade Gabriel: ” I am unique in my world, and he is unique in his 

world: it is fitting for him who is unique to deliver him who is unique”.151 Men 

eftersom Gud inte ville att Gabriel skulle gå lottlös när han hade erbjudit sig att hjälpa 

Abraham så lovade Gud Gabriel: ”thou shalt be priviliged to deliver three of his 

descendants”.152 Det var när Gud hade lovat Gabriel detta som Gabriel sade: ”And the 

truth of the Lord endureth for ever”.153 R. Simeon the Shilanite föreläste att när den 

elake Nebuchadnezzar hade kastat ner Hananiah, Mishael och Azaria i elden 

uppenbarade sig Yurkami, Prince of Hail, inför Gud och bad att få rädda de tre 

rättfärdiga. Då ingrep Gabriel och tilltalade Gud: ”the might of the Holy One, blessed 

be He, is not thus [manifested], for thy art the Prince of Hail, and all know that water 

extinguishes fire. But I, the Prince of Fire, will go down and cool it within and heat it 

without, and will thus perform a double miracle”.154 Gud godkände Gabriels argument 

och lät honom gå ner i elden. Vad som är förbryllande med denna berättelse är 

Gabriels agerande. Han visar här på egen vilja genom sin förfrågan till Gud att rädda 

Abraham. Tyvärr kan man utan kontexten inte få svar på detta, min tolkning är dock 

att Gabriel har möjlighet att tilltala Gud men ej agera utan hans tillsägelse. 

I nästa berättelse som Gabriel återfinns i är sammanhanget inte helt 

klart. Gud befaller Gabriel (man klädd i linne) att: ”Go in between the wheelwork, 

even under the cherub and fill both thy hands with coals of fire from between the 

cherubin, and dash them against the city”.155 Mannen klädd i linne gjorde som Gud 

befallde men bad istället keruben att hämta kolet. R. Hana b. Bizna förklarade att 

”were it not for the fact that the coals of the hands of the cherub became cold [in the 

process of coming] into the hands of Gabriel, there would not have been left over 
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from the enemies of Israel one to remain or one to escape, for it is written: and behold 

the man, clothed in linen, who had the inkhorn on his side, reported, saying; ”I have 

done according to all that thou hast commanded me”.156 R. Johanan fortsatte 

berättelsen att i den timmen blev Gabriel ledd ut bakom draperiet och fick motta 40 

hårda rapp. Förklaringen till bestraffningen Gabriel fick kommer från Gud: ”If you 

had not executed the command at all, well, you simply would not have executed it. 

But since you did execute, why did you not do as you were commanded? Further 

more; don’t you know that; one brings no report about mischief?”157 Gabriel fick 

förutom de 40 rappen ett annat straff. Dubiel, Persiens speciella skyddsängel, blev 

beordrad att ta Gabriels plats i 21 dagar. Texten fortsätter med ett tal. ”But the prince 

of Persia withstood me one and 20 days; but lo, Michael, one of the chief princes, 

came to help me; and I was left over there beside the prince of Persia”.158 Återigen, 

Gabriel gjorde inte som Gud beordrade honom utan visade prov på egen vilja. Det är 

möjligt att Gabriel hoppades att Guds förståelse skulle få Gabriel att slippa ett straff. 

Gabriel syndade genom att ha bett keruben att hämta kolet och sen gett sken utav att 

han själv hade gjort det. Utav texten att döma med dess språk och form kan man dra 

slutsatsen att det är Gabriel som talar. Efter det att Mikael hjälpt Gabriel hade Gabriel 

fått 21 provinser och hamnen i Mashmahig.159 Därefter bad han att få vara med i 

beskattningen av Persien: ”Put down for me Israel for the poll-tax!”160, men när det 

var dags att skriva på kom Gabriel fram och sade: ”It is vain for you that ye rise early 

and sit up late, ye that eat the bread of toil; so He giveth unto His beloved in sleep”.161  

Enligt R. Isaac så refereras detta till fruarna till de skriftlärda som nekar sig själva 

sömn och söker eftervärlden. De skulle inte kunna bli beskattade för de tillhör Guds 

utvalda.162 Ingen tog notis om Gabriels uttalande. Så han vände sig till Gud och sade: 

”Lord of the Universe, if all the wise men of other nations were in one scale of the 

balance, and Daniel, the man of pleasant parts, in the other, would he not be found to 

outweight them all?”163 Gud svarade:”Who is it that pleads the merit of my 
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children?”164 Gud bad Gabriel att komma in, för det står skrivet: ”And I am come [in] 

because of thy words”.165 Gabriel fördes in och han såg att Dubiel hade dokumentet

vem som ska beskattas i sin hand och försökte ta det ifrån honom. Men Dubiel svalde 

det. Om dokumentet var påskrivet eller ej är omtalat, men konsekvenserna blev att det 

inte var alla i Persien som behövde betala skatt.166 Gabriel protesterade mot 

detta:”And when I go, forth, lo, the prince of Greece shall come”.167 Gabriels protest 

gjorde inte mycket i långa loppet och Grekland tog så småningom över styret av 

Israel. 

5.3 Midrash

Midrashernas funktion är som bibelutläggning och i detta kapitel kommer jag att ser 

hur några bibelberättelser förklaras. Den första berättelsen handlar om när Gud hade 

hjälp Noa att bygga arken. När den var färdigställd sade Gud till Noa:”And the waters 

shall no more become a flood to destroy all flesh”.168 Som ett bevis på att floden inte 

skulle döda mer så begärde Noa ett tecken från Gud, och Gud i sin tur var tvungen att 

försäkra honom om det och sa; ”I have set My bow in the cloud, and it shall be for a 

token”.169 Noa var dock inte den enda som begärde tecken från Gud. Hesekiel ville 

också ha ett tecken. Jesaja kom till honom och sade:”Thus saith the Lord…behold, I 

will heal thee; on the third day thou shalt go up unto the house of the Lord”.170 Även 

för detta vill Hesekiel ha ett tecken. Så han sade till Jesaja:”What shall be the sign that 

the Lord will heal me, and that I shall go up unto the house of the Lord on the third 

day?”171 Historien fortsätter utan att ge en förklaring varför Hesekiel skulle vistas 

inför Gud, eller vilket tecken han fick. Detta tecken är viktigt i sammanhanget för att 

grundligt förstå att det är Gud som talar och att det han säger verkligen ska ske. 

Hesekiel behöver detta tecken för att gå vidare, precis som Hananiah, Mishael och 

Azariah steg ner i smältugnen först efter dem var givna ett tecken från Gud. De hade 
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också varit tveksamma att lyda Guds ord. Det fanns ju faktiskt en stor risk att de 

kunde dö i ugnen. Hananiah sa:”Not unto us, O Lord, not unto us”.172 Mishael var inte 

lika tveksam för han sade: ”But unto Thy name give glory”.173 Azariah var dessto mer 

säker på sin Gud och sa: ”For Thy mercy, and for Thy truth’s sake”.174 Gabriel dyker 

upp i berättelsen först nu, och han säger till de tre männen: ”Wherefore should the 

nations say: Where is now their God?”175 Genom att Gabriel ingrep med dessa ord i 

denna stund räddade han troligtvis deras liv. Frasen lade sig på minnet hos de tre och 

de tog orden som ett gott tecken och beslutade sig för att stiga ner i smältugnen. 

Gabriels roll i denna berättelse är som rådgivande och hjälpande. Han sa aldrig till 

dem att detta var tecknet från Gud som de hade frågat om, och inte heller aldrig att det 

var det rätta att stiga ner i elden. Men de tog orden rätt och deras Gud skulle vara med 

dem i elden. 

Gud skapade änglarna för att utföra hans vilja till folket på jorden. Dessa 

är Guds s k  ”ministering angels” och Gud gjorde dem till förmyndare över Israel. Det 

står skrivet: ”I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem”.176 Dessa änglar är 

Gabriel och Mikael. Mikael har tidigare utsetts till Israels speciella beskyddare, men 

är assisterad utav Gabriel. Ett exempel på detta var när Gud befallde Gabriel att rädda 

Hananiah och hans vänner. Det hade börjat med att Abraham tidigare hade gått ner i 

smältugnen för Guds skull. Gabriel och Mikael bad Gud om tillåtelse att gå ner och 

rädda honom. Gud avböjde dock deras erbjudande och sa:”Had he descended into the 

fiery furnace for the sakes of one of you, then you would have delivered him. But 

since he went down for My sake, I Myself will descend and save him. But I will 

appoint for you another time when to descend, because ye were anxious to save him 

for the glory of My name”.177 Gabriel skickades istället till Chaldeans läger. När 

Gabriel steg ner för att rädda Hananiah, Mishael och Azariah, beordrade han elden att 

bränna alla som hade kastat ner dem i elden, precis som det står skrivet: ”The flame of 

the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abed-nego”.178 Gud höll 

sitt ord till Gabriel och lät honom rädda de tre. De kom upp ur smältugnen oskadda. 
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Hananiah sa:”O praise the Lord, all ye nations”, Mishael sa:”Laud Him, all ye 

peoples”, och Azariah sa:”For His mercy is great toward us”. På dessa lovord svarade 

Gabriel:”And the truth of the Lord endureth for ever”.179 Kontentan av denna historia 

kan vara att det ska löna sig att lita på Guds ord. 

Vid tiden för Moses död hade inte Book of Song (Deuteronomy) blivit 

färdigskriven. I dödstimman sade Gud till Gabriel:”Gabriel, go forth and bring Moses’ 

soul”.180 Gabriel svarade då Gud:”Master of the Universe, how can I witness the death 

of him who is equal to sixty myriads, and how can I behave harshly to one who 

possess such qualities?”181 Gud bad Mikael om samma sak, men även Mikael nekade 

till att hämta Moses själ (hur änglarna kan neka att utför Guds handling framkommer 

ej av kontexten, min tolkning är att författaren till texten har lagt in detta på eget 

bevåg). Gud gick då till Sammael, den onde. Sammael begav sig iväg för att hämta 

Moses själ, men när han såg honom sitta och skriva Guds namn, blev han skrämd utav 

synen av Moses. Moses sken likt solen och han liknade en utav Guds änglar. Sammael 

sade med övertygelse att ingen ängel skulle kunna ta Moses själ. Moses såg Sammael 

komma och såg hur ängeln skakade av rädsla. Han berättade för Sammael om hans liv 

och vad han hade utfört och frågade honom vem som skulle kunna utföra samma 

saker som han hade gjort? Moses väntade inte på något svar utan sade åt ängeln att gå, 

sin själ skulle han inte få. Moses attackerade Sammael och förblindade honom. Gud 

sade då åt Moses:”The end, the time of your death has come”.182 Moses bad Gud att 

inte ta hans själ och lämna den åt dödsängeln. Gud svarade att Moses inte skulle 

känna någon rädsla, han skulle själv var med på begravningen. Moses gav till slut upp 

sin kamp och Gud kom ner från de högsta himlarna och tog Moses själ själv. Med sig 

hade han några änglar, Gabriel en utav dem. Gabriel bredde ut ett vackert linntyg vid 

hans huvudkudde. På den ena sidan av Moses stod Gabriel och på den andra Mikael. 

Gud förberedde Moses för den ankommande döden och tog till slut hans själ genom 

en kyss på Moses mun.183 Denna berättelse skiljer sig märkbart från många andra i 

Midrasherna. Det som gör den ovanlig är att Gabriel kunde neka att utföra ett av Guds 

uppdrag. Gabriel ska inte kunna göra detta p g a  sin brist på fri vilja. Men en tolkning 
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är att rabbinen som skrev denna berättelse ansåg att Moses död var så speciell, så att 

låta Gabriel och Mikael neka Gud förstärkte effekten. 

Många judiska texter handlar om rättfärdighet. Denna text har vi även 

sett i Talmud. Texten inleds med orden ”And He said unto the man clothen in linen, 

and He said: Go in between the wheelwork, even under the cherub, and fill both thy 

hands with coals of fire”.184 ”He” i detta sammanhang syftar på Gud som talar till en 

ängel. Ängeln i sin tur sade till keruben: ”Although the holy One, blessed be He, 

decreed that I should take the coals of fire, I am unable to enter within your domain; 

so perform an act of righteousness with me, and give me two burning coals of yours in 

order that I may not be scorched”.185 Keruben tog så två bitar kol och lade dem i 

ängelns händer. För att inte kolet skulle bränna ängelns händer hade cheruben först 

kylt ner dem. Ängeln i texten visar sig senare vara Gabriel, för i det följande stycket 

beskrivs det hur Gabriel bar de två svagt glödande kolbitarna i sin hand i sex år. 

Kontexten kring denna händelse är att Israel har syndat (tillbett den gyllene kalven i 

stället för Gud), och Gabriel väntar nu på att Israel ska ångra sig. Då Israel inte tycks 

visa någon ånger ville Gabriel straffa dem med sin vrede. Gud ropade då till honom: 

”Gabriel! Gabriel! Be not so hasty, for there are many among them who practice 

righteousness one towards the other!”186 Det är med andra ord inte bara på jorden som 

människor ska vara rättfärdiga mot varandra, det tycks även vara så i den himmelska 

sfären. 

Frasen ”Go thy way, eat thy bread with joy” syftar på Daniel.187 Daniel 

sitter och ber när han säger: “Yea, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, 

whom I had seen in the vision at the beginnings, being caused to fly swiftly 

approached close to me about the time of the evening offering. And he made me 

understand, and talked with me”.188 Daniel fortsatte berätta att ”The Holy One, 

blessed be He, knew that I had finished my prayer so He, sent the angel who spoke to 

me”.189 Gabriel sade i sin tur till Daniel: “at the beginnings of thy supplications a 

word went forth. It has been decreed that the Temple shall be rebuilt; and to fulfil thy 
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request I said, ’At the beginning of thy supplications that thou art greatly beloved’, 

since He longs for thy prayer”.190 Gabriel fortsatte att tala till Daniel:“Enough for thee 

that thy Creator holds thee in love, His retinue holds thee in love, and His Torah holds 

thee in love”.191 Sammanfattningsvis handlar Gabriels tal till Daniel om att så snart

Daniel bestämmer sig för att förstå och underkasta sig Gud, så kommer Daniels bön 

att höras av Gud. Till skillnad från många andra berättelser om Gabriel som 

behandlats i denna uppsats framstår Gabriel i denna text som en god och välvillig 

ängel. 

Detta kapitel har Gabriel kommit med flera olika typer av budskap till 

människan. Där vi tidigare har sett Gabriel i en straffande roll, ser vi här flera budskap 

som handlar om varning och löften om hopp. I dialogen med Daniel hjälper Gabriel 

honom att tyda en syn och i den varnar han för det fördärv denne furste kommer att 

åstadkomma, men även ett löfte om gudomligt ingripande. Även den andra berättelsen 

om Gabriel och Daniel handlar om varning kring tider av nöd och förödelsen – men 

även här finns löften om ett hopp, en smord som skall komma utan efterträdare. Att 

anta att denna hänvisning är till Jesus är troligen inte alltför långsökt. Daniel och 

Gabriel möts i flera kapitel, här kommer Gabriel för att lugna Daniel och visa på 

belöning som komma skall då Daniel har sökt förstånd och ödmjukat sig inför Gud. 

Gabriel skall även undervisa Daniel. Han pratar om belöning för de rättfärdiga, men 

säger även till Daniel att glömma ord då många kommer att rannsaka dem för att först 

då kommer insikten. Detta ser jag som en vägledning, människor måste själva lära sig, 

själva söka insikt för att förstå Guds planer, även Daniel. 

I Daniel 12:10 berättade Gabriel om att ”många skall bli renade och 

tvagade, och luttrade, men de ogudaktiga skall öva sin ogudaktighet, och ingen 

ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.” Här kan man dra 

slutsatsen att det är endast de trogna och troende som kan förstå lidande och oro i 

världen, de otrogna kan ej begripa detta. 

Födslobudskap är en annan typ av meddelande vi har sett i dessa texter. 

Gabriels möte med Hagar innehåller flera intressanta aspekter. För det första handlar 

det om en uppmaning till Hagar att ödmjuka sig under Sara och för detta ska hon 

belönas. För det andra är det ett löfte som ges, sonen som ska födas kommer att leda 

                                                
190 Lamentation II, sidan 234-235.
191 Lamentation II, sidan 234-235.
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ett stort folk. Den tredje aspekten är att det även handlar om en varning: Ismael 

kommer att få bekymmer då han ska bli likt en vildåsna, hans egna handlingar 

kommer att ligga honom i fatet och han kommer att strida med sina nära. En parallell 

kan man dra till de stridigheter som araberna hade på 600-talet när Muhammed fick 

sin uppenbarelse av Jibril (Gabriel). 

Det andra födslobudskapet Gabriel kommer med är till Sakarias. Här 

lugnar Gabriel den blivande fadern och belönar honom genom löften om en son. 

Sonen kommer att bli stor och vägleda många människor in på rättfärdighetens väg. 

Som vi redan vet är denne son Johannes och han kom senare att förbereda folket inför 

Jesus ankomst. Maria i sin tur fick även hon födslobudskapet. Även här fick Gabriel 

först lugna Maria och sen berätta om Jesus, om att han kommer att ha ett välde som 

aldrig ska ta slut. Detta välde är givetvis kristendomen. 

I Talmud och Midrash för Gabril mer ofta en dialog med Gud. Gabriel 

har en önskan om att hjälpa de rättfärdiga och Gud belönar Gabriels nit. Samtidigt gör 

han en del felsteg som han sedan blir straffad för, men påstår ändå att han har följt 

Guds order. Gabriel ger goda råd, han är vägledande, utdömer straff som i fallet med 

Hananiah, Mishael och Azariah. Hans uppdrag från Gud är att få människorna att 

förstå, ge dem löften och bringa glädjebudskap som i fallet med templets 

återuppbyggnad. 
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6. SAMMANFATTNING

Gabriel har genom den judiska litteraturen haft flera roller att spela. Främst som vi 

kan se i denna studie har han agerat i Guds namn och framfört budskap, tolkat 

visioner, väglett, kommit till undsättning, beskrivit profetior och straffat syndare. 

Genom tiderna har bilden av Gud och Guds änglar förändrats, Gabriel framställs som 

en ängel som utan tvekan utför Guds straff i tidig litteratur såsom Gamla Testamentet, 

medan han i t ex Midrash porträtteras som välvillig och mer mild i sin framtoning. 

Parallellt med den förändrade synen på Gabriel finner vi en förändrad bild av Gud. 

Det Gamla Testamentets Gud agerar genom sina änglar på ett mer brutalt sätt, ofta 

handlar det om att straffa syndare. I Nya Testamentet har bilden av Gud förmildrats, 

Gabriel agerar i Guds namn främst genom att bringa glädjeskapande budskap, här 

framställs Gud som Fadern, den goda och förlåtande. Det finns även en markant 

skillnad mellan ord och handling. Gamla Testamentet och delvis Talmud beskriver 

Gabriel mer i agerande form än verbal och hans uppdrag har en hård och nästan 

samvetslös karaktär. Gabriels roll i Nya Testamentet är däremot vänlig och har som 

syfte att bringa goda budskap samt att upplysa och skapa förståelse. 

De olika texterna behandlade i denna studie visar även på utvecklingen 

av angelologin. I Bibeln är det mer tydligt att Gabriel tillsammans med de övriga 

änglarna är Guds skapelser och utför endast Guds vilja då de själva inte är begåvade 

med en egen. Talmud och Midrash som skrev ner från 500 till 800-talet e v t beskriver 

Gabriel fortfarande som Guds redskap och budbärare men i flertalet texter tycks han 

ha fått en egen vilja, ibland har han t o m gått emot Guds vilja och måste då straffas av 

Gud. I takt med att angelologin utvecklades tycktes behovet av att personifiera 

änglarna tydligare växa och detta kan vara en rimlig anledning till förändringen. 

Änglarna har getts mer betydelse genom åren och en stor roll de har spelat är som 

förmedlare av hemlig gudomlig visdom. Som vi har sett i Gamla Testamentet talade 

Gud först själv till människan men detta förändrades genom att man lät änglarna tala 

för Gud istället, det ansågs vara för personligt att Gud skulle tala direkt till människan. 

Änglarna intar positionen som budbärare, bl a som tolkare av visioner, angelus 

interpres, och på detta vis valideras änglarna högre. Detta ser jag som en anledning till 

varför änglarna har fått en större betydelse i senare skrivna verks såsom Talmud och 

Midrash. 
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I Nya Testamentet beskrivs Gud som en försonande och god Gud till skillnad från en 

mer hård och dömande Gud i Gamla Testamentet. Gabriel som är den främsta av 

budbärarna framträder i avgörande händelser i Guds frälsningsplan: Kristi födelse, 

Jesus i Getsemane, uppståndelsen, tidens slut, etc. Vi har också sett att då människor 

inte tror på Guds ord och försäkran straffas de genom eld och pina, stumhet, död etc, 

undantaget är Maria i Nya Testamentet. Hon visar tvivel precis som alla de andra men 

skonas. Vad detta beror på kan man bara sia om, men generellt sett är de som Gud 

tidigare har straffat p g a tvivel varit män, att Maria undkom straff kan vara ett uttryck 

för dåtidens kvinnosyn. 

Ett återkommande faktum är att Gud beskrivs som mycket hård och 

dömande i en del texter analyserade i den här uppsatsen. Varför skickar Gud Gabriel 

att förstöra och döda? Med tanke på att människan inom både judendom och 

kristendom ej ska skada eller döda verkar det vara en paradox att Gud föregår med så 

pass dåligt exempel i dessa fall. Människan skapades till Guds avbild; kan detta 

förklara den ondskan som finns i världen? Människan följer helt enkelt bara Guds 

exempel? Givetvis är detta en mycket förenklad förklaring, kontexten måste tas i 

åtanke och den rådande kultur i områdena där texterna skrev. När Gamla Testamentet 

skrevs ner i väntade man på Messias som skulle befria folket. Folket levde under 

besvärliga förhållanden och troligen rådde en pessimistisk världsbild i väntan på 

räddningen. I kristen tradition kom räddningen efter Gabriels budskap till Maria i och 

med Kristi födelse. En liknande förväntan, parusiförväntan, finns ännu idag då en del 

kristna väntar på Jesus återkomst. För att återgå till Gabriels utförande av Guds order 

kan man ifrågasätta huruvida Gud menar gott då han straffar folket fysiskt istället för 

att resonera med dem. Kan Gud göra fel? Enligt Romarbrevet kan Gud inte göra fel:

”Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte”.192 Judisk mystik 

handlar om det som Gud inte vill avslöja för människan, vi kan därför dra den 

slutsatsen att Gabriel utför Guds handlingar i skenet av en plan vi som människor inte 

kan eller ska förstå oss på. 

Som vi har sett i denna studie har Gabriels roll utvecklats genom tiderna, 

från vad jag ser som en bödellik ängel till Marias bebådelseängel. Hans betydelse har 

ökat i och med att hans roll som straffare har förändrats till en mer god och tolerant

                                                
192 Rom 9:14
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förmedlare av ett glatt budskap. Att Gabriel har ökat i betydelse kan man se genom det 

faktum att han figurerar oftare i Talmud och Midrash än i Bibeln, men även att han är 

en viktig del av islam, som ängeln som återger Koranen från Allah till Muhammed. 

Parallellt ser man även framställningen av Gud där man i senare skriven litteratur har 

en mjukare inställning till Gud, framför allt i Nya Testamentet. Fokus har i denna text 

givetvis getts åt Jesus i rollen som Messias och Gud får en mer tillbakadragen roll. I 

alla tre monoteistiska religionerna har Gabriel figurerat som en betydelsefull 

ärkeängel som utför Guds handling och framför Guds ord. Gabriel är handlingens 

ängel som med tiden får rollen som ängeln som kommer med det glada budskapet. 
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