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Sammanfattning 

This study aims to investigate the relationship between Genesis 16:7-16, 22:1-19, 28:10-22 

by a comparative analysis of the angel (or the angels) according to their presentation, 

function and character. The conclusion to be drawn is how there are marked differences but 

also prominent similarities between the different narratives. The stories can also be 

interpreted in the light of each other, upon which Genesis 28 can function as a key to 

understand the angel's potential for placement, both earthly and heavenly. It also appears that 

the angel concretises the word of God and/or the relationship to God. This is done by the 

angel's revelation by serving and executing the will of God. 

 

Engelsk titel 

The angel of the Lord and the angels of God 

A comparative study of the angel/angels presentation, function and character in the light of 

Genesis 16:7-16, 22:1-19, 28:10-22. 
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1 Inledning  
 

Jag tycker mig se i mötet med människor att änglar idag är något som upplevs vara positivt 

betingat. Det tycks också vara en typ av väsen eller gestalt som flertalet använder i ett allmänt 

språkbruk. Med det som inledning kommer denna uppsats behandla änglars framställning, 

funktion och karaktär i samband med deras uppenbarelse i tre texter ur Genesis i Gamla 

testamentet.  Denna uppsats vill undersöka om och isåfall hur det finns likheter respektive 

skillnader i texterna, ur ett exegetiskt perspektiv, för att få en större helhetssyn av änglarnas 

betydelse. 

 

Ängeln har en central roll i Gamla testamentet och en del har skrivits om dess varierande 

framställningar inom forskningen. Uppsatsen kommer lyfta fram vad som binder de olika 

framställningarna ihop och vad som särskiljer dem, men också att undersöka relationen 

mellan dem är genomgående för analysen.  

 

I uppsatsen kommer jag använda mig av en komparativ metod för att svara på 

frågeställningen. Mitt mål med uppsatsen blir då att lyfta upp de tre texternas relationer, 

brytpunkter, likheter och skillnader och vilka tolkningsmöjligheter det öppnar upp för genom 

att språkligt översätta och bearbeta texterna i ljuset av varandra. 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse av vad ängeln och änglarna, מלאך/מלאכי , 

malak/malaki, i Gamla testamentet utifrån Genesis tre texter (16:7-16, 22:1-19, 28:10-22) 

innebär och har för funktion i dess sammanhang. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

likheter och skillnader, men också relationerna däremellan och vad det isåfall kan säga om 

änglarnas mångsidighet. Vad är egentligen en ängel? Varför kommer ängeln? Vad 

kännetecknar den? Vem är aktören i sändandet av ängelns uppenbarelse och dess förhållande 

till Gud? Går det att göra en tydlig distinktion när Gud talar eller ängeln? Isåfall, vad innebär 

det? Säger miljön och sammanhanget som änglarna uppenbarar sig i något om karaktär och 
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funktion? 

  

1.2 Frågeställning 

 

Min huvudfråga i uppsatsen är:  

“Finns det utifrån Genesis tre kapitel: 16:7-16, 22:1-19, 28:10-22 likheter och/eller 

skillnader gällande änglarnas framställning, funktion och karaktär i samband med 

deras uppenbarelse? ” 

 

1.3 Disposition 

 

I inledningen har jag redogjort vad uppsatsen kommer att behandla, änglarna utifrån tre valda 

berättelser ur Genesis. Därefter formuleras uppsatsens syfte och målet med det valda ämnet 

och texterna. Det följs sedan av uppsatsens huvudfrågeställning.  

Under denna sektion för dispositionen följer sedan en forskningsgenomgång där jag redogör 

tidigare forskning som undersökts inom ämnet och redogör vad jag hoppas tillföra i det. 

Därpå följer en redogörelse för uppsatsens material och avgränsningar som följs av 

uppsatsens teori och metod som kommer vara genomgående för uppsatsens andra kapitel, 

diskussion och resultat. 

 

1.4 Forskningsgenomgång 

 

Det finns en bredd av forskning inom angelologi utifrån vilken denna uppsats tar sitt 

huvudfokus ur tre olika forskningsperspektiv: 

- Carol A. Newsom som publicerat artikeln “Angels”  i uppslagsboken “The Anchor Bible 

Dictionary” (David Noel Freedman, 1992, Vol 1) i vilken terminologin kring änglarna i 

Gamla testamentet tydliggörs utifrån de passager som de uppenbaras i. Därmed tar Newsom 

också upp de skiljande funktionerna som änglarna kan ha där ett exempel som lyfts är hur en 

ängel både kan vara en agent sänd av Gud samtidigt som den kan agera beskyddare eller 

rentav en lärare. Genom Newsoms forskning som hon belägger i de bibliska berättelserna 

bidrar hon till en bred bild av vad ängeln kan vara och vad den kan bära för funktion. 
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Ängelns roll och ställning gentemot JHVH är också något som avhandlas, samt änglars 

relationer till människor och i vilka passager detta förekommer i de bibliska berättelserna och 

vad det därmed säger om ängeln. Något som Newsom vidare tar upp är de förexila och 

efterexila texterna som har bidragit till olika tolkningar av ängeln och deras olika karaktärer. 

Denna uppsats kan komplettera Newsoms forskning genom att möjligtvis bidra till fler 

perspektiv vad gäller ängelns mångsidighet rådande framställning, funktion och karaktär i de 

utvalda textpassagerna. 

 

- Michael B. Hundley, med artikeln “Of God and Angels: Divine Messengers in Genesis and 

Exodus In Their Ancient Near Eastern Contexts” (2016). Hundley behandlar änglars 

framställning i Genesis och Exodus, dess förhållande gentemot JHVH men också hur det tas i 

uttryck i den textuella framställningen. Hundleys artikel behandlar Genesis och Exodus syn 

på änglar på ett övergripande plan. Han menar att änglar generellt i Genesis inte är “egna” på 

så sätt att de inte har personliga namn eller attribut, utan står istället i direkt kontakt och 

relation gentemot Gud. Detta framkommer tydligt i Genesis genom de olika beteckningarna i 

berättelserna som änglarna karaktäriseras med där de antingen är i relation till JHVH eller till 

Elohim. Denna uppsats kan komplettera Hundleys täckande och allomfattande bild av ängeln 

i de två valda böckerna genom att ta med den forskningen in i specifika passager vad gäller 

ängelns och änglarnas form och funktioner, likväl gällande framställning och karaktär. 

 

- Camilla von Heijne, med boken “The Messenger of the Lord in Early Jewish 

Interpretations” (2008). Forskningen som gjorts behandlar dels Genesis framställning och 

förståelse av änglarna som helhet samt att von Heijne djupdyker bland annat i samma texter 

som denna uppsats kommer analysera, Genesis 16, 22 samt 28. Heije tar upp hur texterna av 

exegeter tolkats och hur änglar framställs i relation till andra texter i Genesis där de 

uppenbaras. Det läggs också en stor vikt vid ängelns detaljframställning genom att  Heijne tar 

upp fragment i texterna som i jämförelsen med andra bibliska texter blir av stor betydelse. 

Det som jag tycker mig se är hur denna uppsats kan komplettera Heijnes forskning på så sätt 

att man frambringar det jämförande perspektivet mellan de tre kapitlena, och vad det därmed 

kan tänkas säga om änglarna. Heijne diskuterar likheter mellan kapitel 16 och 22 men 

uppsatsen vill lyfta in kapitel 28:s perspektiv för att se om dessa kapitel kan komplettera 

varandra gällande förståelsen av änglarna. 
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1.5 Material och avgränsningar 
 

Det empiriska materialet jag valt att behandla i denna uppsats grundar sig i Gamla 

testamentets första bok, Genesis, där jag valt att lägga fokus på tre textpassager; 16:7-16, 

22:1-19, 28:10-22. Valet av att avgränsa mig till en bok, Genesis, grundar sig i att studien får 

ett större helhetsperspektiv när det gäller narrativet, kontexten och sammanhanget. 

Avgränsningen till Genesis handlar också om att jag i denna uppsats vill finna ängelns 

arketypiska framställning, funktion och karaktär med utgångspunkt i Gamla testamentets 

första bok.  

 

Avgränsningen till de tre berättelserna är att de vid första anblick skiljer sig åt när det gäller 

beskrivningarna av ängeln. Sättet texterna är särskiljande mellan varandra handlar vid första 

anblick om vilken riktning ängeln har. De tre texterna som jag avgränsat mig har tre skiljande 

perspektiv, det jordiska, det himmelska och ett perspektiv däremellan, Genesis 28, där 

änglarna beskrivs gå mellan det jordiska och det himmelska. Avgränsningen till de tre 

berättelserna handlar således om att jag vill se vilka likheter och skillnader som ryms för de 

tre textpassagerna trots de olika placeringsperspektiven. 

 

En annan avgränsning som görs i denna uppsats är gällande primärmaterialet där jag utgår 

från grundtexterna i Biblia Hebraica Stuttgartensia och gör därifrån en egen tolkning och 

översättning av texterna. Den avgränsningen görs för att finna de fragmentariska 

nyansskillnaderna som kan vara avgörande och av vikt i ljuset av uppsatsens frågeställning.  
 

1.6 Teori och metod 
 

Jag kommer i denna uppsats göra en jämförande textanalys. Därför görs det en översättning 

från grundtexterna på hebreiska till svenska och därefter bearbetas texterna i ljuset av 

semitisk filologi på så sätt att jag ser till texternas uppbyggnad, grammatik och ordföljd som 

på så sätt kan öppna upp för olika tolkningar för meningen eller ordets betydelse, i sitt 

sammanhang.  Uppsatsens huvudmetod grundar sig i John H. Hayes och Carl R. Holladays 

bok “Biblical Exegesis” som beskriver hur man kan behandla textens litterära struktur, stil 

8 



 

och typ, syfte, känsla, strategi, föreställning och retoriska uppbyggnad. Deras teori för det 

litterära läsandet av texten kommer jag att applicera som en teori genom att ställa frågor till 

textens olika lästyper i samband med översättningen av hebreiskan (Hayes & Holladay 

2007:90-92).  

Jag kommer också använda mig av sekundärlitteratur för att finna fler vinklar och 

kommentarer till de textpassager uppsatsen kommer behandla. För att få ett brett underlag för 

texterna jag valt kommer jag ta till en historisk och kontextuell syn i förhållande till de 

kulturella, historiska och religiösa kontexterna som finns i och bakom de valda texterna, 

genom att använda kommentarer till dessa. Allt detta sammantaget kommer jag använda för 

att svara på uppsatsens frågeställning. 

 

2 Diskussion och resultat 
 

Genesis som berättelse och ängelns roll 
Redan i benämningen av boken “Genesis” får läsaren en uppfattning om vad som kommer 

behandlas då det på latin och grekiska betyder ursprung eller tillkomst. För den hebreiska 

förståelsen och översättningen så inleds boken med ordet: בראשית, bereshit, med andra ord 

skildras berättelser som tar sin startpunkt i begynnelsen (Andersson 2006:61). Som läsare av 

Genesis präglas boken av skildringar av Israels folk varpå syftet är att visa på Guds 

handlande, agerande och uppenbarelse i historien (Boström 2006:43).  

 

Att boken som helhet, med de andra Moseböckerna, vill visa på Guds handlande säger också 

något om ängeln. Att ängeln i dessa berättelser i Genesis finns med på så många ställen som 

en naturlig del av narrativets framställning, funktion och karaktär säger också något om dess 

genre. Genren för Genesis som helhet tillhör den berättande litteraturen i Gamla testamentet, 

varpå Genesis är ett av världshistoriens mest lästa verk där berättelserna skildrar arketypiska, 

livstolkande berättelser som därmed också skiljer sig åt. Det är därför svårt att 

genrebestämma boken som helhet med tanke på att det ryms flera undergenrer. En del menar 

att det lutar mot att se berättelserna i ljuset av en myt, eller exempelvis som liknande karaktär 

för en isländsk saga (Andersson 2006:61-62). 
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Det centrala, genomgående temat för hela berättelsen är löftet, vilket genomsyrar ängelns 

uppdrag i textpassagerna då denna/dessa upprätthåller, förmedlar, och fungerar som en 

medlare i situationer där hot mot löftet mellan människor och Gud sätts på prov och ställs till 

sin spets (Andersson 2006:81).  Trofastheten, livet under, och hotet mot löftet är därför 

genomgående för berättelserna varpå ängeln blir Guds redskap eller agent för att upprätthålla 

detta. Detta genomsyrar de tre utvalda narrativen på så sätt att kapitel 16 skildrar hur Herrens 

ängel för första gången i Genesis uppenbarar sig som gestalt. Det som sker är att Hagar blir 

inkluderad i Abrahams välsignelse i samband med att ängeln nu deklarerar hennes graviditet. 

Löftet som Abraham blivit lovad omger nu också henne och hennes avkomma. Hur löftet 

vidare tas i uttryck framkommer i kapitel 22 när löftessonen blir befalld att offras i kontrast 

till kapitel 28 när löftet återigen förnyas.  

 

Änglarna i Genesis är karaktäristiska på så sätt att de inte beskrivs vara “egna” 

identitetsbärare, snarare att de alla står i direkt närhet till JHWH. Det finns passager när 

ängeln inte karaktäriseras som Herrens (מלאך יהוה), malak JHWH,  med det kan tolkas som att 

det ändå är Gud som är avsändare av ängeln i berättelsen vilket görs tydligt av ängelns 

budskap (Hundley 2016:7). Det karaktäristiska för Genesis framställning av ängeln berör 

också det faktum att ängeln uppenbarar sig utanför templet, i olika miljöer och sammanhang. 

Förutom ängelns ord eller handlingar, finns det inget annat som avslöjar eller påvisar Guds 

stora tankevärld, plan. Därför är det utmärkande för Genesis framställning att måla upp en 

bild av ängeln, uppdykande i den mänskliga sfären, oväntad och oigenkännlig med en 

förväntning (utifrån narrativet) att detta inte är något som är återkommande för varje enskild 

kontext. Ängeln framställs således som en mönsterbrytare i berättelsen och inte som en 

återkommande, väntad och förutsägbar gestalt (Hundley 2016:9). Änglarna kan också 

uppenbaras i grupp, eller som enskilda individer vilket de olika berättelserna i Genesis vittnar 

om  (Newsom 1992:249). 

 

2.1 Genesis 16:7-16  

  16:7 וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור

  16:8 ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת
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  16:9 ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה

  16:10 ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב

  16:11 ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך

  16:12 והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן

  16:13 ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי

  16:14 על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד

  16:15 ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל

 16:16 ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם

2.1.1 Egen översättning 
7. Och Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till “Shur” 

8. “Hagar” sa han, Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du påväg?” Hon svarade: 

“Jag har rymt från min matmor Sarajs närvaro” 

9. Och Herrens ängel sa till henne: “Återvänd till din matmor och underkasta dig hennes 

hand” 

10. Och Herrens ängel sa till henne: “Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att 

ingen kan räkna dem” 

11. Och Herrens ängel sa till henne: “Se, du är havande och skall föda en son, och du ska ge 

honom namnet Ismael, ty Herren har hört ditt lidande” 

12. “Och han skall vara lik en vildåsna, hans hand ska vara emot var man, och var mans hand 

emot honom: och han skall ligga i strid med alla sina bröder” 

13. Och hon gav Herren, som talat till henne, ett namn: “Du är seendets Gud” Ty hon sa “Har 

verkligen jag sett en skymt av honom som ser mig?” 

14. Därför kallar man källan Beer Lachaj Roi: den ligger mellan Kadesh och Bered. 

15. Och så födde Hagar en son åt Abram, och Abram gav hans son som Hagar fött honom 

namnet Ismael.  

16. Och Abram var åttiosex år gammal när Hagar födde Ismael åt Abram. 
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2.1.2 Språk och översättning: Analys av verserna 
Det är omdiskuterat om narrativet i grunden har framställts i den ordning som verserna följer. 

En aspekt att lyfta berör vers 8 som man kan tänka sig direkt följts upp av vers 11 och 12. Det 

kan således vittna om ett mer direkt meddelande till Hagar från ängeln vilket är ett 

karaktärsdrag för Herrens ängel, det direkta tilltalet (Newsom 1992:250). 

 

V. 16:7: I versens direkta inledning finner vi מלאך יהוה, Herrens ängel, som uppenbarar sig för 

Hagar. Det är första gången ängeln, som gestalt, uppenbaras och omnämns i Genesis. Det 

karaktäristiska för ängeln är att det är Herrens, vilket är något som är genomgående i 

narrativets framställning gällande ängeln. Herrens ängel är den som oftast uppenbaras i korta 

och precisa sammanhang, ofta i samband med ett tillkännagivande av en graviditet eller en 

räddning, vilket i detta perikop stödjer ängelns budskap kring Hagars havande av en son 

(Westermann 1985:242). Det kan också vara en betydande tanke att bära in i diskussionen för 

vilket placering verserna har haft i förhållande till varandra, alltså kan detta stödja att vers 8 

följts upp av vers 11 och 12 direkt. 

 

En annan aspekt av versen är att det är först längre in i berättelsen Hagar förstår att det är Gud 

som talar till henne, då ängeln uppenbarar sig som en man men genom deras samtal förstår 

hon att det är Gud. Lagen (2 Mos 19:1-20:26) gavs på Sinai berg, och därför bör det inte vara 

främmande att Gud uppenbarar sig i en miljö som antagligen ligger omkring Sinai öken och 

gränsen mellan Kanaan och Egypten (Wenham 1994:9). 

 

Ett annat perspektiv på versen är hur den beskriver platsen för vad som sker, vid en källa på 

vägen till “Shur”, även om denna plats ofta tolkas anspela på den Egyptiska gränsen, så kan 

det istället tolkas annorlunda då den hebreiska syntaxen liknar en poetisk framställning 

(Sarna 1989:120). Ordföljden,  על העין בדרך שור, kan öppna upp för fler tolkningsmöjligheter 

då העין kan betyda “ett öga” samtidigt som שור, Shur,  kan betyda “vägg” eller “att se”. Det 

skulle sammantaget kunna tolkas som att Hagar söker skydd på en plats som kan liknas vid 

“det seende ögat”. Denna tolkning av de hebreiska orden kan därmed vara en bekräftelse på 

varför Hagar senare i vers 13 benämner Gud som “Seendets Gud” (Sarna 1989:120). 
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V. 16:8: Versen som helhet bekräftar att mötet mellan Hagar och Herrens ängel är något som 

sker och äger rum på jorden. Ängelns direkta tilltal till Hagar klargör också att ängeln närmar 

sig Hagar med respekt för henne genom att hon ges möjlighet att respondera på det ängeln 

vill säga. Hon får välja att avvisa eller bekräfta tilltalet. Vikten av hur ängeln söker kontakt i 

versen är av betydelse eftersom ett avvisande av någons hälsning eller tilltal innebar att 

personen i fråga också avvisade en gemenskap. Således är hälsningen en central del av livet 

som levdes, i familjen och i bekantskapskretsen. Hagar accepterar ängelns tilltal och tackar 

därmed ja till att vara en del av gemenskapen. Att detta sker i öknen har också en betydelse, 

då det kan innebära en risk för livet att avvisa kontakten. Ängelns tilltal och närmande visar 

också på ängelns agenda, att ge Hagar en chans att acceptera en främlings tillkommande. Att 

ängeln säger “Hagar” ger också en indikation på att detta inte är någon helt utomstående, 

snarare “någon” som kommer med ett mjukt och bekräftande tilltal, som redan vet vem hon 

är (Westermann 1985:244). 

 

V. 16:9: Versen, likt v. 10 och v. 11 inleds med samma ord: ויאמר לה מלאך יהוה vilket kan visa 

att detta är en redaktionellt inskott som gjorts i textens senare stadie. Det vittnar om en 

mekanisk verskomposition som är sammanfogat senare (Westermann 1985:244). 

Att ängeln menar att Hagar ska gå tillbaka till Saraj vittnar också om att planen gällande att 

Saraj ska få en son ändå går i uppfyllelse, vilket också kan vara redaktörens sätt att “uppfylla” 

planen, i valet av att sammanfoga texten och versordningen (Westermann 1985:245). 

 

V. 16:10: Liksom Abram har blivit lovad ett folk så stort att de inte går att räkna av Gud (se 

Genesis 15:5) blir nu Hagar lovad det, vilket således inkluderar hennes ättlingar. På det sättet 

inkluderas hon i det löftet som Gud gett till Abram (Wenham 1994:10). 

 

V. 16:11: Herrens ängel deklarerar nu följande: 1. Hagar är havande, 2. Hon skall föda en 

son, 3. Hon ska ge honom namnet Ismael. Detta ska ske då Herren har hört hennes lidande. 

Ängeln är inte den som tillkännager Hagars graviditet, utan snarare den som fastställer att det 

ska ske (Westermann 1985:246). Löftet är därmed det som står i centrum. 

I andra sammanhang bär ängeln funktionen att komma med ett budskap som rör en nära 

framtid. I denna situation kommer snarare ängeln med ett tillkännagivande som berör Hagars 

stundande tillstånd (Wenham 1994:10). 
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Ordet för lidande eller gråt, אל עניך, som härstammar ur verbet ותענה (v. 16:6) är relevant i 

sammanhanget då det hör samman med vad narrativet återberättat, Saraj var redan tidigare 

orolig för hennes möjlighet att bilda en familj. Slutsatsen som finns att dra ur detta är hur 

Hagar är understödd av Gud på så sätt att graviditeten är en del av Guds större plan 

(Westermann 1985:246). 

Precis som att Hagars födande av sonen är syftat på framtiden så blir också det namn han ska 

det. Det blir därför en spegling av hur Gud är nära på så sätt att ישמעאל, Ismael, kan översättas 

utifrån hebreiskan till att  “Gud har hört”. Det kan man därför tänka syftar på föräldrarnas 

längtan efter ett barn och att de nu får en son. Det kan också översättas till “Må Gud höra”, 

där likväl det kan syfta på pojkens framtid och att Gud ska hjälpa honom genom att höra och 

lyssna till honom (Wenham 1994:10). 

 

V. 16:12-13: Vers 12 behandlar Ismaels framtida öde där Ismael blir karaktäriseras med: פרא, 

(som betyder vildåsna). Vildåsnan var den som i kontexten levde i öknen och var den som 

ofta bar symboliken i och genom Gamla testamentets texter på så sätt att man tänkte sig att 

det var den som levde individuellt och inte i grupp. Den var därmed inte en del av de sociala 

sammanhangen och var således särskiljande i sociala relationer och samspel gentemot och 

med andra. Vildåsnan blir i versen därför en symbolik av vad Ismaels framtida liv kommer att 

utmärkas av (Wenham 1994:10-11).  

Narrativet når sedan sitt klimax då Hagar förstår vem det är som talar till henne, Guds 

närvaro har gjort sig påmind och detta är något Hagar kommer till insikt med. Att Gud 

beskrivs se henne syftar antagligen också på att han bryr sig om henne (se Genesis 29:31-32). 

Att Hagar ger Gud ett namn står i kontrast till Abram som får namnet av Gud (se Gen 15:7). 

Hagar har fått en ära på så sätt att hon inte är den som ger Gud ett nytt namn som ska vara 

beständigt för all framtid. Hagar ger istället Gud ett namn utifrån det Gud har sett, med andra 

ord en Gud som sett Hagars lidande. (Arnold 2009:165). Det är således inte ängelns ord som 

Hagar nu hör, det är Guds.  

Det är omdiskuterat kring versens sista del vad gäller dess översättning, då ordföljden i den 

hebreiska texten är problematisk att förstå. En del menar att en alternativ tolkning av versen 

kan vara i essensen av hur Hagar kunde se Gud och ännu vara i livet. Detta kan tolkas vara 

den antika teologins rötter som blir tydliga på så sätt att man tänkte att man inte kunde vara i 

livet (överleva) samtidigt som man sett Gud (Arnold 2009:165). Det grundliga och basala för 
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versen är att förstå att Hagar har sett/mött Gud (och inte i ljuset av exempelvis en vision, utan 

som en ängel) (Westermann 1985:248). 

 

V. 16:14: על כן קרא tolkas i Genesis 11:9 vara en benämning på en plats. Man menar att det 

dels kan vara ett konstruerat namn som gjorts i senare kontext, eller att man valt att nyansera 

det äldre, varpå det följaktligen skulle tolkas i dess mer originella mening  “källan som är 

tillhörande klanen Roi” (Sarna 1989:122). Det som är av vikt i versen är att källan som 

tidigare nämnts i vers 16:7, nu får ett namn, Beer Lachaj Roi, vilket tolkas betyda “Källan av 

den levande som har sett mig”. Narrativet ger också en ungefärlig platsangivelse i versen, 

källan ligger mellan Kadesh och Bered. Versen avslöjar således inte en direkt angivelse, utan 

öppnar snarare upp för spekulationer (samma plats är också beskriven vidare i berättelsen om 

Isak i kapitel 24:62 samt 25:11) (Arnold 2009:166). 

 

V. 16:15-16: Kapitlet avslutas i två verser med att Hagar föder sin son och han ges, av 

Abram, namnet Ismael. Av det ängeln tidigare burit budskap om uppfylls nu födandet av 

sonen, men inte att det är Hagar som namnger honom. Att Abram är den som ger sonen 

namnet “Ismael” kan vittna om legitimiteten som Abram utger genom att han är den som 

namnger vilket är en underförstådd legitimitet av att Ismael är Abrams son. Namngivandet 

blir således garanten för legitimiteten (Sarna 1989:122). Att vers 16:16 också avslöjar åldern 

av Abram kan tolkas vittna om att berättaren vill påvisa signifikansen av födelsen. Att Abram 

beskrivs vara en del av berättelsen (i form av namngivandet) bör också vara en indikation på 

att Hagar gått tillbaka till Abrams och Sarajs bebyggelse och hem, även om detta inte är 

något som framkommer i verserna (Von Rad 1972:190). 

 

2.1.3 Miljö och kontext 
Miljön för narrativets sammanhang tar sin utgångspunkt i vers 16:7 “vid en källa i öknen” 

med en direkt tilläggsbeskrivning om var källan finns, på vägen mot Shur. Westermann 

menar med hänvisning till E. A. Speiser att det hebreiska ordet “שור” kan översättas till 

“vägg” och därmed åsyfta den Egyptiska gränsen (Speiser 1964:118). En kan därför tolka det 

som att Hagars möte med ängeln utspelar sig i öknen, förmodligen kringliggande vid den 

egyptiska gränsen vid en vattenkälla. Vidare i vers 16:14, finns också en miljöbeskrivning, 
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varpå källan nu får ett namn Beer Lachaj Roi, med ett tillägg om att den ligger mellan Kadesh 

och Bered. Denna plats återkommer i kapitel 24 och 25 varpå detta är ett område Isak vidare 

beskrivs röra sig omkring. Denna angivelse, och att den återfinns i vidare kapitel, kan tolkas 

vittna om att detta var en plats med signifikans, en betydelsefull plats för berättelsens drama 

och framställning.  

 

2.1.4 Ängelns framställning, funktion och karaktär ur narrativet - Det jordiska 

perspektivet 

Berättelsen tar sin ansats i den direkta beskrivningen av ängeln, מלאך יהוה, malak JHVH, 

Herrens ängel, varpå ängelns karaktär och framställning beskrivs vara en del av och i direkt 

anslutning till Herren. Herren är aktören för ängelns uppenbarelse, och därmed dess ägare 

eller ursprung. Vad säger det om ängelns karaktär och funktion? Det kan vittna om ängeln 

som budbärare mellan det gudomliga och det mänskliga, där ängeln, den intermediära 

gestalten, bär uppdrag av Herren att bringa fram ett deklarerande eller meddelande. Utöver 

framförandet av meddelandet från Herren så bär Herrens ängel funktionen att vara den som 

också får meddelandet gjort. En aktör, agent, som i Herrens namn är delegerad och 

auktoriserad att få budet utfört underordnad Herren (Freedman-Willoughby 1997:317). 

 

Vidare framställs ängeln “finna” Hagar ute vid i en källa i öknen. Det vittnar om att ängeln 

möter Hagar under jordiska förhållanden, ängeln är inte framställd talande eller seende från 

himlen eller i en annan intermediär form. Herrens ängel talar sedan direkt till Hagar genom 

att han vet hennes namn, ängeln vet därmed vem hon är, vilket gör det stundande mötet 

meningsfullt och ger indikationer på att det har ett syfte. Att ängeln talar säger också något 

om dess form, även om verserna inte avslöjar om det är en mänsklig gestalt. Det beskrivs 

också att Herrens ängel är en “han” dvs en man, förklädd och uppenbarad i en manlig gestalt. 

Det ger också läsaren en hint om ängelns framställning, men säger inget om ängeln som 

mänsklig eller om dess utseende (ängeln kommer också ensam, och inte i grupp, vilket också 

kan vara en aspekt av dess karaktär). Ängelns funktion i texten är att bringa Hagar ett 

fastställande om vad som ska ske, ett deklarerande av vad som väntar henne. Ängelns 

budskap är tydligt och direkt, men det finns en otydlighet i om det är ängeln eller Gud som är 

den som uppenbarar och tilltalar. Hagar blir tilltalad av ängeln (16:7-11) men vidare (16:13) 

adresserar hon sitt svar till Gud, således är där en otydlighet som råder kring ängeln och Gud, 
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är Herrens ängel, מלאך יהוה, representant för de båda? Eller, är det två skilda väsen? Ur 

textens sammanhang framgår det inte som om detta är två skilda väsen, utan lämnar det öppet 

för tolkning, vilket kanske också säger något om förhållandet mellan Herrens ängel och 

Herren själv, är deras förhållande gentemot varandra så tätt att en distinktion ur 

sammanhanget inte är nödvändig? En rimlig tolkning kan vara att Herrens ängel, som Guds 

aktör, blir länken mellan Hagar och Gud, varpå att tilltala ängeln blir att tilltala Gud.  

 

2.1.5 Sammanfattning 

Ängeln i Genesis 16 framställs i form av en jordisk förkroppsligad gestalt som möter Hagar 

vid en källa i öknen. Det framkommer genom verserna att Herrens ängel har letat efter Hagar 

eftersom den beskrivs “finna” henne. Ängelns genus beskrivs vara manligt där dennes 

uppdrag är att ge ett löfte om hennes graviditet. Det framkommer också genom samtalet 

mellan Hagar och Herrens ängel att Gud är en aktör i det hela, då hon i berättelsens första del 

talar med ängeln men sedan adresserar Gud. 

 

2.2 Genesis 22:1-19 

 

  22:1 ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני

 22:2 ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד

  ההרים אשר אמר אליך

 22:3 וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל

  המקום אשר אמר לו האלהים

  22:4 ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק

  22:5 ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם

  22:6 ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו

  22:7 ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה
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  22:8 ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו

 22:9 ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו

  וישם אתו על המזבח ממעל לעצים

  22:10 וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו

  22:11 ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני

 22:12 ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך

  את יחידך ממני

 22:13 וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה

  תחת בנו

  22:14 ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה

  22:15 ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים

  22:16 ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך

  22:17 כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו

  22:18 והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי

  22:19 וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע

 

2.2.1 Egen översättning 

1. Och en tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom “Abraham” och han 

svarade: “Här är jag”. 

2. Och då sa han: “Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå bort till landet Moria 

och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska säga dig”. 

3. Tidigt på morgonen sadlade Abraham sin åsna och tog två tjänare med sig och sin son Isak, 

och han högg veden till brännoffret, bröt upp och gick mot den plats som Gud hade sagt 

honom.  

4. Och på den tredje dagen lyfte Abraham upp sina ögon och fick se platsen på avstånd. 
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5. Och då sa Abraham till sina tjänare: “Stanna här med åsnan, jag och pojken går dit bort för 

att tillbe, och vi ska komma tillbaka till er”. 

6. Och Abraham tog veden till brännoffret och gav den till sin son Isak, och så tog han elden 

och kniven i sin hand, och så gick de båda tillsammans.  

7. Och Isak talade till till sin fader, Abraham, och han sa: “Min fader” och han svarade: “Här 

är jag min son”. Och han sa: Se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret?”. 

8. Och Abraham sa: “Gud utser åt sig det lamm som ska offras, min son” Och så gick de båda 

tillsammans.  

9. Och när de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare och la 

veden därpå, och sedan band han sin son Isak och la honom på altaret, ovanpå veden.  

10. Och Abraham sträckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son.  

11. Men så ropade Herrens ängel till honom från himlen: “Abraham! Abraham!” han sa: “Här 

är jag”. 

12. Då sa han: “Lägg inte din hand på pojken, och gör honom inget, eftersom nu vet jag att du 

fruktar Gud, nu när du inte undanhållit din ende son för mig”. 

13. Och Abraham lyfte upp sina ögon, han såg bakom sig en bagge som fastnat med sina horn 

i ett snår. Och Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin 

son.  

14. Och Abraham gav platsen namnet “Herren utser” Idag säger man: “på berget där Herren 

blir sedd”. 

15. Och en andra gång ropade Herrens ängel till Abraham från himlen 

16. Och sa: “Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du gjorde detta och inte undanhöll 

mig din ende son” 

17. “därför ska jag välsigna dig och göra dina ättlingar mycket talrika som stjärnorna på 

himlen och som sanden på havets strand och dina ättlingar ska inta fienders portar” 

18. “Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta 

ska ske eftersom du lydde min röst.” 

19. Och Abraham gick tillbaka till sina tjänare och gick tillsammans till Beer Sheva. 

Abraham stannade i Beer Sheva.  

 

2.2.2 Språk och översättning: Analys av verserna 
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V. 22:1: Det utmärkande i versen är hur Abraham beskrivs bli satt på prov av Gud. Verbet 

 är det som i andra texter, ofta äldre, markerar lydnad, underlägsenhet och (sätta på prov) נסה

vad människan är redo att offra, att underkasta sig. Verbet riktar sig därför ofta till grupper 

eller händelser, och inte till individer eller enskilda grupper vilket det gör i vers 22:1. Den 

framställningen som skildras kan således vara en markör för att det är en senare tolkning och 

konstruktion. Gud beskrivs också tala till Abraham, precis som om det vore från en person till 

en annan, vilket är återkommande i verserna. Denna korrespondens mellan Gud och Abraham 

är också representativ för förhållandet mellan Isak och Abraham, de tillhör varandra, varpå 

deras samtal till och med varandra är tillräckligt för att de ska förstå vad de vill. Detta kan 

likväl skildra Guds och Abrahams förhållande, det är ömsesidigt och de förstår varandra 

(Westermann 1981:356).  

 

Versens inledning avslöjar i samband med att Gud vill sätta Abraham på prov att detta är en 

prövning, där prövotemat är genomgående för berättelsen och för andra passager gällande 

Abrahams liv i Genesis (prövningen av hungersnöden 12:10, väntan på sonen i kapitel 

15/16). Ett metodiskt mönster för dessa berättelser, inklusive Genesis 22, kan sammanfattas 

följande: 1. Abraham ges uppdrag av Gud → 2. Abraham utför uppdraget → 3. Utfallet av 

prövningen bedöms av Gud (Andersson 2006:88). 

 

V. 22:2: Gud ger Abraham en order om att ta sin son och offra honom. Versens inledning, 

om hur Abraham ska ta sin son, förstärks ytterligare när det står “honom som du älskar” för 

att förtydliga brutaliteten i Guds order (Westermann 1981:356). Det vill också ställa 

Abrahams tro på sin spets, varpå offrandet inte endast gäller sonen Isak, utan således också 

Abrahams återstod och odödlighet eftersom sönerna är de som sågs föra arvet vidare (Arnold 

2009:203-204). Trots att Abraham själv inte visste att det var en prövning, så kan det tänkas 

att det uppfattats som en stark kontrast till löftet som Gud tidigare gett, varpå dessa 

textpassager står i direkt motsats till kapitel 15 där deras förbund ingjuts (Andersson 

2006:89). 

 

Platsen, eller landet som Gud vill att de går till är benämnt som Moria. Benämningen av 

platsen görs endast en gång till i Gamla testamentet,  i 2 Krön 3:1 (Andersson 2006:89). En 

del menar att benämningen är en senare konstruktion, men det är svårt att fastställa. Det av 
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intresse av denna framställning är hur Gud vill att det ska ske på ett av bergen, eftersom det i 

den forntida mytologin ansågs symbolisera Guds boning uppe på bergstoppen. Jerusalems 

tempel ansågs vara byggt på ett berg, liksom Sinais starka symbolik och betydelse, vilket 

pekar på bergets funktion och signifikans för individens möte med Gud. Berget som Abraham 

hänvisas till är viktigt i sammanhanget då det ger läsaren en signal om att ett möte mellan 

Gud och Abraham ska komma (Wenham 1994:106).  

 

V. 22:3-8: I denna passage är det kortfattat berättat hur Abraham i sällskap av Isak och två 

tjänare ger sig iväg mot platsen som Gud aviserat och hur sedan Abraham och Isak går upp 

till platsen med ved till brännoffret. Trots de kortfattade detaljer som ges så är det i dessa 

verser en långsam skildring som också sträcker sig över tid (allt sker inte under en dag). Detta 

scenistiska drama ger läsaren en förståelse om berättelsens karaktär, en suggestiv skildring 

som öppnar upp för tolkning (Andersson 2006:90).  

 

V. 22:9-10: Likväl som i tidigare verser, finns här en stark skildring i hur Abraham 

förbereder altaret och är redo för att offra sin egen son. De båda beskrivs inte säga något till 

varandra vilket också kan vittna om intensiteten och ångesten som råder, vilket ord möjligtvis 

inte kan uttrycka innan ängelns röst gör sig hörd (Sarna 1989:153). 

 

V. 22:11: Herrens ängel ropar från himlen och söker Abraham vilket sker när de är uppe på 

berget som Gud bestämt. Versens detalj, i hur ängeln ropar från himlen säger något om 

ängelns placering, det sker inte från ett jordiskt sammanhang. Ängeln framställs vara en 

himmelsk varelse men också att det är en “han”, en manlig varelse placerad i himmelen. 

Ängeln vet också Abrahams namn, vilket också säger något om dess karaktär (Sarna 

1989:153). I kontrast till vers 1 är det nu en ängel som talar, och inte Gud som tidigare gett 

Abraham budet att utföra detta. Det särskiljande mellan de två uppenbarelserna, är hur ängeln 

ropar från himlen i en svår tid av nöd och talar direkt till Abraham i en hotad, osäker 

situation, i förhållande till Guds ord som kom i en helt annan (Westermann 1985:360). Av det 

som framkommer i versen så är ängeln därmed den som trotsar och motsäger Guds tidigare 

order. Det går därmed att göra en tolkning av att det är Gud som har ångrat sig eftersom 

ängeln beskrivs vara Guds och att Gud därmed handlar genom ängeln, vilket bör ses som en 

rimlig tolkning. 
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V. 22:12: I denna vers talar ängeln och det blir tydligt att det är Gud genom ängelns svar “när 

du inte undanhållit din ende son för mig”. Orden “för mig” åskådliggör hur ängeln, i 

sammanhanget är representant för Gud och därmed att det är Gud (Von Rad 1961:236). Det 

framgår också att Gud aldrig tänkt utsätta Isak som offer genom ängelns ord “Lägg inte din 

hand på pojken, och gör honom inget” varpå “gör honom inget” kan visa att offrandet aldrig 

var en del av Guds plan (Westermann 1985:361). 

 

V. 22:13-14: Abrahams offrande blev i vers 11-12 avbrutet av Herrens ängel, varpå han nu 

inte beskrivs ge ett svar till det ängeln nyss sagt honom. Istället offrar han en bagge i stället 

av Isak, då han i samband med uppenbarelsen av ängeln fått syn på baggen och vet nu, utan 

ord, att det är denna som ska offras och inte sonen (Westermann 1985:362). Att Abraham 

sedan namnger platsen, handlar om hans välvilja, tacksamhet inför Gud, och inte för att 

markera en geografisk plats som existerar (Westermann 1985:362). 

 

V. 22:15-18: Ännu en gång talar ängeln till Abraham från himlen, vilket också vittnar om 

signifikansen för vad som kommer eftersom ängeln ropade från himlen i en svår situation 

kantad av nöd (22:11). Något av vikt kan därför komma (Wenham 1994:111). Vers 15 har 

funktionen att brygga in i vad som ska sägas i vers 16, varpå det i vers 16 görs tydligt, likt 

innan, att ängeln fungerar som Gud. Guds ord kommer genom ängeln till Abraham 

(Westermann 1985:363). Herren, genom ängeln, lovar Abraham välsignelse, eftersom han var 

beredd att offra Isak. Detta genom att göra hans ättlingar mycket talrika vars antal inte går att 

räkna. Gud säger också att alla ska önska sig den välsignelse som Abraham har fått, eftersom 

Abraham lyssnade till Herrens ord. Det är första gången Gud svär vid sitt eget jag (22:16) 

vilket också säger något om vad som ska komma. All denna välsignelse av Gud är belöningen 

för Abrahams tro och underkastelse gentemot Gud (Sarna 1989:154). 

 

V. 22:19: Abraham beskrivs nu gå och möta upp de två tjänarna som tidigare nämnts varpå 

de tillsammans går till Beer Sheva. Där beskrivs det att Abraham stannar. Berättelsen 

avslutas med oklarheter, framförallt kring var Isak, som är berättelsens subjekt vad gället 

löftet, tagit vägen. Det kan tänkas vara en stilistisk konstruktion, då detaljerna är få och 

berättaren vill inte dra fokus från Abrahams gudsfruktan och välsignelse från Gud som varit 
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huvudfokus i berättelsen (Wenham 1994:112).  

 

2.2.3 Miljö och kontext 

Miljön som skildras i berättelsen tar sin utgångspunkt i vers 22:2, varpå Gud ger bud om hur 

Abraham ska gå mot landet Moria, och därefter till ett av bergen som finns där. Landet Moria 

är ingen vedertagen och känd plats utifrån Gamla testamentets berättelser, utan nämns bara i 

ett annat sammanhang, i 2 Krön 3:1. Det som kan sägas ur sammanhanget är att berättelsen 

berör en kontext som centraliseras kring tre punkter: 1. Resan till platsen på berget som Gud 

gett bud om. 2. Att Isak och Abraham tar sig upp mot berget där dramat utspelar sig. 3. Resan 

ner från berget varpå de sedan vandrar vidare mot Beer Sheva. 

Den centrala platsen av betydelse är därför berget men var berget är placerat geografiskt är 

omtvistat. En del menar att detta är den plats där templet stod, Jerusalem, varpå man tolkat 

platsen, via olika läsningar som att “Moria” skulle vara detsamma som Jerusalem (Von Rad 

1961:235). Angivelsen att de ska ta sig till ett berg är det som egentligen säger något om 

miljön och sammanhanget, varpå det bar symbolen för Gudsmöte eftersom Gud sågs trona på 

berget (Wenham 1994:106). 

 

2.2.4 Ängelns framställning, funktion och karaktär ur narrativet - Det himmelska 

perspektivet 

Ängeln beskrivs i sammanhanget vara en himmelsk varelse som talar till Abraham från 

himlen. Ängelns karaktär beskrivs, i narrativet, uppenbaras när Abraham är i nöd och i en 

hotfull situation. Det beskrivs också vara en manlig gestalt och denna känner väl till vem 

Abraham är med tanke på att denne talar direkt till honom med hans namn. Något som också 

är karaktäristiskt är hur ängeln framställs som Herrens ängeln, מלאך יהוה. Således är ett 

karaktärsdrag att ängeln är Herrens. Gud beskrivs i termer av JHVH samt Elohim, vilket är de 

vanliga bibliska beteckningarna för Gud/Herren. Ängeln beskrivs också med det vanliga 

namnet utifrån Genesis, Herrens ängel, Malak JHVH. Ängeln är inte bara ett sändebud i 

texten utan har också funktionen att vara Isaks befriare och hjälpare, och därmed hela Israels 

(Isak bär arvet vidare) (Von Heijne 2008:79). 

 

Ängeln talar till Abraham i berättelsen först från vers 11, varpå Gud tidigare i vers 22:1-2 gett 

Abraham bud om att offra sin son. Istället för att Guds egen gestalt återkommande 
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uppenbarar sig är det Herrens ängel som får funktionen att bära och sända vidare Guds ord till 

Abraham. Det är svårt att göra en tydlig distinktion mellan dessa två då ängelns ord gör det 

tydligt att det är Gud som talar direkt till Abraham. Ängeln talar till Abraham med gudomlig 

auktoritet i form av första person singular vilket markerar att detta är Gud i sig själv som 

talar, samtidigt som ängeln refererar till Gud som om det vore i tredje person (Von Heijne 

2008:79).  

 

Frågan kvarstår då, om ängeln är Guds uppenbarelse eller bara är Guds budbärare i 

narrativet? Det som framgår, är att ängeln aldrig själv säger eller indikerar att Herren har sänt 

denne vilket görs i andra sammanhang i Genesis texter där ängeln uppenbaras (Heijne 

2008:79). Av formen, som är en profetisk formulering, att döma utifrån den hebreiska texten i 

vers 16, נאם יהוה, (säger Gud) menar en del att detta kan vara ett belägg för hur ängeln 

markerar att Herren har sänt denne. Forskare menar dock att detta inte är en tillräckligt stark 

markör för ängelns identitet, vilket gör att det inte går att nå en slutsats kring ängelns och 

Herrens relation i berättelsen (Von Heijne 2008:79).  

 

2.2.5 Sammanfattning 

Herrens ängel beskrivs i sammanhanget vara en himmelsk gestalt varpå den ropar till 

Abraham i en situation av nöd som utspelas i samband med att Abram fått ord från Gud att 

offra sin son Isak. Ängeln i berättelsen beskrivs vara den som avbryter det hela genom att 

tilltala Abram när han står med kniven i högsta hugg och är redo att följa Guds ord. Ängeln 

beskrivs vara av ett manligt genus men fler detaljer kring dennes framställning och karaktär 

avslöjar inte narrativet. Ängeln har funktionen att agera och stoppa händelserna som är på väg 

att ske. 

 

2.3 Genesis 28:10-22 

  28:10 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

  28:11 ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא

  28:12 ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו
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 28:13 והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה

  ולזרעך

  28:14 והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך

 28:15 והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את

  אשר דברתי לך

  28:16 וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי

  28:17 ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים

  28:18 וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה

  28:19 ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה

 28:20 וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד

  ללבש

  28:21 ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים

  28:22 והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך

2.3.1 Egen översättning 
10. Och Jakob gick ut från Beer Sheva och gick mot Harran. 

11. Och han kom till en plats och stannade för natten eftersom solen hade gått ner, och han 

tog en av stenarna från platsen och placerade den som huvudgärd. Och han lade sig ner. 

12. Och han drömde, han såg en stege vara rest på jorden och dess övre topp räckte upp till 

himlen, och Guds änglar var uppstigande och nedstigande på den. 

13. Och Herren stod över honom och sa: “Jag är Herren, Abrahams, din faders Gud, och Isaks 

Gud. Landet som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar.“ 

14. Och dina ättlingar ska bli som stoftkornen på jorden, och du ska sprida dig åt väster och 

öster och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. 

15. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går, jag ska föra dig tillbaka till detta 

land. Jag kommer inte att överge dig, tills dess jag gjort vad jag lovat dig.” 

16. Och när Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: “Herren är sannerligen på denna plats och 
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jag visste det inte!” 

17. Och han greps av fruktan och sa: “Detta är en helig plats, det måste vara Guds boning, 

och här är himlens port”. 

18. Tidigt på morgonen tog Jakob stenen som han placerat under sitt huvud och reste den som 

en stod och hällde olja över den.  

19. Och han kallade platsen Betel, tidigare hette staden Luz. 

20. Jakob avgav ett löfte: “Om Gud är med mig och skyddar mig på vägen, och ger mig bröd 

att äta och kläder att klä mig med” 

21.” Så jag i frid kommer tillbaka till min faders hus, då ska Herren vara min Gud” 

22. “Och denna sten som jag rest till en stod ska bli ett Guds hus, och av allt du ger mig ska 

jag ge dig tionde”. 
 

2.3.2 Språk och översättning: Analys av verserna 

V. 28:10-11: Platserna som nämns i versen, från Beer Sheva mot Harran, ses som ett avstånd 

på ungefär 46 mil (Westermann 1985:453). Det kan därför tolkas som om att denna resa tog 

tid, och inte minst långa dagar. Det som sker är att Jakob beskrivs komma fram till en plats 

där han inför nattens sömn tar en sten som huvudstöd och därefter lägger sig ner. I andra 

bibliska berättelser är det förekommande att man övernattade i en by eller en stad där 

befolkningen fanns (ex: Dom 19:11-21). Att Jakob nu ligger ner, när solen gått ner, med 

stenen som huvudgärd kan tyda på att han befann sig långt ifrån bebyggelse och andra 

människor (Wenham 1994:221). Det är en tolkning som går att göra utifrån att man tänker sig 

att stenen som Jakob använde som huvudgärd bar funktionen likt ett skydd istället för att 

fungera som ett “stöd” för natten (Westermann 1985:454). 

 

V. 28:12: Versen skildrar en dröm som Jakob har, vilket är första gången i de bibliska 

berättelserna som det omnämns. I drömmen ser han en stege som går mellan himmel och 

jord, varpå Guds änglar beskrivs gå upp och ner. Det essentiella som framkommer i versen är 

hur stegen är en symbol likt en länk mellan himmel och jord. Att stegen finns på den plats 

som också Jakob befinner sig på legitimerar platsens helighet (Westermann 1985:454). 

Änglarna som går upp och ner, מלאכי אלהים, är direkt i kontrast till singularformen av Herrens 

ängel, מלאך יהוה, istället för att det är Herrens ängel som går upp och ner är det nu Guds 

änglar som gör det (Westermann 1985:454-455). Att änglarna rör sig på stegen, menar en del 
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forskare kan vara en symbol för att de uppstigande änglarna representerar Jakobs hemland 

och att de nedstigande änglarna representerar det landet Jakob nu är på väg till. Drömmen kan 

av den orsaken tolkas som Guds sätt att garantera hans skydd gentemot Jakob, även vid 

lämnandet av hemlandet (Wenham 1994:222). 

 

V. 28:13-15: Den första versen skildrar Herrens gudomliga auktoritet genom att Herren 

hänvisar till både Abraham och Isak. Jakob får ett löfte om landet han ligger på - det ska bli 

hans och hans ättlingars. Att Herren då står över honom och ger löftet kan vittna om att Gud 

också står på trappan som änglarna vandrar upp och ner på. En del menar att Gud kan ha varit 

den som stod längst upp på stegen, där änglarna rapporterade till Gud efter deras vandring 

nere på jorden (vilket därmed vittnar om budbärar-funktionen som ängeln besitter) (Wenham 

1994:222). I vers 15 förtydligar Gud sitt löfte genom att rikta välsignelsen inte endast till 

Israel som helhet, utan också till Jakob som individ. Jakob blir lovad att Gud alltid ska vara 

närvarande och att han en dag få återvända till landet och på så sätt inte bli övergiven (Von 

Rad 1961:280). 

 

V. 28:16-18: Verserna skildrar Jakobs reaktion på drömmen han haft. Vers 16-17 berör 

Jakobs direkta tankar kring vad han sett i sin dröm och insikt om vad det måste vara för plats 

han befinner sig på. Platsen liknas vid himlens port, vilket forskare menare inte handlar om 

en inbjudan från Gud för människor att träda in genom. Porten symboliserar snarare en gräns 

likt ett hinder, mellan människan och Gud, där den förhindrar eftersom det är porten till Guds 

boning, där ingen människa ska eller kan gå in (Westermann 1985:457).  

I vers 18 agerar nu Jakob efter den psykiska reaktion han haft till drömmen. Detta görs 

genom att han reser stenen och häller olja över den. Versen avslöjar således följande, dels 

drömmen samt hans tidigare reaktioner som har hänt under natten, men nu när morgonen 

kommer har han möjlighet att fysiskt, genom handling, agera utifrån det han skådat i sin 

dröm. Jakob reser stenen han haft som huvudgärd eftersom:  

→ 1. Den kan bära funktionen likt ett vittnesmål mellan Jakob och Gud, och markerar 

därmed dess helighet (Westermann 1985:457).  

→ 2. Likt en gravsten kan stenen bära symboliken som ett monument som ger och inbringar 

platsen en signifikans hos förbipasserande (Westermann 1985:457). 

Att Jakob sedan häller olja över stenen är för att markera dess helighet och löftet. Ett tydligt 
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tecken på det finns i den tidiga Mellanöstern, där man använde oljan som symbolik för stora 

kontrakt och överenskommelser. Det är därför sannolikt att tänka att det var tankar som fanns 

även hos Jakob i hans utförande av riten (Sarna 1989:200). 

 

V. 28:19: Versen skildrar hur Jakob ger platsen namnet Betel, בית אל, vilken tidigare 

benämnts som Luz, לוז (= mandelträd). En del forskare tänker sig att Betel varit platsen som 

legat utanför området Luz, där Betel präglats av att vara den “kultiska delen” som sedan tagit 

överhand och expanderat både sitt rykte och betydelse i samhället. Därför har möjligen Betel 

blivit benämningen även för det större området, Luz, לוז (Sarna 1989:200). Något som också 

är signifikant i sammanhanget är hur Jakob ger namnet Betel som betyder “Guds hus” 

(Arnold 2009:255). 

 

V. 28:20-22: Jakob avger ett löfte till Gud med påbud av vad han förväntar sig få tillbaka. 

Det Jakob förväntar sig, är det som Gud sagt till honom i drömmen. Jakob vill ha Guds 

närvaro och trygghet och i gengäld bekänner han JHVH som sin Gud, och gör stenen till 

Guds boning. Verserna skildrar hur Jakob är beredd att ta sig an och lita till drömmen, men 

gör det inte utan ömsesidighet - bara om Gud är redo att göra detsamma för honom. Jakob 

skildras därför inte som radikal gällande hans fruktan inför Gud, utan skildras exempelvis i 

kontrast till Abrahams tro och Gudslydnad, som att han endast är redo att gå så många mil 

som Gud själv är beredd att gå för honom (Arnold 2009:256). 

 

2.3.3 Miljö och kontext 

Berättelsen skildrar en miljö som tar sitt utgångsläge på en plats som beskrivs befinna sig 

mellan Beer Sheva och Harran, vilket omfattar ett stort landområde. Man tänker sig att det är 

cirka 46 mil däremellan (Westermann 1985:453). Jakob befinner sig på vandring mellan 

dessa platser men under resans gång behöver han också stanna för natten. Det som verserna 

avslöjar berör det faktum att Jakob lägger sig ner och använder en sten som huvudgärd. En 

kan tolka det som att han ligger i ett obebyggt område, nedanför himlen utan något vidare 

skydd (frånsett stenen). Verserna avslöjar inte fler personer än Jakob i berättelsen, därför kan 

en tolka det som att han reser själv, likväl att han somnar själv ute i landskapet.  

I berättelsens slutliga verser ger Jakob platsen ett namn, Betel, (בית אל), med ytterligare en 

detalj som författaren ger, platsen har tidigare benämnts som Luz, (לוז). En del menar att detta 
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varit en kultplats, men det är inget som går att fastställa (Sarna 1989:200). Slutsatsen ur den 

kontext som Jakob befinner sig i kan rimligen vara att platsens geografiska position inte går 

att fastställa i en tid idag. Däremot skildras en miljö, som är betydelsefull för berättelsen på så 

sätt att ängeln uppenbarar sig på en folktom plats långt ifrån bebyggelsen. 

 

2.3.4 Ängelns framställning, funktion och karaktär ur narrativet - Det jordiska och 

himmelska perspektivet 

Det som direkt framgår är att det inte talas om en ängel, utan det är ett flertal, vilket blir 

tydligt i dess hebreiska benämning: מלאכי אלהים, malaki elohim, där pluraländelsen är satt på 

ängeln, malak. Alltså talar berättelsen om Guds änglar. Det som är genomgående i berättelsen 

är det faktum att Guds änglar beskrivs vara uppstigande och nedstigande på en stege (v. 

28:12) och vidare beskrivs Gud stå över Jakob och tala till honom (v. 28:13). För berättelsen 

nämns bara änglarna vid ett tillfälle, vilket är i vers 28:12. Vidare är det Gud som talar till 

Jakob. Ängeln framställs således inte vara en huvudaktör i berättelsen, vilket snarare är Jakob 

och Gud. Men i kontrast till huvudaktörerna, Jakob och Gud, så finns ändå änglarna med. De 

tilltalar inte Jakob, men finns där som en första uppenbarelse i drömmen innan Gud tar vid. 

Deras benämning som Guds änglar, indikerar på att de är Guds. Eftersom de beskrivs vara i 

direkt underordning till Gud, så kan det tänkas att det inte är en orimlig tolkning att de också 

är sända av Gud, även om det inte framgår i verserna. 

 

En kan ställa frågan om änglarna ändå kommer med ett budskap och en funktion genom att 

vandra upp och ner? Är deras rörelse på stegen en symbolik eller ett budskap som vill säga 

eller exemplifiera något? Att änglarna beskrivs vara uppstigande och nedstigande kan tänkas 

säga något om dess karaktär, var man kan tänka sig att de var förkroppsligande på något sätt, 

eftersom de beskrivs kunna gå upp och ned. Det kräver en kropp av något slag. Av verserna 

att döma skildras det inte fler karaktärsdrag förutom änglarnas rörelse på stegen. Vad kan då 

deras rörelse tänkas innebära? Bland kommentarerna så har en del menat att detta 

exemplifierar Guds skydd under Jakobs resa genom att de uppstigande änglarna på stegen 

kan representera Jakobs hemland och att de nedstigande änglarna kan representera det land 

Jakob är på väg till (Wenham 1994:222). En kan också tänka sig, på grund av framställningen 

av hur de går upp och ner, att änglarna påvisar länken mellan himmel och jord (Von Heijne 

2008:88). En kan också tänka sig att funktionen att vandra mellan himmel och jord är att 
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uppe på stegen rapportera tillbaka till Gud vad de sett och hört (Sarna 1989:198). Om man 

utgår från att förgående tolkning av änglarnas funktion stämmer skulle änglarnas förflyttning 

på stegen därmed kunna tänkas förstås i sammanhanget att Jakob kan be en bön om beskydd, 

kanske personliga förväntningar och rädslor, där änglarnas förflyttning på stegen 

symboliserar att de bär upp allt det till Gud (Sarna 1989:198).  

 

2.3.5 Sammanfattning 

I samband med en resa som Jakob gör mellan två platser så lägger han sig ner för att sova. På 

natten får han en dröm där han ser Guds änglar gå upp och ner på en stege som sträcker sig 

mellan himmel och jord. Änglarna är i rörelse på trappan vilket vittnar om att de uppenbarar 

sig i form av någon gestalt. Vidare i berättelsen beskrivs inget mer om deras funktion i 

narrativet, men i direkt anslutning efter Jakob sett dessa uppenbarar sig Gud ovanför honom. 

Gud är därmed en aktör i det som sker. 

 

2.4 Analys av texterna 

- Herrens ängel, malak JHVH, מלאך יהוה i kontrast till Guds änglar, malaki elohim, מלאכי 

 אלהים

En skillnad som är av vikt i analysen är de olika benämningarna som ryms i berättelserna. 

Kapitel 16 och 22 talar om en ängel som benämns som Herrens ängel, malak JHVH, מלאך יהוה

och kapitel 28 talar snarare om Guds änglar, malaki elohim, מלאכי אלהים. Berättelserna om 

Herrens ängel, i kapitel 16 och 22 har en tyngre roll i berättelserna på så sätt att de talar och 

är en större del av handlingen, i förhållande till Guds änglar i kapitel 28, där de endast går 

upp och ner på en stege. Om det finns likheter och skillnader mellan dessa kommer diskuteras 

utifrån ängelns eller änglarnas framställning, funktion och karaktär samt dess mönster vad 

gäller uppenbarelsen i analyserna som följer. 

 

2.4.1 Genesis 16  

Det som är karaktäristiskt för ängelns framställning i kapitel 16, och i kontrast till de andra 

två valda texterna, är hur ängeln uppenbarar sig i en jordisk, förkroppsligad gestalt. För 

Genesis, är detta något som vidare förekommer i kapitel 18-19 när tre män beskrivs hälsa på 

Abraham där de skildras som “män” och samtidigt som “änglar”. I den berättelsen är det 
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tydligt att ängeln manifesterar sig i en mänsklig gestalt, även om det i Genesis 16 inte lika 

distinkt framgår. Av sammanhanget att döma så är en tolkning att ängeln är i en mänsklig 

form inte helt främmande med tanke på att det beskrivs vara en man, som kan tala, samt 

utifrån Hagars agerande när han tilltalar henne varefter berättelsen inte vittnar om någon stark 

reaktion från Hagars håll, vilket en annan typ av icke- mänsklig gestalt kunnat tänkas inge 

och utgöra. En kan därför välja att tolka det som att ängeln är förkroppsligad i en mänsklig 

gestalt, utifrån de beskrivningar som tillskrivs gestalten. Vad säger det, isåfall, om ängeln 

som gestalt?  En tolkning som forskare presenterat berörande framställningen av ängeln, i den 

israeliska traditionen, som en mänsklig, jordisk gestalt, kan tolkas ta sin utgångspunkt i den 

forntida mellanösterns mytologi. I den traditionen sågs gudomarna vara omringade av 

mellangudomliga, mellanmänskliga tjänare (Sarna 1989:383-384). I det ugaritiska språket 

benämner man budbäraren som rör sig mellan gudarna som ml’k (snarlikt den hebreiska 

stavelsen) varpå man följaktligen tolkat det som att det vittnar på hur den israeliska 

traditionen möjligtvis tolkat, lånat och nyanserat dess betydelse och därmed framställt ängeln 

som en förkroppsligad gestalt (Sarna 1989:384). Ett annat tolkningsperspektiv på varför 

ängeln framställs som mänsklig och förkroppsligad berör det faktum att man tänker sig att 

ängeln personifierar Guds vilja genom att manifestera sig i en mänsklig gestalt (Sarna 

1989:384).  

 

2.4.2 Jämförande analys av ängelns uppenbarelse - Det jordliga i kontrast till det 

himmelska 

Herrens ängel, מלאך יהוה, framställs i de båda texterna, 16 och 22,  som om ängeln i sig själv 

är Gud. Texterna skildrar en bild av hur ängeln talar om Herren i första person singularis men 

samtidigt om Herren i tredje person, därmed som om Herren är skild från dem (vers 16:10-11 

respektive 22:11). Det som går att urskilja är således att det inte går att finna en tydlig 

distinktion vad gäller ängelns identitet och dess ord om sin egen uppenbarelse/ 

meddelande/förhållande gentemot Herren. Ängelns uppenbarelse i dessa texter är därför inte 

helt bortom att liknas vid profetens funktion i dess sammanhang (Von Heijne 2008:80). 

 

Likheterna vad gäller ängelns uppenbarelse i Genesis 16:7-16 och 22:1-19 är både distinkta 

och markanta. Både Hagar och Abraham möter Herrens ängel, som uppenbaras i 

sammanhang där räddning eller lösning behövs. Både Hagar och Abraham möter ängeln i 
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sammanhang som involverar deras barn och dem själva, varpå Hagar får syn på en källa med 

vatten i öknen medan Abraham ser en bagge att offra istället för sin son, i samband med 

ängelns uppenbarelse (Von Heijne 2008:80). Vad som vidare är genomgående, är hur de 

sedan namnger platserna där mötet med Herrens ängel har skett, varefter Hagar ger källan 

namnet i vers 16:14: באר לחי ראי, Beer Lachaj Roi, vilket tolkas översättas “Källan av den 

levande som har sett mig”. Likväl, ger Abraham platsen på berget ett namn i vers 22:14: 

 vilket tolkas översättas “Och ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה

Abraham gav platsen namnet “Herren utser” Idag säger man: “på berget där Herren blir 

sedd”.” (Von Heijne 2008:79). Vidare överensstämmelse finns i hur både Hagar (16:10) och 

Abraham (22:17) blir lovade välsignelse inkluderande deras ättlingar av Herrens ängel. 

Likheterna för Herrens ängels framställning, funktion och karaktär är genomgående (Von 

Heijne 2008:80). Det särskiljande perspektivet vad gäller ängels framställning och karaktär är 

dess placering gällande uppenbarelsen. Ängeln som möter Hagar beskrivs komma i en 

förkroppsligad gestalt som därmed är manifesterad i ett jordligt sammanhang. Den beskrivs 

vara en manlig gestalt, den kan tala och med tanke på att Hagar inte beskrivs ha en 

särskiljande reaktion så bör en tänka sig att det är i form av en mänsklig gestalt.  

I kontrast till detta, beskrivs det att ängeln som möter Abraham talar/ropar till honom från 

himlen. Den beskrivs också vara en manlig gestalt, men inget vidare avslöjas om dess 

utseende eller karaktär. Det som särskiljer de två olika uppenbarelserna av änglarna är deras 

placering, och vad detta innebär framgår inte ur narrativet. Det som man kan bära in i vidare 

åtanke är faktumet som berör situationen, Hagars ängel uppfattas leta efter henne i öknen, 

vilket man kan tolka understödjer att det är ett planerat möte. Ängelns uppenbarelse vad 

gäller Abraham beskriver en annan situation, varpå Abraham står med kniven i högsta hugg, 

redo att följa Guds ord. Frågan som följaktligen kan ställs blir - hinner inte ängeln ner för att 

ingripa i form av en mänsklig gestalt? Abrahams situation handlar om liv och död, vilket inte 

Hagars sammanhang berör på samma sätt. En kan därför välja att tolka det som ängelns 

ingripande är situationsbundet.  

 

2.4.3 Jämförande analys av ängelns/änglarnas uppenbarelse - Kapitel 28 i kontrast till 

det jordliga och det himmelska 

- Ängelns och änglarnas mönster i berättelserna 

Det som är genomgående för de tre texterna i kapitel 16, 22, 28, är hur det finns ett skiftande 
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mönster för ängelns/änglarnas uppenbarelse i förhållande till Gud. Uppenbaras ängeln eller 

Gud först? I kapitel 16 är det Herrens ängel som finner Hagar vid en källa i öknen. Genom 

deras samtal framkommer det att ängeln har förmedlat Herrens ord till Hagar, och att Herren 

därmed varit en andra aktör i förhållande till ängeln. Mönstret för uppenbarelsen en kan se i 

den texten är således 1. Ängelns uppenbarelse. → 2. Herrens ord genom ängeln.  

I parallell till kapitel 16, finner vi i kapitel 28 samma rörelse. Jakob lägger sig ner för natten 

och får en dröm, i drömmen får han först se en stege som går mellan himmel och jord, som 

änglar stiger upp och ner på. Därefter uppenbarade sig Herren ovanför honom. Rörelsen som 

finns i kapitel 16, finns likväl i kapitel 28: 1. Ängeln uppenbarar sig → 2. Herren tar vid och 

talar. I kontrast till kapitel 16 och 28 vad gäller ängelns mönster så finns det en brytpunkt i 

kapitel 22, där Gud först gett Abraham ord om att offra sin son, där ängeln sedan tar vid i 

situationen av nöd. Mönstret för ängelns uppenbarelse i kapitel 22 är därmed:  

1. Gud ger ett bud. → 2. Ängeln tar vid och räddar situationen. → 3. Guds ord gör sig tydliga 

genom ängelns uppenbarelse.  

Vad som kan konstateras är de slående likheterna vad gäller ängelns mönster och rörelse i 

Genesis 16 och 28. Vad säger dessa likheter och skillnader? När det gäller ängelns/änglarnas 

mönster i dessa tre berättelser så finns inget tydligt rörelsemönster för dess uppenbarelse i 

förhållande till Gud. Ängelns mönster i dessa tre berättelser vittnar om hur tvetydig och 

mångsidig den är utifrån de tre behandlande kapitlena, vilket därmed kan vara en slutsats. 

Ängeln och änglarnas mönster i berättelsen skiljer sig från berättelse till berättelse även om 

det går att finna likheter mellan Herrens ängel i kapitel 16 och 22 och Guds änglar i kapitel 

28. 

  

- Ängelns och änglarnas framställning och karaktär 

Manlig  - En likhet som råder mellan kapitel 16 och 22 är hur Herrens ängel beskrivs vara en 

man (16:8, 22:11-12). En kontrast till det har Guds änglar i kapitel 28 inga detaljerade 

karaktärer som säger något om deras genus som tydligare framgår i de andra två texterna. 

Benämningen “Guds änglar” är den enda benämningen de har. Ett perspektiv för att vidga 

analysen av ängeln är hur ängeln, מלאך, malak i hebreiskan är maskulinum och därför råder 

det en osäkerhet i om författaren verkligen med detta vill säga något om ängelns genus. En 

kan därför tolka änglarna i kapitel 28 som manliga, men det är inget som vidare framkommer 

i berättelsen som det tydligare gör i kapitel 16 och 22 genom manliga benämningar som 
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“han”. 

Största likheter: Genesis 16 → 22 bär likheten att Herrens ängel är manlig vilket framgår av 

det hebreiska ordet för ängel, מלאך (maskulint). Det framgår också i narrativen genom 

benämningar som “han” utöver ängelns grundform. Det är därmed tydligt i berättelserna att 

änglarna karaktäriseras av ett manligt genus vilket är en rimlig tolkning av det som 

framkommit. 

Största skillnader: Genesis 28 avslöjar inte änglarnas genus, men formen för änglarna står i 

en maskulin form av plural. Det är därför osäkert kring vad författaren velat säga, om en 

utgår från min egen översättning och tidigare översättningar av grundtexten så framgår det av 

sammanhanget att deras genus inte framkommer, vilket det tydligare gör i kapitel 16 och 22. 

 

Förkroppsligad gestalt - I kapitel 16 är det tydligt att ängeln kommer i en förkroppsligad 

gestalt. Parallellen som finns till kapitel 28 är att änglarna beskrivs gå upp och ned. Det kan 

också vittna om hur änglarna, på något sätt, är förkroppsligade med tanke på att de kan 

vandra upp och ned på stegen i berättelsen. I kontrast till detta finns det inget i Genesis 22 

som säger något om Herrens ängel än att den ropar från himlen. Därmed går det inte att 

urskilja vilken gestalt ängeln tar sig.  

Största likheter: De främsta likheterna finns mellan Genesis 16 och 28, varpå en rimlig 

tolkning, enligt mitt tycke, är att de båda skildrar änglar som är förkroppsligade i (utifrån det 

som framgått i narrativen) “människo-liknande” gestalter med tanke på att dessa 

indikationerna går att notera (exempelvis i kapitel 16: ängeln som manlig, talar, finner Hagar 

i öknen. I kapitel 28, går änglarna upp och ned → att gå kan tänkas vara en markör för någon 

typ att förkroppsligad gestalt). 

Största skillnader: I kontrast till Genesis 16 och 28, beskrivs inte kapitel 22 framställning av 

Herrens ängel vara i en förkroppsligad gestalt, då detta inte behandlas i texten. Ängeln 

befinner sig i himlen varpå det inte går att urskilja dess premisser gällande möjligheterna för 

att uppenbaras som olika gestalter. 

 

Himmelsk och jordisk - Genesis kapitel 16 och 22 skiljer sig åt vad gäller ängelns placering. 

En alternativ tolkning kan tänkas vara att ängeln i Genesis 16 kom som ett planerat besök 

(från ängelns sida) till Hagar, i förhållande till kapitel 22, där ängeln måste uppenbaras i 

medias res, in i en situation kantad av nöd. Det har presenterats vad symboliken för änglarnas 
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vandring mellan det jordliga och det himmelska för Genesis 28 kan tolkas som (exempelvis 

att Gud står längst upp på stegen och att änglarna meddelar vad de sett och hört på jorden). 

Frågan kvarstår om vad det kan innebära i ljuset av de andra två texterna, 16 och 22? Om 

man utgår ifrån att kapitel 16 framställer en ängel som har tid på sig att finna Hagar, samt 

kapitel 22 där ängeln måste ingripa i nöd så kan kapitel 28 tolkas som en nyckel för att förstå 

de andra två narrativen. Om en har det som referenspunkter, kan kapitel 28 vittna om 

änglarnas mobilitet.  

Som framgått, har ängelns framställning varit situationsbunden med tanke på de tre olika 

berättelsernas framställning. Stegen kan tänkas vittna om ängelns möjlighet att ta sig upp och 

ta sig ner - deras möjlighet att uppenbaras dels i en jordlig miljö och i en himmelsk. En 

möjlig tolkning är därför att i en situation av nöd så hinner ängeln inte uppenbaras i en jordlig 

gestalt, utan talar direkt från det himmelska, vilket kapitel 22 kan understödja. 

Går det då att nå en tolkning av vad ängelns/änglarnas placering innebär? I analysen av de tre 

texterna möter vi änglar som befinner sig i olika situationer. Det är inte orimligt att se 

ängelns/änglarnas uppenbarelse som situationsbunden efter dess sammanhang. Det går inte 

att finna andra likheter eller skillnader än de som är kopplade till berättelsernas framställning 

(placering av ängeln). De båda berättelserna kan därmed förstås utifrån kapitel 28, när 

änglarna har möjlighet att välja att både vara jordliga och att vara himmelska, vilket jag 

menar vittnar om att det är sammanhanget avgör som ängelns placering. 

 

Namngivande av plats - Den genomgående likheten för de tre kapitlen handlar om hur 

personerna som mött ängeln eller änglarna namnger platsen. Hagar ger namnet - Beer Lachaj 

Roi, vilket tolkas betyda “Källan av den levande som har sett mig”. Abraham ger namnet - 

 Herren utser” Idag säger“ ,ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה

man: “på berget där Herren blir sedd”. Jakob ger också platsen ett namn - Betel, vilket kan 

översättas till “Guds hus” (Arnold 2009:255). Vad innebär detta? Alla texternas namngivning 

inkluderar Gud eller Herren. När ängeln eller änglarna har uppenbarats så har också Gud eller 

Herren, eller dennes ord, gett ett budskap. Det intressanta i det är ängelns/änglarnas roll i det 

hela eftersom de har varit förutsättningen för att budskapet ska ha kommit fram. Ängeln eller 

änglarna har i berättelserna varit garanten för det himmelska, gudomliga budskapet. En kan 

då ställa frågan hur de har varit garanten? Det urskiljs inte tydligt, utifrån de tre texterna, 

distinktionen mellan när det är Gud eller Herren som talar, men ur namngivandet framgår det 
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att ängelns ord, (kapitel 16 och 22) eller ängelns uppenbarelse (kapitel 28) är en indikation på 

att Herrens ord, budskap, eller Herrens uppenbarelse har uppenbarats genom namnet de gett 

platsen. Att möta ängeln eller änglarna, är därmed att möta Gud.  

 

- Ängelns och änglarnas funktion 

I kapitel 16 berättas det om hur Herrens ängel möter Hagar vid en källa i öknen. Mötet kan 

tolkas vara planerat, med tanke på hur ängeln “finner” Hagar. En rimlig tolkning är att ängeln 

därmed har letat efter henne. I kontrast till detta, berättas det i kapitel 22 om hur Herrens 

ängel ropar från himmelen till Abraham i samband med att han står med kniven i högsta hugg 

och är redo att offra sin son, Isak. Det går att urskilja två olika funktioner för ängeln i de två 

berättelserna. I kontrast till hur ängeln i Genesis 16 kan tänkas ha ett planerat besök, så ropar 

ängeln från himlen in i en situation av direkt nöd i Genesis 22. Därmed går det att konstatera 

att i kapitel 16 bär ängeln funktionen att ge löfte om eller fastställa en graviditet. I kapitel 22, 

bär ängeln funktionen att agera räddaren i nöden genom att avbryta händelsen som är på väg 

att ske. Detta görs sammantaget i de två berättelserna genom att de är Herrens sändebud och 

bär därför på Herrens ord.  

 

Det går i kapitel 28 läsa sig till hur Guds änglar vandrar upp och ner, mellan det himmelska 

och det jordliga. Änglarna har ingen uttalad funktion i berättelsen men tolkas ofta som starkt 

symboliska i sin uppenbarelse, vilket kommentarer behandlat genom att ge olika 

förklaringsmodeller till deras funktion. Kanske de endast finns med som en bild av att Gud är 

närvarande eftersom ängelns uppenbarelse fungerat som en markör för Gudsnärvaro i kapitel 

16 och 22? Av det som framgått rymmer kapitel 28:s funktion av änglarna inte en så markant 

och tydligt uttalad funktion som kapitel 16 och 22 rymmer. Utifrån de olika tolkningarna som 

presenterats för kapitel 28 anser jag att änglarnas rörelse kan vara Guds sätt att visa på sitt 

löfte och omsorg. Med det ges bilden av änglarna som räddare eller beskyddare som likväl 

finns i kapitel 22. Det går också att tolka änglarna i kapitel 28 som en löftesgarant från Gud 

till Jakob på så sätt att de uppenbarar sig vilket i Genesis andra texter inneburit ett 

upprätthållande av löftet genom ängelns uppenbarelse. 

 

Av de tre kapitlena så framgår en bred bild av ängeln/änglarna - de kan dels agera sändebud 

genom att tillkännage en graviditet, fungera som en räddande ingripare i nöden, och det kan 
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också vara otydligt i vad deras uppenbarelse innebär, samtidigt som de ändå nämns i 

berättelsen. Vad säger det om ängelns funktion? Ett rimligt resultat av analyserna av 

berättelserna är att funktionen för ängeln inte följer ett tydligt mönster, mer än att de agerar 

utifrån sammanhanget och vad som där krävs. Det som går att konstatera är att det görs på 

Guds uppdrag och/eller inför att Herrens ord eller budskap ska uppenbaras.  

 

3 Sammanfattning och slutsatser 

Ängeln och änglarna rymmer en bred och mångsidig framställning. Genesis 16:7-16, 22:1-19, 

28:10-22 vittnar om att Herrens ängel, och Guds änglar rymmer flerfaldiga likheter och 

skillnader. Det framgår att Herrens ängel, malak JHVH, rymmer en hel del likheter vad gäller 

kapitel 16 och 22, exempelvis att ängeln uppenbarar sig för att rädda ett barn i båda 

berättelserna. Det som särskiljer de två kapitlena är ängelns placering, jordisk i kontrast till 

himmelsk. Det är då som uppsatsens tredje text, kapitel 28, blir relevant. I motpol till kapitel 

16 och 22 varken talar eller adresserar änglarna Jakob, utan går istället upp och ner på en 

stege. I den berättelsen har änglarna möjlighet att vara en del av den jordliga sfären men 

också den himmelska. Det kan därmed vara en tolkningsnyckel för det som behandlas kring 

ängelns framställning, funktion och karaktär i texterna på så sätt att kapitel 28 kan vittna om 

situationsbundenheten som råder. Slutsatsen för uppsatsen är att det finns likheter och det 

finns skillnader mellan ängelns och änglarnas uppenbarelser. Framställningarna är tvetydiga 

och mångsidiga, vilket berättelserna i dess sammanhang vittnat om. En kan därför se det i 

ljuset av att ängeln och änglarna är bundna till sammanhanget och agerar utifrån det. Ett 

exempel som tydliggör situationsbundenheten urskiljs tydligt i kapitel 22, när ängeln ropar 

direkt från himlen till Abraham som är redo att offra sin son. Hinner inte ängeln ner i en 

stund av nöd? Det är tydligt att änglarna är bundna till sammanhanget men också till Gud. I 

samband med ängelns eller änglarnas uppenbarelse så är likväl Guds uppenbarelse en aktör i 

sammanhanget, vilket tydliggjorts genom att se till mönstret vad gäller ängelns och änglarnas 

uppenbarelser i berättelserna, som därmed konkretiserar ängels/änglarnas relation till Gud 

men likväl löftet som Gud vill upprätthålla gentemot människorna. 
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