
!
!

The New Jerusalem 
 

Kristin Winlund 
!
!
!

!
!
!
!

Veileder:!Vemund!Blomkvist,!førstelektor,!Det!teologiske!fakultetet!
!
!

Fordypningsoppgave!I!teologi,!Universitetet!I!Oslo.!
Det!teologiske!fakultet.!

!
!

Semester:!4901!D!2016!
!
!
 



 2 

  

Innholdsfortegnelse 

!
1.0 INNLEDNING! 3!

2.0 HVORDAN NÆRME SEG DEN RELIGIØSE ERFARING - ET GENERELT 
OVERBLIKK! 4!

2.1 SPRÅK VERSUS ERFARING! 6!
2.2 ENGLER! 7!

2.3 AVSAKRALISERINGEN AV VIRKELIGHETEN! 10!
2.5 METODE! 13!
2.6 RENESSANSEMAGI! 14!

3.0 RELIGIØS ERFARING! 16!
3.1 MOSES! 18!
3.2 ESEKIEL! 21!

3.3 JAHVE, JESUS OG DE SYV ERKEENGLER! 25!
3.4!DET NYE JERUSALEM! 32!
3.5 ENOKISK MAGI! 33!

3.6 HEPTARKTISK MAGI! 35!
4.0 KIRKEN! 41!
5.0 AVSLUTNING! 42!

Litteraturliste:! 44!
!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

DET NYE JERUSALEM 

 

1.0 INNLEDNING 

!
  Jeg ønsker i denne oppgaven å undersøke religiøse erfaringer som belyser eller blir belyst 

av Johannes visjon av Det nye Jerusalem. Det tar oss med til ørkenen hvor engelen og 

sky/ildsøylen leder Moses og det jødiske folk ut fra Egypt. Vi skal møte Esekiels 

kjeruber og se hvordan Esekiels religiøse erfaring videreutvikler Moses erfaring av 

engler og Gud. Johannes visjon av Det nye Jerusalem blir å forstå som et crescendo hvor 

en ny guddommelig dimensjon åpner seg og fyller hele himmelrommet og den kristne 

æra aksentueres. Jeg vil argumentere for at sekulariseringsprosessen som startet under 

reformasjonen innebar at tro ble personliggjort, de kirkelige riter tonet ned og den 

empiriske vitenskapen fikk definisjonsmakt over det fysiske universet. Tro og vitenskap 

ble motpoler. Det som har ligget i skyggelandet er hvor den krisne rituelle magien tok 

veien. Jeg vil vise at de magiske ritene ikke forsvant, men ble ivaretatt av hemmelige 

broderskap. Jeg ønsker å få en bedre forståelse av resakralisering som pågår og vil i 

denne oppgaven undersøke Johannes visjon av Det nye Jerusalem som et periskop for 

sentrale religiøse erfaringer. Jeg vil argumentere for at engelen og ild/skysøylen som 

ledet Moses og det jødiske folk ut av Egypt og Esekiels visjon av kjerubene med sine hjul 

inne i hjul, kan kaste lys over engelen som vokter perleporten til Det nye Jerusalem. Det 

nye Jerusalem blir et prisme for å forstå de religiøse erfaringene til renessansemagikeren 

John Dee og hvorfor den rituelle magien forsvant fra kristendommen. Jeg ønsker å vise at 

Det nye Jerusalem har fått sitt individualiserte uttrykk hos den moderne magiker Lon 

Milo DuQuette som er stormester i det hemmelige broderskapet Ordo Templi Orientis. I 

arbeidet med oppgaven har jeg funnet at den enokiske magien fremkaller presten rolle og 

kirkens magiske riter i tidsrommet mellom Johannes Åpenbaring og renessansen. Mitt 

mål med oppgaven er å øke forståelsen av resakraliseringsprosessen som pågår i vår tid. 

Oppgaven er todelt. I første del vil jeg reflektere over hvordan jeg som lever i en sekulær 

tid  kan nærme meg religiøse erfaringer av engler. I andre del vil jeg se på de overnevnte 

religiøse erfaringene og hvordan de kommer til uttrykk i de språklige overleveringene. 

Alle bibelreferanser er til Bibelen (Bibelselskapet) 2011B med mindre annet er oppgitt. 
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2.0 HVORDAN NÆRME SEG DEN RELIGIØSE ERFARING - ET GENERELT 
OVERBLIKK 

 

  Hvordan kan jeg sidestille religiøse erfaringer fra gammeltestamentlig tid og fram til i 

dag uten å bli anakronistisk? Metodemangfoldet i vår tid har bevisstgjort studenter at vi 

ikke kan nå frem til sikker innsikt om hvordan Moses, Esekiel og Johannes oppfattet sin 

virkelighet. Jeg har derfor ingen intensjon om å kunne si noe sant om deres religiøse 

opplevelser. Jeg nøyer meg med å lete etter tegn på en guddommelig berøring med vår 

virkelighet og ser etter fellesnevnere i språket de religiøse erfaringene formidles i. Det 

kristne synet på skapelsen gir meg en forståelseshorisont å sette de religiøse erfaringer 

inn i. Teologen Robert Jenson tenker seg at det må en treenig Gud til for å skape en 

virkelighet utenfor seg selv uten å bli begrenset av en allerede eksisterende materie. Den 

kristne skapelsens "Creatio ex nihilo" var en reaksjon på den greske. Platon1  hevdet at 

Gud skapte Kosmos (orden) ut av Kaos, det vil si materiens fire grunnelementer, ild, luft 

jord og vann, som var i kontinuerlig bevegelse. Plotin2 og nyplatonikerne på 200-tallet 

videreutviklet denne tanken til et syn på skapelse som den ene Guds (gr. to hen) 

kontinuerlige flommen over sine bredder. Materien ble fremdeles sett på som en 

begrensning ved skaperverket, men nå fordi materien var lengst borte fra Gud og derfor 

en kilde til ondskap. Emanasjonstanken hadde som konsekvens at Gud ble endel av 

skaperverket. Det ga en monadisk forståelse av Gud, hvor Gud er alt som er. Teologen 

Robert Jenson hevder at det er triniteten som skaper verden ved å åpne et rom i seg.3 

"...we may say that the Son mediates the Father's originating and the Spirit's liberating, 

thereby to hold open the creatures' space in being." Selve skaperakten igangsetter tiden 

og det som skapes er et rom hvor skapelsen kan folde seg ut. Trinitær skapelse ut av intet 

innebærer at Gud ikke er begrenset av en allerede eksisterende materie slik Platon hevdet 

eller blir delaktig i skaperverket ved emanasjon slik som hos nyplatonikerne. Bare slik 

hevder Jenson kan Gud bli skapelsens fremtid og skapningene unngå å bli absorbert av 

Gud. Det finnes andre tolkninger av den kristne skapelsen, men jeg har valgt å forholde 

meg til Jensons tolkning fordi den lager rom for min undersøkelse av sentrale religiøse 

erfaringer gjennom historien. Det skal sies at Jenson og jeg kanskje ikke er helt enige i 

hva et slikt syn på trinitær skapelse innebærer. Jenson hevder at fordi den treenige Gud 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Platon: Timaios 
2 Plotin: Enneaden 
3 Robert W. Jenson Systematic Theologi (vol 2) The works of God, Oxford University Press, (New York 1999) 
25-26 
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deltar individuelt innenfor den skapte tiden gjennom Sønnen så får vi deltagelse i den 

historiske virkeligheten Gud har valgt å utfolde gjennom Sønnen.4 Jeg er i denne 

oppgaven mer undrende og ser vel heller tegn som tyder på at vår virkelighet blir 

flerdimensjonal og ikke fattbar i møtet med engler og den treenige Gud. Jeg 

opprettholder tanken om at skapningene befinner seg innenfor tiden og rommets grenser, 

mens Gud tilhører evigheten og undersøker hvordan møter mellom Gud og mennesket 

beskrives. Jenson og jeg overensstemmer i at det han kaller den skapte verden kan 

sammenlignes med det Einstein kaller tiderommet. Albert Einstein tenkte seg tiden og 

rommet som uløselig knyttet til hverandre gjennom det krumme rom. Einstein viste oss at 

vi teoretisk kan bevege oss i tiderommet gjennom det fysikerne kaller Einstein-Rosen 

broer, eller mer populært kalt ormehull.5   Einstein ga oss en teoretisk begrunnelse for at 

ormehull eksisterer og gjør det mulig med reiser i tiderommet til andre tider og steder. 

Teologien og fysikken møtes. Er tiderommet krumt gir det mening, slik Jenson 

resonnerer at Gud befinner seg utenfor den skapte virkeligheten fra alle kanter. Min 

hypotese er at det ved å lese Einstein i lys av dogmatisk skapelsesteologi er mulig å tenke 

seg at Guds rike omkranser tiderommet. Innenfor fysikken ser man en teoretisk mulighet 

for at vi kan bevege oss gjennom ormehull i tiderommet. Det kan åpne for at hele 

universet er omkranset av den treenige Gud, ikke nødvendigvis forstått som "der ute", 

men muligens  heller i retning av fysikernes strengteori; i en annen dimensjon som godt 

kan være helt nær oss. Jenson og Einstein muliggjør en sammenligning av religiøse 

erfaringer fra ett stort historisk tidsspenn (stort målt med menneskelige øyne) fordi de 

kan forstås som erfaringer av den guddommelige evigheten som er tilstede i fortid, nåtid 

og fremtid. De guddommelige møtene i det gamle og nye testamentet, i renessansen og i 

vår tid kommer dermed alle til oss fra fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Robert W. Jenson Systematic Theologi (vol 2) 27 
5 National Georaphic: https://www.youtube.com/watch?v=SafwXdP7ylc  
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2.1 SPRÅK VERSUS ERFARING 

!
  Halvard Johannessen er høgskolelektor på Det praktisk-teologiske seminar og har skrevet en 

artikkel om spiritualitet; «Understanding Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary 

Approach to Spirituality» Johannessen argumenterer for at forskjellige tilnærminger til 

religiøs erfaring får konsekvenser for oppfattelsen av så vel struktur som innhold.6 

Johannessen kontrasterer Charles Taylors og Marianne Rankins tanker rundt erfaring. Taylor 

hevder at erfaring krever språk og fordi språket er kollektivt kan man ikke se på religiøs 

erfaring som noe individuelt. Rankin hevder på den annen side at den religiøse erfaring er 

individuell og emosjonell og at språket vi setter på erfaringen er noe sekundært. Johannessen 

argumenterer for at en oppfattelse av den religiøse erfaringen som primær innebærer at den 

spirituelle opplevelsen kan leses transkulturelt og transhistorisk.  

 

  "If religious and spiritual experiences are essentially considered to be universal 

phenomena, this will imply that the formal object of the study of spiritualty is basically 

trans-religious and trans-historical." 7 

 

  Det tydeliggjør mitt syn på den religiøse erfaringen som en åpning i tiderommet mot en 

guddommelig virkelighet som tilhører evigheten. Taylor argumenterer i mot en oppfattelse 

av den religiøse erfaringen som primær fordi han ser det religiøse språket som en 

forutsetning for å sette ord på erfaringen. Postmoderne teori har dekonstruert de store 

fortellingene - kan vi fortsatt snakke om sannhet? Jeg vil i denne oppgaven nøye meg med å 

lete etter religiøse erfaringer som benytter et beslektet språk og se om det gir et glimt av 

Guds evighetsdimensjon. Jeg ønsker å se på religiøse erfaringer som benytter et språk som 

ligger tett opp til visjonen av Det nye Jerusalem i Johannes Åpenbaring over et bredt 

historisk perspektiv. Jeg mener å se at engelen og sky/ildsøylen som gikk foran Moses og 

det Egyptiske folk - og de fire kjerubene som viste seg for Esekiel med hjul inne i hjul som 

dannet en vogn, synes å bygge opp mot visjonen av Det nye Jerusalem. Vi skal se at denne 

visjonen får et individualisert uttrykk hos renessansemagikeren John Dee. Den moderne 

magikeren Lon Milo DuQuette skaper i vår tid en kanal over sitt rituelle enokiske bord for i 

kommunisere med engler. Ved å sidestille disse religiøse erfaringene trer det tydeligere frem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Wöhrer og Bak (Eds.) British Literature and Sprirtuality, Theoretical Approches ans Interdisciplinary 
Readings Halvard Johannesen «Understanding Experience in Snadra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to 
Spirituality» (LiT, Zürich 2013) 60 
7 Halvard Johannesen "Understanding Experience" 59 
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at ideen om en kanal til en annen dimensjon utenfor tiden og rommet ikke er ny, slik vi kan 

få inntrykk av når vi leser om Einsteins ormehull. Engler synes å være sentrale i de religiøse 

erfaringene jeg skal se nærmere på. Vi har ikke uten videre tilgang på engler i vår tid, de er 

ikke en naturlig del av vår virkelighet. Det blir derfor nødvendig å gå omveien om en 

analyse av vårt desakraliserte univers for å kunne nærme oss englene.  

 

2.2 ENGLER 

!
!!Engler går som en rød tråd gjennom Bibelen, men er ikke hovedpersoner, slik de ble i de 

jødiske, enokiske skriftene som baserte sin kosmologi på engler. Det tidligste enokiske 

skriftene går tilbake til 300 tallet fvt. Qumran-funnene inneholdt nærmere 900 jødiske 

skrifter som ble funnet i 11 huler i ørkenen nordvest for Dødehavet. Det har gitt nytt 

tekstmateriale til de gammeltestamentlige kjernetekstene. Sammen med disse lå en rekke 

skrifter knyttet til Enok og Enok-bøkene.8 Qumran-funnene har samlet jøder, kristne og 

ikke-troende til felles samarbeid. De enokiske skriftene har vært sentrale for en utvidet 

forståelse av engler. Det enokiske materialet bidrar også med hjelp til å forstå Det nye 

Jerusalem. Craig Koester diskuterer i sitt kommentarverk til Johannes Åpenbaring hvordan 

Det nye Jerusalem har blitt tolket. Koester trekker frem Schüssler Fiorenca som en 

representant som vektlegger det nye ved den hellige byen (Åp. 21:2)9  Schüssler Fiorenca 

leser Det nye Jerusalem i sammenheng med Guds skapelse av en nye himmel og en ny jord i 

verset foran. Teologer som Jürgen Roloff og Hanz Giesen har argumentert for at Det nye 

Jerusalem allerede finnes i himmelen og vil komme ned til jorden i den nye tid.10 Jeg tolker 

Det nye Jerusalem i tråd med Roloff og Gieschen. Koester ser en referanse til den enokiske 

litteraturen, fra skildringer av Livets tre i Enoks bok 24-26 til det Koester tolker som Det 

nye Jerusalem i 1. Enok. 

 

  «And I saw the Lord of the sheep till he produced a new house, larger and higher than 

that first, and put it in the place of the first, which had been enveloped, and all its pillars 

were new, and the ornaments new and larger than of the first old one, which he had 

removed, and all the sheep were in its middle.»11 (1.En.90:29) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Nickelsburg. 1Enok 1: World biblical commentary 114 
9 Craig Koester: Revelation,  Yale University Press , (New Haven & London 2014) 813 
10 Craig Koester: Revelation 813 
11 The Book of Enoch (aka 1 Enoch, or Ethiopic Enoch) Translated by George H. Schodde (1882)  
http://www.summascriptura.com/html/Enoch_1_GHS.html#top 
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  Det pågående forskningsarbeidet på det enokiske skriftmaterialets betydning, gjør det 

interessant å se nærmere på religiøse erfaringer med moderne, enokisk magi, selv om dette 

ikke har eksplisitte røtter i de enokiske skrifter.  

  Der Halvard Johannesen valgte seg Marianne Ratkin som en representant for erfaringens 

primat vil jeg gjøre bruk av teologen Matthew Fox og biologen Rupert Sheldrakes bok; The 

physics of angels. Fox hevder at englene forsvant fra vårt verdensbilde da det Newton-

Kartianske tok over og ble rådende. Den kopernikanske vending åpnet for et heliosentriske 

verdensbilde og la veien åpen for empirisk vitenskap. Universet ble dermed vitenskapens 

domene og Fox og Sheldrake hevder at det nå er vitenskapen som leder an i en 

resakralisering av virkeligheten. Nyere vitenskap har lært oss at universet er mye større enn 

vi kan forestille oss og vi mottar lys fra stjerner som er milliarder av år gamle. Innsiktene i 

tiden og rommets uendelighet har åpnet for en resakralisering av universet.12 

  Interessen for engler er fremdeles liten innenfor teologien, men interessen for engler er stor i 

randsonen av vår kristne tradisjon, slik de også var i århundrene før og etter Kristus. 

Hvordan skal vi forstå Johannes møte med en av de syv skål-englene som førte ham opp på 

et fjell for å vise ham den himmelske byen: 

 

!!"En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til 

meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.» 10 I Ånden førte han 

meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned 

fra himmelen, fra Gud." (Åp. 21:9-10) 

!

  For å forstå religiøse erfaringer hvor engler er involvert må vi se på hvordan vi forholder vi 

oss til engler i dag. Det er over 100 sider med bøker om engler på Amazon 

internettbokhandel i USA, men det er hovedsakelig innenfor det vi gjerne betegner «new 

age» litteratur. Prinsesse Märtha Louise ble en sentral representant for en nyåndelig 

tilnærming til englene i Norge. Hun etablerte sin «engleskole» Astarte Education i 2007.  

Teologen Notto Telle tok utfordringen og skrev boken Prinsessens Engler hvor han tok et 

oppgjør med ideologien bak engleskolen. Slik oppsummerer han sitt syn på saken i et 

intervju med Kjersti Nipen:  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Fox og Sheldrake: Exploring the Realm Where Science and Spirit Meet - The Physics of Angels, Monkfish 
Book Publishing, (Rhinebeck, New York 2014) 17 
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  «Tradisjonelle engler, enten det er innenfor kristen, jødisk eller andre klassiske 

religioner, kommer stort sett overraskende og ubedt på mennesker. De kommer med et 

budskap, og ofte er dette et budskap som går på tvers av det man ønsker. De kommer 

med et kall om å gjøre noe. Moderne engler, enten det er prinsesse Märtha Louises 

engler eller andre, kommer mer etter ens eget behov og står til tjeneste.»13 (Aftenposten, 

17. februar 2012) 

 

  Telles kritikk av prinsessens syn på engler synes plausibel. Noen få utvalgte profeter har i 

historisk tid blitt kontaktet av engler for bestemte formål. Det som lett kan overses er at det 

implisitt i et slikt utsagn ligger en skepsis til at mennesker i vår tid kan komme i berøring 

med engler og i særdeleshet om kontakten er opprettet ut fra egne ønsker og behov. Et 

naturlig oppfølgingsspørsmål er: Hvorfor kan ikke, eller skal ikke engler kontaktes? 

Filosofen Charles Taylor definerer avsakraliseringen av universet som endel av 

sekulariseringsprosessen i vesten.14 Virkeligheten har blitt avsjelet og engler har blitt 

fremmed-elementer i vår tid. Taylor avdekker to vektorer i det kristne sekulariserte troslivet 

som vokste frem under reformasjonen. Dels en personliggjøring av tro og dels en 

undertrykkelse av det man oppfattet som magiske elementer i de kirkelige ritene. Telle er 

skeptisk til at kommunikasjonen med engler kan være en toveiskommunikasjon. I sin bok 

Prinsessens engler sier han svært lite om kristendommens engler. Hvordan kan det ha seg? 

Teologen Matthew Fox har en forklaring. Han ser tegnene på englenes degraderte status i 

den barokke kunsten. På 1600 tallet da vitenskapen og religionen skilte lag, som følge av 

den kopernikanske vending, mistet englene sin storslåtte status. De skremmende serafene og 

kjerubene fra gammeltestamentlig tid ble i barokken fremstilt som ufarlige og lubne barn. 

Fox hevder at engler har blitt en flau affære i den vestlige kristenheten som det helst ikke 

snakkes om.15 Teologen Robert Jenson vier et kapittel i sin bok Systematic Theology til «the 

other creatures». Termen omfatter hovedsakelig engler. Jenson unngår begrepet engler, men 

tenker langs den samme akse som Fox og hevder at teologien i sin bekreftelse av englenes 

eksistens samtidig har demytologisert dem, bevisst eller ubevisst. Kristne teologer har 

begrepsliggjort engler og redusert dem til mentale størrelser.16  Notto Telles skepsis til 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 http://www.aftenposten.no/kultur/--Problemet-er-ikke-at-hun-tror-pa-engler_-men-at-hun-tror-pa-feil-mate-
6765178.html 
14 Charles Taylor: Dilemmas and Connektions - Selected Essays,  «The future of the religious past» The Belknap 
of Harvard University Press, (Cambridge, Massachusetts and London 2011) 216 
15 Fox og Sheldrake: The Physics of Angels 15 
16 Jenson Robert W. Systematic Theologi Vol. 2. The Works of God, (Oxford University Press. New York. 
1999). 119 
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Prinsessens engler synes å være toppen av isfjellet til en dypere og mer omfattende skepsis 

til engler. Det blir dermed nødvendig å undersøke nærmere hvorfor englene mistet sin status 

før vi møter Johannes engel.   

 

  2.3 AVSAKRALISERINGEN AV VIRKELIGHETEN 
!
  La oss derfor se på avsakraliseringsprosessen for å legge grunnlaget for et møte med englene 

i Johannes Åpenbaring. Filosofen og katolikken Charles Taylor har analysert endringene i 

kristendommen som førte til en sekularisering av himmelrommet. I sin bok Varieties of 

Religion Today - William James Revisited. argumenterte Taylor for at det kristne 

verdensbildet fra høymiddelalderen har hatt en tiltagende tendens til å personliggjøre tro på 

bekostning av kollektive ritualer.17 Innføringen av skriftemål for alle troende på 

Laterankonsilet i 1215 ser Taylor som et startpunkt som satte prosessen i gang.18 

Personliggjøringen innenfor den katolske konfesjonen som Taylor tilhører, tok en litt annen 

retning enn den protestantiske reformasjonen. Den katolske motreformasjonen vektla 

mystikken og den personlige religiøse erfaringen, representert ved Teresa av Avilla og 

Ignatius Lloyolas strenge religiøse praksiser som en reaksjon til Martin Luthers  «sola 

scriptura». Til tross for at Luther vektla Skriften som det sentrale i kristendommen går ikke 

Luther fri fra Taylors skarpe blikk. Luther så «troen alene» som nøkkelen til kristendommen 

og dette innbar i følge Taylor en innvendiggjøring av tro på lik linje med den katolske 

spiritualitet.19 Personliggjøringen av troen førte til en nedtoning av det magiske ved 

sakramentene.  Taylor hevder at det er problematisk for oss å forstå et liv i en sakralisert 

virkelighet fordi vi i vår sekulære tid opererer med et skarpt skille mellom bevissthet og 

verden.20  Mennesket levde under andre eksistensielle vilkår i middelalderen og 

renessansens enn i dag. Taylor lokaliserer forskjellene som grunnfestet i den menneskelige 

identitet; selvet. Selvet var annerledes i en sakral virkelighet enn det er i vår sekulære 

tidsalder. Taylor mener det beror på en mer dyptgripende forskjell i virkelighetsoppfattelsen 

enn at oppfattelsen var en annen den gang. Taylor tenker seg at selvet er porøst (eng.porous) 

i en sakral virkelighet. Selvet har dermed lettere tilgang til eksterne positive og negative 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Charles Taylor: Varieties of Reliogion Today. William James Revisited, (Harvard University Press, London 
2003) 9 
18 Michel Foucault har argumentert for at skriftemålet var et ledd i kirkens disiplineringsprosess og 
umyndiggjøring av individet i Seksualitetens historie.  
19 Jeg skal studere Luther etter sommeren og vil da bli bedre rustet til å gå i dybden på Taylors kritikk. I denne 
oppgaven vektlegger jeg det store bildet og følger Taylors tankegang. 
20Charles  Taylor: Dilemmas and Connections 218 
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krefter som engler og demoner. Det moderne selvet er i mye større grad polstret 

(eng.buffered) mot alt som befinner seg utenfor bevisstheten. Vi definerer formålet med 

livet vårt ut fra oss selv og vi danner oss meninger som en respons til den ytre 

virkeligheten.21 Kommunikasjon med engler blir dermed fremmedartet for våre sekulære 

bevisstheter. Taylor ser renessansen som et vannskille i avsakraliseringen av universet hvor 

kristendommen ble individorientert og kristosentrisk. Dette medførte at eldre magiske 

former for kollektiv, rituell praksis ble undertrykket eller avskaffet. Konsekvensen var at det 

sosiale livet ble renset for sin forbindelse til det sakrale universet.22 Det oppsto et skille 

mellom det naturlige og det overnaturlige og det ble mulig å leve helt og holdent innenfor 

det naturlige.23 Denne personlige formen for kristendom løsrev seg fra sitt transcendente 

opphav og førte til at moral og etikk utviklet seg utenfor sitt teologiske rammeverk. 

Nasjonalstaten tok form hvor Gud ble en tilleggsdimensjon. Taylor argumenterer for at det 

sekulære samfunnet vokste ut av en individualisert tro og mener derfor at det blir for enkelt 

å si at den moderne staten i sin natur er en fornektelse av transcendens, som mange gjør24  

Taylors analyse av William James som et uttrykk for en kristendom som sentrerte rundt den 

religiøs erfaringen. medførte at de kollektive uttrykkene for religion kom i skyggen av den 

individuelle erfaringen.25 Taylor trakk denne innsikten til sin yttergrense ved å hevde at: 

«The experience can have no content at all if you can’t say anyting about it.»26 Taylor 

hevdet at James religiøse erfaringer er sosialt formet av det protestantiske språkfelleskapet 

han var endel av. Taylors problematisering av den religiøse erfaringen er ment å vise hvor 

avhengig all erfaring er av et allerede eksisterende språk for å kunne oppfattes som erfaring. 

Den individuelle erfaringen står i gjeld til og får sin betydning fra det kollektive, religiøse 

språket som erfaringen leses inn i. Vesten har vært gjennom en sekulariseringsprosess som 

har vært fundert i en forestilling om at demokratiske samfunn må være sekulære. Ved å la 

staten være sekulær har man flagget et skille mellom kirke og stat, mellom politikk og 

religion. 27 Religion gikk fra å ha en overordnet, enhetsskapende rolle til å bli et atskilt 

domene. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21Charles  Taylor: Dilemmas and Connections 220 
22Charles  Taylor: Dilemmas and Connections 225 
23Charles  Taylor: Dilemmas and Connektions 226 
24 Charles  Taylor: Dilemmas and Connektions 227 
25 Charles Taylor: Varieties of Reliogion Today. 23 
26 Charles Taylor: Varieties of Religion Today. 27 
27 Charles Taylor: The Power of Religion in the Public Sphere (Colombia University Press, New York 2011) 45 
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  2.4 VITENSKAP, TEOLOGI OG RESAKRALISERING AV UNIVERSET 

 

  Biologen Rupert Sheldrake og teologen Matthew Fox har utforsket området hvor vitenskap 

og åndelighet møtes. Sheldrake hevder at den nye kosmologien og den gamle angelogien 

utvider vår forståelse av bevissthet.28 Den vitenskapelige revolusjon på 1600 tallet innebar 

en sekularisering av himmelrommet hvor et mekanistisk verdensbilde vokste frem. Synet på 

universet som maskin har etter 1960-tallet blitt avløst av teorien om «the big bang». Kosmos 

gikk fra å ligne et urverk eller en mekanistisk maskin til å oppfattes som et ekspanderende 

univers.29  Sheldrake og Fox analyserer fraværet av oversanselige vesener langs de samme 

akser som Taylor, men har et annet mål. Taylor ønsker seg fri fra en personlig religiøsitet og 

finner nøkkelen til et religiøst liv i våre kollektive begreper og ritualer. Sakramentene har 

vært tappet for betydning, men ved en anerkjennelse av kristendommens kollektive 

dimensjon kan de reetableres som betydningsfulle i samfunnet. Taylor gjør seg til talsmann 

for de store fortellingene, vel vitende om at han dermed går mot postmodernistens 

dekonstruksjon av dem.30 Fox går andre veien og ser verdien av den religiøse erfaring i de 

mystiske tradisjonene. Fox hevder at erfaringen av engler og spirituelle vesener går som en 

rød tråd gjennom  alle religioner. Ved å gjøre oss kjent med og anerkjenne vår egen 

engletradisjon unngår vi å bli truet av andre tradisjoners oppfatning av oversanselige 

vesener.31 Taylor og Fox går i motsatte retninger, men både vektlegging av språk og religiøs 

erfaring fører overraskende nok til en økt bevissthet om vår egen kristne tradisjon. 

Gjenoppbyggelsen av den store kristne fortelling og religiøse erfaringens tverreligiøse 

dialog med andre religioner krever økt bevissthet om egen tradisjon. Det er interessant å se 

at begge bidrar til en resakralisering av vår kristne arv. Charles Taylor har gitt en 

idehistorisk oversikt over desakraliseringen og sekulariseringen av vår virkelighet. Ved at 

kristen tro ble personliggjort under reformasjonen og motreformasjonen fikk vitenskapen 

definisjonsmakt over universet og himmelrommet ble desakralisert. Den individualiserte 

troen med fokus på et personlig forhold til Kristus medførte at kirkens riter ble mindre 

betydningsfulle. Veien lå dermed åpen for at vitenskapen kunne ta herredømme over 

universet.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28Fox og Sheldrake: The Physics of Angels 1 
29Fox og Sheldrake: The Physics of Angels 12 
30 Charles Taylor: Dilemmas and Connections 14 
31 Fox og Sheldrake: The Physics of Angels 25-26 
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  2.5 METODE 

!
  Teologer som Elaine Pagel har valgt å se på Johannes Åpenbaring i lys av datidens 

åpenbaringslitteratur. Hun leser Johannes Åpenbaring i historisk-politisk kontekst og ser 

Johannes Åpenbaring som en reaksjon på Romerrikets overmakt. Feministisk og 

postkolonialistiske metoder har vokst frem de senere tiår og økt bevisstheten vår om at 

skrifter og tolkninger som ble kanonisert hadde enn en maktpolitisk dimensjon ved seg. 

Dette gir oss en bedre forståelse av hvorfor noen lesninger av Bibelen har vunnet frem på 

bekostning av andre. Feministiske teologer har tydeliggjort hvordan kvinner ble brakt til 

taushet og hvordan de feminine kvaliteter ved guddommen har blitt fjernet. Feministisk 

teologi har benyttet seg av mistenksomhetens hermeneutikk for å reaktivere de kneblede 

kvinnestemmene. Mistenksomhetens hermeneutikk gir trening til å se etter hva som 

ekskluderes og som derfor for ettertiden er innhyllet i taushet. Det har ledet meg til se hva 

det er  Charles Taylor ikke tar opp. Taylor ser at kirkens rituelle praksis ble tonet ned til 

fordel for personlig tro under reformasjonen. Det Taylor ikke undersøker er hvor den rituelle 

magien ble av. Det vi i ettertiden kan se er at reformasjonens teologer hadde definisjonsmakt 

til å fjerne de magiske aspektene ved den vestlige kristendommen. Det som er interessant 

ved Taylors analyse er at Taylor ser en sammenheng mellom ritenes magiske funksjon og 

tiltroen til et sakralt univers. Renessansen var kjent for sine magikere og vitenskapsmenn 

hvor grensene var flytende mellom alkymi, magi og vitenskap. Charles Taylor har vist at 

personliggjøringen av tro innebar at det altomfattende, kristne universet brøt sammen. Det 

resulterte i at religion og vitenskap skilte lag. Det noen forskere i vår tid har fått øye på er at 

renessansens magikere dannet hemmelige broderskap som bevarte det sakrale verdensbildet 

for ettertiden.  En av dagens arvtagere er Lon Milo DuQuette. Han er stormester i den 

hemmelige ordenen Ordo Templi Orientis. DuQuette har systematisert renessansemagikerne 

John Dee og Edward Kelleys arbeid med engler for magisk bruk. Det interessante for denne 

oppgaven er at DuQuette står i en tradisjon som har ivaretatt renessansemagiens sakrale 

virkelighetsbilde.  

 

 

 

 



 14 

  2.6 RENESSANSEMAGI 

!
  Taylors analyse av desakraliseringsprosessen gir oss en indikasjon på hvorfor 

renessansemagi og esoterisme ikke har vært interessant innenfor teologien. Dette er i følge 

Notto Telle i ferd med å endre seg. Han finner at den okkulte understrømmen i Vestens 

historie er en premissleverandør for for å forstå de nyåndelige miljøene.32 Han definerer 

okkultisme som. "...en religionshistorisk nøytral samlebetegnelse for menneskets forsøk på å 

trenge inn i og mestre de skjulte sammenhengene i tilværelsen." Okkultisme stammer fra det 

latinske occultus som betyr skjult eller hemmelig. Telle bruker okkultisme synonymt med 

esoterisme som stammer fra det greske esoteros; indre, i motsetning til eksoteros; ytre. Telle 

definerer magi i okkult sammenheng som et helhetlig verdensbilde som innebærer noe mer 

enn spesielle, rituelle handlinger.33 Det setter renessanse-magikeren John Dee i et interessant 

lys. Reformasjonen løsrev seg fra kollektive, kristne riter. Samtidig var renessansen en 

periode der magien sto sterkt. Frances Yates skrev «Modernitetens okkulte inspirasjon» i 

1964 hvor hun livaktig har skildret hvordan Cosimo de Medici (1389-1464) gjorde bruk av 

munker som agenter i jakten på interessante manuskripter. 34 I 1460 mottok han Corpus 

Hermeticum, et hermetisk skrift som Medici fant så interessant at han ba Marcilio Ficino 

legge til side oversettelsen av Platon-manuskriptene for å raskest mulig komme i gang med å 

oversette de hermetiske skriftene. Yates antar at Medici ønsket å lese disse før sin død. De 

hermetiske skriftene tiltrodde menneskene i urtiden en tilgang på de opprinnelige sannheter. 

I renessansen trodde man at Corpus Hermeticum var skrevet av Hermes Trismegistos, en 

gammel, egyptisk vismann med tilgang på sannhetene fra urtiden. De hermetiske skriftene la 

idégrunnlaget til renessansens verdensbilde. 35 I 1614 daterte Isaak Casaubon skriftene til å 

være fra de første århundrene etter Kristus og definerte dermed overgangen til 

opplysningstiden.36 Frances Yates skrev «The Rosicrucian Enlightment» i 1972  hvor hun 

forsetter sin undersøkelse av det hermetiske verdensbilde. Det første Rosenkorsmanifestet 

ble utgitt i år 1614. Det samme året som de hermetiske skriftene ble datert og markerer at 

det hermetiske verdensbildet trer inn i lukkede sirkler.  Den rituelle magien forsvant ikke, 

men overlevde i hemmelige broderskap. Yates regner John Dee, Robert Fludd og mystikeren 

Jacob Bøhme som inspirasjonskilder for det hemmelige broderskapet av rosenkreutzere som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Notto Telle: Prinsessens Engler - Invitasjon til samtale om alternativ spiritualitet, (Pax Forlag, 2010) 98 
33 Notto Telle: Prinsessens Engler 96 
34 Frances Yates: Modernitetens okkulte inspirasjon - Giordano Bruno og arven etter Hermes Trismegistos, (Pax 
Forlag, Oslo 2001) 37-38 
35 Frances Yates: Modernitetens okkulte inspirasjon, Redaktør: Dag Endsjøs forord 5 
36 Frances Yates: Modernitetens okkulte inspirasjon 306 
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ga seg til kjenne gjennom tre rosenkorsmanifester i årene 1614-1616. Yates argumenterer 

for at rosenkreutzerne hadde en finger med i etableringen av Frimureriet.37 Notto Telle 

finner det paradoksalt at esoteriske ordensfelleskap som rosenkors- og frimurerordner 

oppsto i opplysningstiden.38 Det gir Egil Asprem rett i at de hemmelige broderskapenes 

historie ikke har hatt akademisk interesse. Mangel på kunnskap om de hemmelige 

broderskapene har i følge Asprem ført til at det har etablert seg parallelle 

fortolkningstradisjoner.39 Forskning på esoterisme og mer spesifikt på John Dees enokiske 

magi og hans resepsjonshistorie eksisterer. Universitet i Amsterdam har et eget 

forskningsprogram hvor det undervises i vestlig esoterisme. Egil Asprem har tilhørt dette 

universitetsmiljøet. I sin bok Arguing with Angels hevder Asprem at moderne, rituelle 

magikere kan anses som nåtidens forkjempere for en resakralisering av vår kultur.40 For å 

forstå den moderne magien må vi kaste et blikk på John Dee. Han var som mange 

vitenskapsmenn på sin tid både realist og okkultist. Han var matematiker og astrolog for 

dronning Elisabeth 1 av England og har en eventyrlig biografi. Her skal vi nøye oss med å 

konstatere at John Dee og Edward Kelley kommuniserte med engler i syvårs perioden 1582-

1589. Dee arbeidet i kjølvannet av reformasjonen og søkte å helbrede den økumeniske 

splittelsen i kristendommen med hjelp fra englene.41 Det er verd å merke seg fordi man i vår 

tid gjerne assosierer magi som ensbetydende med motarbeidelse av kristendommen. Dee og 

Kelley kom i kontakt med engler ved bruk av en krystallkule hvor Kelley var mediumet og 

Dee skrev ned og tolket det Kelley erfarte. John Dee hadde hørt om de enokiske skriftene, 

men i hans samtid var ikke disse tilgjengelige i Europa. Enoks bok ble bevart i den etiopisk-

ortodokse kirke der den først ble gjenoppdaget for oss i Vesten av Jack Bruce mot slutten av 

1700-tallet. Inspirert av renessansens tiltro til antikkens innsikter ønsket Dee å komme i 

kontakt med engler i et håp om at englene kunne gi ham direkte innsikt i de enokiske 

skriftene. Bruk av krystallkuler er fremmedartet for oss i vår sekulære tid, men ble i 

renessansen ansett å være via regia til en tapt innsikt fra den paradisiske tiden før 

syndefallet.42 Skepsisen mot magi var likevel markant fra kristent hold. Dee og Kelley ble 

begge fengslet i løpet av sine karrierer og Kelley døde i fengsel 42 år gammel som følge av 

skadene fra  et fluktforsøk, og kabbalisten og magikeren Giordano Bruno ble brent på bålet i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Frances Yates: The Rosacucian Enlightment (1998 Routledge London New York) 210  
38 Notto Telle: Prinsessens Engler 100 
39 Egil Asprem: Arguing with Angels - Enochian Magick & modern Occulture (Suny Press, New York 2012) 4 
40 Egil Asprem: Arguing with Angels 6 
41 Loise Schleiner: Oxford Dictionary of National Biography, http://www.oxforddnb.com/view/article/15289 
42 Egil Asprem: Arguing with Angels 16 
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Roma i år 1600 evt. Det magiske verdensbilde ble ivaretatt av hemmelige ordner i 

århundrene som fulgte. La meg kort oppsummere. Charles Taylor har vist oss at årsakene til 

av vi lever i en avsakralisert verden skyldtes endringer i religiøst trosliv. Taylor hevder at 

splittelse mellom tro, vitenskap og politikk stammer fra kristendommen selv. En prosess 

Taylor ser opptakten til ved innføringen av en skriftemålet på 1200 tallet. Dette åpnet for en 

en splittelse mellom religion og vitenskap som banet vei for den vitenskapelige revolusjon. 

Fox og Scheldrake starter sitt resonnement med den copernikanske vending i fysikken og 

har vist hvordan et mekanistisk virkelighetssyn innebar en avsjeling av universet hvor 

englene forsvant. Vitenskapen har endret syn på universet; fra et mekanistisk univers til en 

oppfattelse av universet som en organisme. Fox og Sheldrake ser disse endringene som 

grunnleggende for fremveksten av et nytt syn på bevissthet. Sheldrake ser en mulighet for at 

planeter, stjerner og galakser har bevissthet.43 Sheldrake tenker seg at hvert system har sin 

enhetlige bevissthet som igjen er endel av en større bevissthet. Da trenger vi ikke romskip 

for å besøke andre intelligenser, men en mulighet for telepatisk kommunikasjon åpner seg.44 

Innenfor et slikt syn kan virkeligheten igjen romme engler og oversanselige krefter. 

Forskning på vestlig esoterisme viser oss at det sakrale verdensbildet ikke forsvant i 

renessansen, men ble ivaretatt av de hemmelige broderskapene. John Dees samtaler med 

engler skulle få stor betydning for etableringen av The Hermetic Order of the Golden Dawn 

og moderne magikere. Jeg skal se på Lon Milo DuQuettes systematisering av John Dees 

heptarktiske magi som en nøkkel til Det nye Jerusalem i moderne tid. DuQuettes enokiske 

magi kan overraskende nok åpne kirkerommet for oss slik det ble oppfattet forutfor 

reformasjonen til tross for sin posisjon langt ute på den okkulte skalaen. Der Charles Taylor 

lærer oss at innvendiggjøring av troen innebar at den rituelle magien i sakramentene gikk 

tapt kan en moderne magiker som DuQuette vise oss hva rituell magi innebærer.   

 

3.0 RELIGIØS ERFARING 
!
!!Jeg ønsker å nærme meg Johannes visjon av Det nye Jerusalem som en religiøs erfaring. Åp. 

21 Det er en fantastisk visjon. Hvis Johannes ble ført i ånden til et fjell på øya Patmos, der 

han bodde da han mottok visjonen ville den lysende byen som kom ned fra himmelen ha 

dekket et område fra Istanbul til Barcelona. Størrelsen var enorm. Det nye Jerusalem var 

12.000 stadier eller 222 mil i lengde, bredde og høyde. Til tross for at Johannes sto på et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Fox og Sheldrake: The Physics of Angels 19 
44 Fox og Sheldrake: The Physics of Angels 20 
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fjell og hadde optimalt utsyn over himmelrommet ville han ikke ha kunnet ta inn hele 

visjonen. Hele horisonten ville ha vært fylt av lys i alle regnbuens farger. Det nye Jerusalem 

fylte hele himmelhvelvingen og lyste som krystall. Inngangene til byen var sirkelrunde og 

tredimensjonale perler. Disse lysende tredimensjonale inngangene til Det himmelske 

Jerusalem var voktet av engler. En engel som vokter av en tredimensjonal sirkelform er det 

noe kjent ved. Engelen som ledet Moses ut av Egypt ble ledsaget av en skysøyle om dagen 

og en ildsøyle om natten. Esekiel så kjeruber som var forbundet til hjul inne i hjul, noe som 

gir en lignende tredimensjonal effekt. Moses’ og Esekiels religiøse erfaringer  synes å ha en 

forbindelse til Det nye Jerusalem. I renessansen lærte englene John Dee hvordan han ved 

hjelp av et kvadratisk bord med et rundt sigill kunne påkalle engler ved å aktivere en 

imaginær søyle over det magiske bordet. Dette har dagens enokiske magikere tatt i bruk. La 

oss se nærmere på disse religiøse erfaringene. Jeg har vært inne på feministisk 

mistenksomhets betydning for denne oppgaven. Nå står den mer eksplisitte postmoderne 

metode for tur med sin dekonstruksjon av de store fortellingene, derav også kristendommen. 

Dekonstruksjonen har hjulpet meg til å se Bibelens bekrivelser av religiøse erfaringer med 

nye øyne. Filosofer som Alain Badiou og teologen John Caputos tolkning av Derrida har 

rettet søkelyset mot den religiøse erfaringsdimensjonen som ligger utenfor språket. 

Begrepene forsøker å skape stabilitet til noe som i sitt vesen er flyktig. Dekonstruksjon er 

for en tenker som Caputo å analysere seg vei til hendelsen som var utgangspunktet for 

teorien, men som ikke er teorien.  En hendelse, hvis det finnes noe slikt, ja, Caputo tar i 

likhet med Derrida, som han er inspirert av, høyde for at hendelsen ikke finnes. Hendelsen 

er ikke egentlig nærværende, men noe som lokker på avstand.  

  Språket er for Caputo de dekonstruerbare elementene i tankene og teorien som omgir 

hendelsen, men selve hendelsen lar seg ikke dekonstruere. Caputo gjøre bruk av Derrida til å 

definere en hendelse som en erfaring som ikke kan dekonstrueres og legger til en 

reservasjon - «hvis det finnes noe slikt», for å tydeliggjøre at hendelsen befinner seg utenfor 

vår skapte virkelighet og derfor i en forstand ikke har eksistens fordi hendelsen ligger 

utenfor tid og rom.45 Den postmoderne teologiens dekonstruksjon har hatt som formål å lete 

frem den religiøse hendelsen som var forutsetningen for de religiøse erfaringene vi leser om 

i Bibelen. Ved å kjenne til postmoderne dekonstruksjon ser jeg tydeligere hvordan de 

bibelske forfatterne kan ha benyttet språket på en "dekonstruktiv" måte for å la en 

bakenforliggende, guddommelig virkelighet skinne gjennom. Jeg kjenner ikke det hebraiske 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Caputo, John D. /Vattimo Gianni, edited by Robbins, Jeffrey W. After the death of God, (Columbia University 
Press, New York, 2007) 56 
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eller greske språket godt nok til å gå språkvitenskapelig til verks. Jeg nøyer meg derfor med 

å vise hvordan en postmoderne lesning kan fremkalle en religiøs hendelse der språket ikke 

strekker til. Jesu dåp slik den skildres hos de synoptiske evangelistene viser seg som en 

hendelse ved en postmoderne lesning. Jesus ble døpt av døperen Johannes og da Jesus 

kommer opp av vannet åpnet himmelen seg og en due kom ned og Jesus hørte Guds røst. 

Flere ting skjedde samtidig uten at  sammenhengen i det som skjer er tydelig. I følge Caputo 

presser hendelsen konstant på for å komme til uttrykk i ord eller ting, men unndrar seg å bli 

fanget inn av språket.46 I skildringen av Jesu dåp er det som om språket allerede er 

dekonstruert og effekten blir at en større virkelighet skinner gjennom. I beskrivelsen av Jesu 

dåp er det ikke tydelig om himmelen åpnet seg bare for Jesus eller om døperen Johannes og 

de andre som sto rundt så det samme som Jesus. Hvordan skal vi forstå at Den hellige ånd 

kom ned over Jesus som en due? Hvordan hørtes Gud ut? Det ligger en soberhet i å 

minimalisere beskrivelsen av den religiøse hendelsen og la en guddommelig virkelighet som 

åpner for flere spørsmål enn svar tre fram. Ved å se de religiøse hendelsene i lys av 

postmoderne teori undrer jeg meg på om forfatterne av de synoptiske evangeliene gjør bruk 

av et litterært grep som hos Moses og Esekiel.  

 

3.1 MOSES 

!
!!!Moses ble kalt til profet da han så en engel i en brennende tornebusk og hørte Guds stemme. 

2.Mos.3:2  Vi vet ikke om Gud snakket til Moses gjennom engelen, gjennom ilden eller om 

Guds stemme kom annet steds fra, slik vi hørte de synoptiske evangelistene skildre Jesu dåp. 

Denne oppgaven har fokus på Det nye Jerusalem, derfor skal vi se nærmere på jødefolkets 

utvandring fra Egypt. En engel går sammen med skysøylen/ildsøylen og leder Moses og det 

jødiske folket. Jeg undrer meg på om forfatteren har hatt som intensjon å skildre en religiøs 

hendelse ved å la teksten sprekke opp og blir flerdimensjonal. Lenge trodde jeg at 

flertydigheten lå i det hebraiske språket, men da jeg senere gjenfant tilsvarende litterært grep 

i beskrivelser av andre religiøse hendelser i det gamle og det nye testamentet har jeg undret 

meg på om det kan ha vært intendert. Jeg kommer til å la de religiøse tekstene tale for seg og 

går ikke inn i tekstnær diskusjon med kommentarlitteraturen. Det vil føre for langt i denne 

oppgaven hvis primære mål er religiøse opplevelser fra gammeltestamentlig tid frem til i 

dag, i lys av Det nye Jerusalem. Jeg vil derimot se hva kommentarlitteraturen har å si om 
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relasjonen mellom Gud og engler på et mer generelt grunnlag. Jeg  starter med å se på 

engelen og ild/skysøylen som ledet Moses og det jødiske folk ut av Egypt og forsøker meg 

på en oversettelse av den hebraiske teksten i 2. mosebok for å vise flertydigheten som 

kommer frem i skildringen av en religiøs hendelse: 

 

h∞EnSjAm ‹y´nVpIl ‹JKElOhAh My#IhølTaDh JK ∞AaVlAm oA;sˆ¥yÅw 
1947 

M$Rhy´nVÚpIm ‹NÎnDo`Rh d…wô;mAo ofi A;sˆ¥yÅw M¡RhyérSjAaEm JKRl™E¥yÅw l$Ea∂rVcˆy 

Mˆy#årVxIm h∞EnSjAm —Ny∞E;b abÎ¥yÅw 
20

 :M`RhyérSjAaEm däOmSoìÅ¥yÅw 

rRa™D¥yÅw JKRv$OjAh◊w ‹NÎnDo`Rh y§Ih◊yÅw l$Ea ∂rVcˆy h∞EnSjAm ‹NyEb…w  

:hDl◊y`D;lAh_lD;k h™Rz_lRa h¢Rz bñår∂q_aøl◊w hDl◊y¡D;lAh_tRa                                             

                                    

  «Gudenes engel som beveget seg (gående) foran Israels leir/hær beveget seg 

og gikk  bak dem og skysøylen beveget seg fra å være i front av dem til å 

stille seg bak dem. 20. Og kom mellom egypternes hær/leir og (mellom) 

Israels hær/leir og skyen var og mørke og lyste opp natten og ingen kom nær 

hverandre hele natten.» (2.mos.14:19-20) 

 

  Gudenes engel (heb. mal'ak elohim) gikk foran Israels hær, men skiftet plass og gikk 

bak dem. Det samme gjør skysøylen, mørket og lyset. Språket er flertydig. Er 

skysøylen, mørket, eller lyset et uttrykk for Gud eller engelen? Det er uklart. Det vi 

ser er at søylen følger engelen og engelen følger Guds anvisninger om å lede Moses 

og det jødiske folk trygt ut av Egypt. Møtet med englene åpner en kanal til det 

guddommelige, men det er usikkert om søylen impliserer Guds nærvær eller om den 

er en åpning til himmelen. Virkeligheten synes å bli flerdimensjonal og ikke fullt 

gripbar slik Caputo beskriver en hendelse. Det synes likevel klart at Gud på en eller 

annen måte er forbundet med søylen. Derfor tar jeg et skritt tilbake for å se på 

hvordan begrepet søyle brukes i 2. mosebok. Det hebraiske ord for søyle er ammod 

og har i følge den hebraiske ordboken Halot, flere betydninger: teltstang, en fysisk 

søyle som bærer et tak og interessant nok kan ammod også forstås i kosmisk 

sammenheng med referanse til ords.9:1 «Visdommen har bygd seg hus og hugget til 

sine sju søyler.» Visdommens syv søyler har blitt tolket som søylene til de syv 

planetene som holder verden oppe. Ammod har 40 treff i Exodus hvilket betyr at det 
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er et sentralt begrep. Søylen ledet jødene ut av Egypt og søylen er et talerør for Gud 

slik vi hører i 2.mos.14:24-25: «Men ved morgenvakten så Herren ned på egypternes 

leir fra ildsøylen og skysøylen, og han skapte forvirring blant dem. 25 Han låste 

hjulene på vognene deres så det var tungt for dem å komme seg fram.» Søylen forstås 

her som en kanal til Guds rike. De øvrige treffene for søyler i Exodus omhandler 

hvordan Moses skal bygge en bolig for Gud. En telthelligdom som skal holdes oppe 

av søyler. Senere i 2. mosebok får vi høre at Moses snakker med Gud ansikt til ansikt 

ved at skysøylen senker seg og står foran telthelligdommen: 

 

  «Og når Moses var kommet inn i teltet, senket skysøylen seg og ble stående ved 

inngangen til teltet, og han snakket med Moses. 10 Når folket så skysøylen stå 

ved inngangen til teltet, reiste de seg alle sammen, bøyde seg og tilba, hver ved 

sin teltdør. 11 Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, slik som mennesker 

snakker med hverandre.» (2.mos.33.9-11):  

 

  Gud synes å være intimt forbundet med skysøylen. Hva forbindelsen er mellom 

engelen og skysøylen som vi hørte i 2.mos.14:19 er uklar, for der så det ut som om 

engelen ledet søylen.  Og kanskje gjorde engelen det? Søylen kan indikere at Gud er 

potensielt til stede. Beskrivelsene av engelen og sky/ildsøylen er ufullstendige eller 

også åpnende for en bakenforliggende virkelighet. Jeg synes det er interessant at 

forfatterne kan ha hatt den siste muligheten i tankene. Det er også verd å merke seg at 

Johannes i Åp 3:7 får vite av «Den hellige og sannferdige, han som har Davids 

nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne» at 

Johannes skal skrive til menigheten i Filadelfia og si at den som seirer skal bli til en 

søyle i Guds nye tempel.  

 

         «Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal 

han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på 

min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – 

og også mitt nye navn.» (Åp. 3:12) 

 

  Det er ikke tydelig hva det innebærer at den som seirer skal bli til søyle i Guds 

tempel, men siden Johannes i Åp. 21:22 sier at han ikke så noe tempel i Det nye 

Jerusalem fordi «Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel» så kan det 
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bety at hvis Gud og Lammet er tempelet så kan de seirende menneskene forstås som 

søylene i Det nye Jerusalem.  Engelen og ild/skysøylen er som perleportene med de 

tolv engler, ikke av denne verden og oppfattes derfor ofte som symboler. Symboler 

forstås gjerne som noe som representerer noe annet. Hvis engelen og sky/ildsøylen 

representerer en virkelighet utenfor vår skapte virkelighet er det naturlig at vi forstår 

dem som symboler. Det kan virke naivt å møte engler som om de var virkelige 

skikkelser. Vi lever i en sekulær tid og må ta inn over oss at vi langt på vei har 

avstengt oss fra å motta religiøse erfaringer slik de skildres i Bibelen. Jeg reserverer 

meg likevel for å tolke engelen som et symbol fordi jeg er redd at veien er kort før 

jeg, som Jenson var inne på, har redusert engelen til et mentalt begrep. Derfor 

forsøker jeg i  denne oppgaven og holde døren åpen for at englene virkelig finnes. 

Hvis Einstein hadde rett i at det finnes ormehull i tiderommet ser vi et eksempel på 

hvordan ild/skysøylen ikke trenger å være symboler, men kan oppfattes som reelle 

kanaler til en annen dimensjon. Engelen som følges av en sky/ildsøyle ligner 

Johannes visjon av det Det nye Jerusalem hvor den sirkulære perleporten blir voktet 

av en engel . I Åp.21:9-27 får vi høre at en av skålenglene målte opp byen med en 

målestav av gull og forklarte Johannes at det er 12.000 stadier i lengde, bredde og 

høyde. Muren var 144 alen og i muren var det 12 perleporter, 3 i hver himmelretning. 

Hver port er laget av en hel perle og står åpen og leder inn til en by av rent gull. 

Portene står åpne, men voktes av engler. Perleportene er som søylene i Exodus 

kanaler til Guds rike som vi var inne på i Åp. 21:22-23 «Noe tempel så jeg ikke i 

byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel. 23 Og byen 

trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er 

dens lys.»   

 

3.2 ESEKIEL 

!
  I profeten Esekiels opplevelse av kjeruber ser vi noe lignende. Kjerubene er engler 

som i   Genesis var satt til å vokte inngangen til paradiset etter at Adam og Eva var 

kastet ut.  Esekiel så kjerubene med fire ansikter; løve, okse, ørn og menneske. De 

fire ansiktene oppfattes gjerne som et uttrykk for de fire elementene ild, jord, vann og 

luft. Det var fire av dem, fulgt av fire hjul med øyne. Hjulene var av krystall og 

Esekiel oppfatter det som var det hjul inne i hjul. Dette gir en tredimensjonal effekt. 

Hjulene dannet en vogn og Esekiel så kjerubene og vognen med de fire hjulene stige 
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ned fra himmelen. Det er stor usikkerhet rundt tidfestingen av Mosebøkene. De kan 

være gamle overleveringer eller ha blitt skrevet av deuteronomistene for å forene det 

jødiske folket etter det Babylonske eksil. Esekiel virket som profet i årene 591-573 

fvt. og ble deportert til Babylon, men også Esekielteksten har antakelig fått tilføyelser 

i etterkant. Jeg leser Moses og Esekiel ut fra et erfaringsperspektiv og da kan det 

synes som Moses erfaring med engelen og ild/skysøylen etterfølges av Esekiels 

visjon fordi Esekiel synes å bygge ut Moses erfaring. Moses og Esekiels erfaringer 

bringer forståelse til Johannes visjon av Det nye Jerusalem. La oss se hvordan 

Esekiels visjon har den samme språklige flertydigheten som vi fant i beskrivelsen av 

engelen og sky/ildsøylen som ledet Moses og Israels folk ut av Egypt. Jeg vil igjen gi 

min oversettelse for å tydeliggjøre flertydigheten: 

 

  ~MyIb…wrV;kAh lRx ∞Ea Myˆ…nApwøa h ∞DoD;b √rAa h ∏´…nIh ◊w h#Ra √rRaÎw  

lRx™Ea d$DjRa N ∞Apwøa ◊w d$DjRa b…wêrV;kAh lRxEa£ d#DjRa N ∞Apwøa 

10 :vy`Iv √rA;t NRb¶Ra Ny™EoV;k MyYˆ…nApwâøaDh ‹hEa √rAm…w d¡DjRa b…wêrV;kAh 

h¶RyVhˆy r¢RvSaA;k M¡D;tVoA;b √rAaVl d™DjRa t…wñm √;d M$RhyEa √r°Am…w 

tAo§A;b √rAa_lRa M#D;tVkRlV;b 11!:N`DpwøaDh JKwñøtV;b N™ApwøaDh 

Mwfi øqD;mAh y ∞I;k M¡D;tVkRlV;b …w;b™A;sˆy añøl …wk$El´y ‹MRhyEoVbîr 

12!:M`D;tVkRlV;b …w;b™A;sˆy añøl …wk$El´y wyâ ∂rSjAa ‹vaørDh h§RnVpˆy_rRvSa 

MyGˆ…nApwáøaDh ◊w M¡RhyEp ◊nAk ◊w M™Rhyédy`Iw M$RhE;bÅg ◊w ‹M ∂rDcV;b_lDk ◊w 

13 :M`Rhy´…nApwøa M™D;tVoA;b √rAaVl by$IbDs ‹Mˆy‹ÅnyEo My§IaElVm 

:y`Dn ◊zDaV;b l™A…gVlÅ…gAh añ∂rwøq M¢RhDl My¡I…nApwäøaD                                                              
 

  9. «Jeg så og se! Fire hjul var ved siden av kjerubene, ett hjul ved siden av hver 

kjerub og hjulene fremsto som blinkende beryllstein. 10. Og alle fire fremsto 

som like og som hjulet var inne i hjulet. 11. Når de beveget seg kunne de bevege 

seg i alle fire retninger, men de snudde seg ikke og beveget seg i en annen 

retning for det stedet som hodet var rettet mot det fulgte de og de snudde seg 

ikke mens de var i bevegelse. 12. Over hele kroppen deres, ryggene, hendene og 

vingene deres og de fire hjulene var dekket av øyne. 13. Hjulene, de ble kalt 

hjulverk i mine ører.» 

   (Esek.10: 9-13) 
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  Esekiels visjon er vanskelig å gripe. Vers 11 byr på størst utfordringer. Begrepet 

«harosh» betyr «hodet» men bibeloversettelsene NRSV og NO2011B har tolket 

«harosh» i overført betydning til hovedhjulet, eller det første hjulet som de andre 

hjulene følger. Oversetterne har antakelig tolket «hodet» som et av hjulene og sett 

vers 11 i lys av vers 13 hvor Esekiel får høre at hjulene (hagalgal) skal kalles 

«hjulverk». Oversetterne ser antakelig hjulene i vers 11 som del av dette hjulverket.  

Bibeloversettelsen til King James (KJV) har bevart begrepet «hodet» som den 

styrende enheten i vers 11. King James-oversetteren ser tydeligvis hjulene i 

sammenheng med kjerubene. I vers 9 fikk vi høre at det var en kjerub ved hvert hjul 

og i vers 12 at kjerubene og hjulene hadde øyne. Leser man hjulene sammen med 

kjerubene i versene før og etter kan man tolke setningen til at det er en av kjerubenes 

hoder som bestemmer retningen hjulene beveger seg i og ikke ett av hjulene. Dette 

vil i så fall overensstemme med hvordan Guds engel styrte skysøylen slik vi hørte om 

i Exodus. Hjul inne i hjul gir en tredimensjonal effekt som både minner om skysølen 

i Exodus og perleporten inn til Det nye Jerusalem. Slik jeg tolker forfatterne eller 

redaktørene av Exodus og Esekiel forsøker tekstene å sette ord på en guddommelig 

erfaring. Språket synes "dekonstruert" og jeg har undret meg på om det er for å få 

frem at den guddommelig berøring med vår dimensjon slår sprekker i vår virkelighet. 

Resultatet er en flerdimensjonal effekt med mange tolkningsmuligheter.  

  I følge teologen Charles Gieschen har det vært gjort mange skolerte forsøk på å forstå 

sammenhengen mellom Gud og englene i det gamle testamentet. Gieschen bekrefter 

at det ikke er lett å systematisere en entydig forståelse av relasjonen mellom Gud og 

engler. Englene gir seg til kjenne i forskjellige tapninger; som mennesker, de fire 

elementer, budbringere,  hjelpere, Guds herlighet - ord, eller - visdom, men Herrens 

engel har også blitt forstått som en krigerengel. Vi har E-kildens; Elohim-engler 

(Guds engel) og J-kildens; Jahve engler (Herrens engel) og ofte blandes disse 

sammen. Nyere forskning har langt på vei gått bort fra firekilde-hypotesen fordi en 

systematisering av kilder ikke lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte. 

Gieschen har kartlagt teologiske forklaringsmodeller som sier noe om englenes 

identitet.48 Interpolasjonsteorien representert ved Gerhard von Rad (1972) 

argumenterte for at redaktørene av det gamle testamentet valgte å legge til en 

engledimensjon; Guds "engel", for å dempe den eldre antropomorfe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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gudsoppfattelsen. Representasjonsteorien ved James Barr (1959) og William Heidt 

(1949) har på den annen side sett Guds engler som selvstendige vesener, mer å forstå 

som ambassadører for Gud, uavhengige av Gud og dermed ikke interpolerte 

konstruksjoner. Dernest følger mellomposisjoner som Identitetsteorien som mener at 

det blir for enkelt å hevde at englene har uavhengig identitet fordi englene flere 

steder synes å dele identitet med Gud.49 Flere teologer tolker den glidende 

overgangen mellom Gud og engel til å bety at Gud kommuniserer gjennom visuelle 

og auditive uttrykk som menneskeheten har oppfattet som engler. W. Eichrodt har 

gitt det en filosofisk tolkning og hevder at englene garanterer for Guds transcendens, 

men hvor Gud også kan ha et immanent nærvær gjennom temporære inkarnasjoner. 

Gieschen er ikke enig i en slik tolkning fordi han oppfatter at deler av den 

gammeltestamentlige engletradisjonen handler om Guds hellighet som bringer død 

(2.mos.33:20) og ikke Guds transcendens. (Jeg ser ikke at Gieschens innvending 

nødvendigvis rammer Eichrodts. Den dødbringende kvaliteten ved Guds hellighet 

kan like gjerne ses som et uttrykk for Guds transcendens enn som et 

fremmedelement). Gieschen har videre kartlagt en Logos-teori (Heidt) hvor englene 

forstås som Guds kommunikasjon med verden i overensstemmelse med Filos logos 

og Hypostase-teorien representert ved Helmer Ringgren. Her ses Guds engel som et 

aspekt av Guds personlighet som har tatt en distinkt, men ikke separat identitet og 

gjelder især for Gud som navn, herlighet og visdom. De deler Guds natur og kan 

snakke eller handle på vegne av Gud. Sist, men ikke minst, nevnes 

Budbringerteorien,50 som er utarbeidet av van der Woude, som ser en konseptuell 

enhet mellom sender og mottager. Engelen er ikke atskilt fra Gud og beskytter og 

straffer menneskeheten. Woude ønsker derfor ikke å gjøre bruk av "engelen" i 

bestemt form for å unngå at de fremstår som selvstendige entiteter. Gieschen finner 

det problematisk at Woude baserer sin teori på Septuaginta som ofte unngår den 

greske artikkelen.51 Gieschen ser heller ikke hvordan Woudes teori er holdbar fordi 

det finnes klare uttrykk for at engler har selvstendig identitet (2.mos. 23:20-21). 

Gieschen tydeliggjør tolkningsbredden for relasjonen mellom Gud og engler i det 

gamle testamentet. Gieschen konkluderer med at det ikke finnes en enhetlig 

fremstilling, eller et enhetlig mønster i teofaniene og angelofoniene og understreker 
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at dette i seg selv er en viktig konklusjon.52  Dette er godt nytt for min tolkning av 

Moses og Esekiel som religiøse erfaringstekster og min postmoderne lesning hvor 

flertydigheten kan tolkes som en effekt av Gudsnærværet.  

 

  3.3 JAHVE, JESUS OG DE SYV ERKEENGLER 
!
  Jeg har vist hvordan englene finnes ved åpningene mellom vår verden og den himmelske. 

Engler ledsager og vokter kanalene til den guddommelige dimensjonen. Koester bekrefter at 

visjonære tekster i Bibelen og de apokryfe tekstene inkluderer engleskikkelser og at det i 

Johannes Åpenbaring er et gjennomgående trekk.53 Jeg tok utgangspunkt i den religiøse 

erfaringen av engler og søyler som portaler til Gud. Det leder naturlig nok til en undring om 

kanalen til Gud holdes kontinuerlig åpen etter Jesu død og oppstandelse? Kan Jesus ha blitt 

oppfattet som en engel fordi Jesus  har overtatt funksjonen som engler og søyler hadde 

tidligere? På kirkemøtet i Kalkedon i 451 evt. ble man enige om at Jesus var fullt ut Gud og 

fullt ut menneske. Jesus var med andre ord ikke en engel. Likevel mener Gieschen at det blir 

feil å hevde at det ikke finnes utsagn i de nytestamentlige skrifter som åpner for at Jesus ble 

sett på som et angelomorfisk vesen.54 Gieschen referer til det greske utsagnet Kurios Iesous 

som betyr Jesus er Herre (Jahve) som et belegg for at Jesus overtok Jahves kvaliteter og de 

angelomorfiske figurene knyttet til Jahve som den store engel, Herlighet, Navn; Ord og 

Visdom.55 Gieschen påpeker at termen "Angel Christology" har vært forsøkt unngått av de 

fleste kommentatorer opp gjennom tiden. Den tidlige kristne kirke så Jesu englelikhet som 

en hjelp til å forstå Kristi preeksistente og gjenoppstandne natur. Dette kom til å endre seg i 

kampen med arianerne. Flere historikere så Arius (d.336) og hans subordinasjonslære som 

influert av en engle-Kristologi. Jesu englenatur ble til et argument for Jesu skapte natur og er 

i følge Gieschen den primære årsaken til at spørsmål om Jesu englenatur ble brakt til taushet 

i de kristologiske diskusjonene etter Nicea. Termen "Angelomorphic Christology" har fått 

større aksept og utbredelse i den senere tid.56 Gieschen har mange referanser til Margaret 

Barkers bok The great Angel og begge hevder at Jesus ble oppfattet som en englenatur i 

tidlig kristen tid. Teolog David Jones understøtter dette og hevder at i de abramittiske 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Charles Gieschen: Angelomorphic Christology 67 
53 Craig Koester: Revelation 212 
54 Charles Gieschen: Angelomorphic Christology 349 
55 Charles Gieschen: Angelomorphic Christology 351 
56 Charles Gieschen: Angelomorphic Christology - Antecedents and Early Evidence, (Brill, Leiden-Boston-Köln 
1998), 245 



 26 

religionene ble englene sett som budbringere fra Gud. Jesus brakte det gode budskapet til 

menneskene og var samtidig budskapet. Derfor ble han oppfattet som den største engel.57 

Gud hadde gitt sitt løfte til profetene i det gamle testamentet om at en frelser ville bli sendt 

og i den tidlige kirken kalte man Jesus den store engel. Jones trekker frem denne teksten fra 

Jesaja som et eksempel: 

 

          «For et barn er oss født, 

          en sønn er oss gitt. 

          Herreveldet er lagt på hans skulder. 

          Han har fått navnet 

          Underfull rådgiver, Veldig Gud, 

          Evig far, Fredsfyrste.» (Jes.9:6) 

  

  Jones gjør oss oppmerksomme på at «Veldig Gud» i Septuaginta ble oversatt med "Engelen 

av det store råd" gr. megales boules aggelos.58  Septuaginta hadde stor innflytelse på de 

tidlige kristne og Jesu englenatur ble derfor innarbeidet hos kristne tenkere som Justin 

Martyr. Jones hevder at tanken om Jesus som «den store engel» holdt seg opp gjennom 

middelalderen til tross for at man på kirkemøtet i Kalkedon i 451 evt. hadde blitt enige om at 

Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Han trekker frem Frans av Assisis stigmata som 

følge av å ha sett en visjon av den korsfestede Kristus mellom vingene til en seraf som et 

eksempel på at oppfattelsen av Jesus som en englenatur ikke forsvant.59 Koester hevder at 

den tidlige fransiskanske lederen Bonaventura (d.1294) tilla Frans av Assisi selv en 

englefunksjon som innvarslet den nye tid med troskap til fattigdom og åndelig vekst etter 

Bonaventura mente at det 6. segl var brutt i samtid.60 Vi kommer da inn i tolkningene av 

forutsigelsene i Johannes Åpenbaring og det vil føre for langt i denne oppgaven.  

  Vi så at engelen gikk sammen med sky/ildsøylen og førte Moses og det jødiske folk ut av 

Egypt,  kjerubene viste seg for Esekiel sammen med hjul inne i hjul, hvor en som lignet et 

menneske satt på en trone av krystall over vognen. I Johannes visjon av Det nye Jerusalem 

har vognen blitt til en kube med 12 perleporter voktet av engler, pyntet som en brud for 

brudgommen, lammet på tronen. Koester ser flere likhetspunkter mellom Johannes visjon av 
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Det nye Jerusalem og Esekiels visjon av en by på et fjell. I denne teksten blir Esekiel ført av 

Gud opp på et fjell hvor han blir vist noe som lignet en by: 

 

  "I syn fra Gud tok han meg med til Israel og satte meg ned på et meget høyt fjell. 

Der var det mot sør en bygning som lignet en by. 3 Han førte meg dit. Og se, en 

mann, lik bronse å se til, sto i porten med linsnor og målestav i hånden." 

   (Esek.40:2-3) 

 

!!Koester tolker denne mannen lik bronse til å være en englelignende skikkelse.61 Mannen lik 

bronse som står i porten hos Esekiel overensstemmer med det Johannes senere ser i sin 

åpenbaring hvor engler er voktere av portene til Det nye Jerusalem: «Den hadde en stor og 

høy mur med tolv porter, og ved dem sto tolv engler.» Åp.21:12)  Hos Esekiel hadde 

mannen lik bronse en: «linsnor og målestav». Johannes beskriver at det var en engel som 

målte opp Det nye Jerusalem: «Han som talte med meg, hadde en målestang av gull. Med 

den skulle han måle byen og dens porter og murer.» Åp.21:15  Koester sier ikke entydig at 

det var en engel som viste Esekiel byen på fjellet, men en englelignende skikkelse. Leses 

mannen lik bronse hos Esekiel i lys av Johannes Åpenbaring gir det mening å tolke mannen 

av bronse som en engleaktig natur. Margareth Barker påpeker at den deuteronomistiske 

fortolkningen av det gamle testamentet har vært dominerende og hindret oss i å se en eldre 

antropomorfisk oppfattelse av Gud.62 Ved å åpne for et antropomorfisk perspektiv ser 

Barker en forbindelse mellom "en lik en menneskesønn" som står mellom de syv lysestaker 

av gull med syv stjerner i høyre hånd og Kristus. Menoraen symboliserer Guds nærvær på 

jorden gjennom englene.   

 

         «Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, 13 og 

midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og 

med et belte av gull om brystet. 14 Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som 

snø, øynene var som flammende ild, 15  føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten 

var som bruset av veldige vannmasser. 16 I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra 

munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i 

all sin kraft.» (Åp.1:12-16) 
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  Margareth Barker viser hvordan tanken om en lik menneskesønnen i Johannes Åpenbaring 

bygger på fremstillinger fra Dan.7 og i Esekiel.63 Jeg gjengir Esekiel fordi denne oppgaven 

omhandler hans visjon. 

 

  «Over hvelvingen som var over hodet på dem, var det noe som så ut som safirstein og 

lignet en trone. Oppe på tronen satt det en som var lik et menneske av utseende. 27 Fra 

det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, 

omgitt av noe som så ut som ild. Og fra hoftene og nedover så jeg noe som så ut som ild 

omgitt av lysglans. 28 Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag. Det var 

dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut. Da jeg fikk se det, kastet jeg meg ned med 

ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte.» (Esek.1:26-28) 

 

  Både Johannes og Esekiel så et menneskelignende vesen med guddommelige kvaliteter.  

  Barker argumenterer for at begrepet "menneskesønn" eller også bare menneske ble brukt om 

engler og at "sjefen" for englene var Jahve.64 Hun viser til Enoks bok hvor engelen for fred 

guider Enok gjennom de himmelske palasser i 1.En.40:8. Fredsengelen fremtrer også som 

Uriel, Mikael eller Gabriel andre steder i Enoks bok, noe Barker tolker som at den store 

engel kunne fremtre som alle erkeenglene. Lammet i Johannes Åpenbaring har mange 

kvaliteter som før ble tillagt Jahve og klimakset nås i følge Barker når lampen og lammet 

smelter sammen til ett. Lammet med de syv øyne var de syv ånder til Jahve som ble sendt ut 

over jorden. 

 

  «Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de 

eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene 

er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.» (Åp. 5:6) 

 

  Lammet med de syv horn og de syv øyne som er Guds syv ånder ble sendt ut over jorden og 

er for Barker et uttrykk for at Jahves syvfoldige natur overtas av Jesus.65 Selv om englene 

ikke uttrykkes eksplisitt mener Barker at de syv øynene til Jahve og de syv flammene på 

menoraen kan forstås som engler og refererer til Sak. 4:10 «Ja, alle som har ringeaktet den 

dagen da det begynte i det små skal glede seg når de får se blyloddet i Serubabels hånd. – De 
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sju, det er Herrens øyne som farer over hele jorden.» Barker mener å gjenkjenne Jesu lære i 

beskrivelsen av De nye Jerusalem og argumenterer for at det kunne ha vært en av Jesu 

visjoner. Hun begrunner dette med at de kristne kjente til flere spirituelle reiser som Jesus 

skulle ha hatt. Origenes og Jerome siterte det tapte "Hebreer evangeliet" hvor Jesu mor 

forstått som Den hellige ånd tok han med opp på et høyt fjell.66 Det vi kjenner til fra de 

kanoniserte evangeliene er at Jesus ble ledet ut i villmarken og fristet av Djevelen. Barker 

tolker hendelsen til at Jesus allerede tidlig i sitt virke forplikter seg til Bruden; Det nye 

Jerusalem heller enn verdensherredømme under Djevelen. Det nye Jerusalem var opplyst 

slik det står i Johannes Åpenbaring:  "Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds 

herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys." Åp.21:23 Barker tolker dette til å være den 

originale rammen for matt. 5:14  "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke 

skjules." Englene i Johannes Åpenbaring kan forstås som et uttrykk for Jahves syvfoldige 

natur overtatt av Kristus. Min tilnærming til Johannes Åpenbaring er å se den som en 

religiøs erfaring. Det de postmoderne teologer og filosofer har kalt hendelser. Det vil si en 

erfaring av noe utenfor tid og rom som ikke så lett lar seg fange av språket. Jeg ser etter 

flertydighet som et signal på at vi er i berøring med en hendelse. Visjonen innledes slik: 

!

!Apoka¿luyiß !Ihsouv Cristouv h§n e¶dwken aujtwˆ◊ oJ qeo\ß dei √xai toi √ß dou/loiß 

aujtouv a± dei √ gene÷sqai ėn ta¿cei, kai« ėsh/manen aÓpostei÷laß dia» touv aÓgge÷lou 

aujtouv twˆ◊ dou/lw ̂aujtouv !Iwa¿nnhØ, 2 o§ß ėmartu/rhsen to\n lo/gon touv qeouv kai« 

th\n marturi÷an !Ihsouv Cristouv o¢sa ei•den. (Rev.!1:1)!

 

!!"1 Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere 

det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener 

Johannes. 2 Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi 

vitnesbyrd, alt det han har sett." (Åp. 1:1) 

!

!!I oversettelsen er det vanskelig å bestemme hvilket personlig pronomen " e˙sh/manen " 

referer til. Det ligger en flertydighet i selve syntaksen mellom Gud, Jesus og engelen og 

hvem som sender hvem. Jeg synes det er interessant om flertydigheten er intendert fordi det 

kan indikere at Johannes Åpenbaring introduseres som en religiøs erfaring etter mønster fra 

profetene i Det gamle testamentet. Jeg vil skissere Gieschens analyse av grenseoppgangen 
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mellom englene og den treenige Gud i Johannes Åpenbaring for å tydeliggjøre 

usikkerheten.67 Gieschen argumenterer for at subjektet i setning er  qeo\ß. Gieschen har en 

annen agenda enn meg og spør om engelen som Gud sender til verden er Jesus. Gieschen 

hevder at oppfattelsen av Kristus som en engel har fulgt kommentarlitteraturen tilbake til 

Victorinius (d.303 evt.) som tolket den store engel i Åp.10 som Kristus. La oss se på 

Gieschens oversettelse av Åp.1:1-2:  

 

  "An Apocalypse of Jesus Christ, which God gave him(Jesus Christ) to show his (God's) 

servants what must happen soon and he(God) made it known by sending his(God's) 

angel to his(God's) servant John, who testified to the word of God, namely to the 

testimony of Jesus Christ, (that is) to everything he (John) saw".68 

 

  Gieschen referer til teologene Carl Schmidt og Robert Gundry som representanter for at 

engelen som Gud sendte til Johannes kan ha vært Kristus.69 Belegg for en slik lesning 

understøttes av Åp. 22:6 "Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne. Herren, 

den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart 

skal skje."" Engelen som fremtrer i antropomorfisk engleskikkelse i Åp. 1:13-3:22 kan 

oppfattes som Kristus som ber Johannes skrive ned det han ser og sende det til de syv 

menighetene. Engelen med den lille bokrullen i kapittel 10 har også blitt forstått som Kristus 

som vi hørte at også Victorinius mente. Gieschen viser at et slikt syn møter problemer når 

Kristus eksplisitt sier at det er Han som sender sin engel i Åp.22:16 "Jeg, Jesus, har sendt 

min engel for å vitne om dette for dere i menighetene." Gieschen mener det kan tyde på at 

engelen som sendes ut i Åp. 1:1-2 både er sendt av Gud og Kristus. Gieschen påpeker at 

ordene fra denne engelen likevel både er Guds ord og et vitnesbyrd om Jesus.  Åp.1:2. Hvis 

denne engelen ikke er Kristus, hvem er det da? Gieschen trekker frem Åp.17:1-19:10 og 

Åp.21:9-22:6 som sentrale skriftsteder for å forstå angelus intepres: engelen som viser og 

hjelper Johannes å forstå Åpenbaringen.70 Gieschen identifiserer engelen i oppstarten av 

disse sekvensene som en av de sju englene som hadde de sju skålene" 17:1 Gieschen ser en 

forbindelse mellom de syv englene og Den hellige ånd og referer til: Åp.1:4 "...Nåde være 

med dere og fred fra han som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som står 
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foran hans trone." Gieschen leser verset som en trinitarisk hilsen hvor de sju åndene ses i 

relasjon til de sju fakler som er Guds sju ånder i Åp.4:5.  Gieschen tolker de sju skålengler, 

de sju fakler og de sju ånder pneumatologisk. Margareth Barker tolket de 7 lysestakene som 

står for Guds trone og hvor en som var lik en menneskesønn sto i midten som et uttrykk for 

at Jesus har overtatt Jahves syvfoldige natur som kommer til uttrykk som erke-engler. Der 

Margareth Barker tolket englene i Johannes Åpenbaring som et uttrykk for Jesu syvfoldig 

natur som Jesus overtok fra Jahve, hevder Gieschen at de syv skålengler bør oppfattes som 

manifestasjoner av Den hellige ånd både som gruppe og når de opererer individuelt.71 

Teologene strides om hvilket guddommelig aspekt som manifesterer seg i de syv engler. 

Usikkerheten i den trinitære Guds relasjon til englene gir meg rom til å tolke Johannes 

Åpenbaring som en hendelse hvor språket revner, eller lager åpning i møtet med en 

flerdimensjonal virkelighet. Vi har gjennom englene nådd frem til den treenige Gud; til 

tiderommets yttergrense.  Ved skapelsens yttergrense trer den repeterende referansen til sju-

tallet frem. Hvordan skal det forstås? Austin Farrer argumenterte i sin bok A rebirth of 

Images for at Åpenbaringsboken er bygd opp som serier av 7. En Menneskesønn står 

mellom 7 lysestaker som er de 7 menigheter. Han holder 7 stjerner som er de 7 engler og til 

disse er det adressert 7 budskap og slik fortsetter det.72  Farrer kartlegger at 

Åpenbaringsboken inneholder 6 serier av 7 noe Farrer relaterer til de seks skapelsesdagene 

pluss en hviledag; sabbaten.73 Farrer trekker frem Åp. 12:1 «Et stort tegn viste seg på 

himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans 

av tolv stjerner på hodet.» De 12 stjernene signaliserer for Farrer de 12 

stjernekonstellasjonene som deler året inn i 12 måneder. Vi kjenner dette som de 12 

stjernebildene som starter med værens tegn og avsluttes med fiskene. Jeg legger merke til at 

Farrer unngår en for tydelig referanse til astrologiske termer, selv om disse ligger oppe i 

dagen når han sidestiller 7 tallet med de syv ukedagene som har fått navn etter de syv 

planeter; Sol, Måne, Mars, Merkur, Jupiter, Venus og Saturn. Kristus omfavner disse i sin 

høyre hånd, som de syv stjerner. Soldagen knytter Farrer til Kristus som spenner fra søndag 

til søndag fordi Kristus gjenoppsto den oktave dagen i den Hellige uke. Ved å uttrykke 

oppstandelsen på denne måten viser Farrer hvordan Kristus binder uken fra søndag til 

søndag, men Farrer åpner også for en assosiasjon, åttetallets uendelighet ∞. Fordi tiden er 

skapt etter ukens mønster trekker Farrer konkusjonen at Søndagens Kristus er alfa og 
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omega, begynnelsen og slutten av Guds skapte tid og alt som befinner seg i den. (Jesus som 

alfa og omega; Åp.1:17; 2:8) Jesus som opphavet til alt som er skapt; (Åp.3:14)74 

 

!!3.4!DET NYE JERUSALEM 
 

  Det var en av skålenglene som fulgte Johannes opp på fjellet for å vise ham Det nye 

Jerusalem. Hvem var det egentlig som sto sammen med Johannes? Barker antar at det var 

Jesus i sin syvfoldige englenatur forstått som den nye Jahve, Gieschen at det var Den hellige 

ånd. Den religiøse erfaringen åpner sinnet for flere muligheter. Koester hevder at tiden er 

mangedimensjonal i Johannes Åpenbaring.75 Koester gjør et poeng av at Johannes mottok 

sin visjon på Herrens dag. Åp.1:10 Koester hevder at Johannes tilsynelatende var alene da 

han mottok visjonen, men at visjonen finner sted i tiden for tilbedelse og Johannes ville at 

budskapet skulle bli lest høyt når menighetene var samlet. Åp.1:3 Dermed kan Johannes ha 

fått sitt syn under en gudstjeneste. Koester viser hvordan Johannes visjon også er ispedd en 

rekke scener hvor det tilbes i himmelen. Åp.4:1-5:13;7:9-17;15:2-4;19:1-1 Det er interessant 

med tanke på en resakralisering av kirkerommet. Der mennesker er samlet for å ære Gud 

kommer Gud nær. Koester merker seg at tidsstrømmen i Johannes Åpenbaring ikke 

samsvarer med kronologisk tid.76 Det begrunner min antakelse om at tiderommet endres i 

møtet med Guds evighet. Det nye Jerusalem innebærer en annen eksistensform som 

transformerer den virkeligheten vi kjenner. Koester ser en sammenheng mellom krystallene 

som høyseteprestene i Exodus bar på brystplatene og som inneholdt urim og tummin og Det 

nye Jerusalem.77 Brystplatene hadde 12 krystaller for Israels 12 stammer som presten bar 

med seg inn i det aller helligste for Guds åsyn. 2.mos.28:17-21 Høyesteprestens krystaller 

ble sagt å stamme fra Havilah som var assosiert med Eden og krystallene skinte med 

stråleglansen fra endetiden. Her ser Koester en overlapping mellom en prestelig tradisjon og 

en paradisisk tradisjon. Det oppstår dermed en kobling mellom den opprinnelige skapelsen 

og det gjenskapte nye Jerusalem.78 I Det nye Jerusalem vil Guds folk få innskrevet Guds 

navn på pannen slik høyestepresten hadde på sin turban. Åp.1:6;5:10;20:6;22:4 og 

2.mos.28:38 
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!!3.5 ENOKISK MAGI 
 

  Jeg har sett på religiøse hendelser med engler og søyler eller kanaler til det guddommelige i 

lyset fra Det hellige Jerusalem. Det har gitt ny innsikt i den treenige guds tydelige relasjon 

til englene. Englene forsvant fra det kristne verdensbildet etter reformasjonen. Kristendom, 

vitenskap og magi skilte lag etter reformasjonen og dette har fulgt oss opp til vår tid. De 

siste tiårene har postmoderne og postkoloniale lesninger av bibelhistorien trukket frem 

stemmer og tenkere som har vært tauslagt. Magi er fremdeles et slikt tema. Egil Asprem 

argumenterer for at renessansemagikerne John Dee og Edward Kelleys samtaler med engler 

kom i vanry allerede på 1600-tallet som følge av Meric Casaubons bok A true and Faithful 

Relation fra 1659. Casaubon hevdet at Dee skal ha blitt lurt av Kelley til å tro at åndene de 

snakket med var engler. Asprem viser til forordet i boken hvor Casaubon anklaget samtalene 

med englene for å være diabolske.79 Sammenkoblingen mellom magi og diabolske krefter 

førte til at det ble skrevet bøker om hvordan man kunne skjelne mellom engler og demoner. 

Det utarbeidet seg en oppfatning om at engler og gode krefter ikke kunne kontrolleres eller 

begrenses av menneskers vilje. Onde ånder kunne man manipulere ut fra menneskelige 

behov. Hellige ord fjernet demoner, mens englene ville bli trukket mot det hellige.80 Asprem 

forholder seg ikke til den kristne tradisjonens engler og demoner, men ser sammenkoblingen 

til det diabolske som en sverting av magien. Jeg får en bedre forståelse for Notto Telles 

skepsis til en personlig påkallelse av engler. Hvis Telle er av den oppfatning at engler ikke 

lar seg kontrollere er det forståelig at han opplever en personlig kontakt med engler som 

suspekt. Asprem har argumenterer for at oppfatningen av magi gikk fra en diabolsk og farlig 

aktivitet i renessansen til å oppfattes som dumt og irrasjonelt i opplysningstiden.81  I vår tid 

er det en stigende interesse for religiøse praksiser. Egil Asprem benytter Lon Milo DuQuette 

som en kilde til hva som rører seg innenfor enokisk magi i dag.82 DuQuette har vært 

stormester i O.T.O (Ordo Templi Orientis), et hemmelig broderskap, siden 1996 og har 

praktisert enokisk magi i en årrekke. OTO ble etablert i tidsrommet 1895-1906. En av de 

sentrale personlighetene i O.T.O var Aleister Crowley (1875-1947). Crowley ble opplært i 

magi av MacGregor Mathers som var en av grunnleggerne av det hemmelige broderskapet 

The Hermetic Order of the Golden Dawn. Mathers jobbet på the British Library i London og 
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kom over John Dees manuskripter som han oversatte og gjorde bruk av i oppbyggelsen av 

gradssystemet i Golden Dawn.83  Tidligere broderskap, som Rosenkreuzerne og Frimurerne, 

bevarte det sakrale verdensbilde, men det var i følge Asprem først i  Golden Dawn at det ble 

undervist og praktisert rituell magi, fra 1892. Vi skal se på DuQuettes videreformidling av 

John Dee. Den heptarktiske magien kan kaste lys over Det nye Jerusalem sett fra dagens 

perspektiv. DuQuette gir i sin bok; Vision Magick en systematisert og forenklet fremstilling  

av "Heptharchia Mystica" som Dee og Kelley mottok senhøstes i 1582, det første året de 

samarbeidet.84 Detaljene om hvordan Dee og Kelley mottok navnene og symbolene til de 49 

planetariske, gode englene og de religiøse redskapene for å komme i kontakt med dem er 

notert i John Dees Quinti Libri Mysteriorum.85  Jeg har argumentert for at beskrivelsene av 

det guddommeliges gjennombrudd i Exodus, Esekiel og Johannes Åpenbaring har kommet 

til uttrykk ved en bevisst «dekonstruktiv» bruk av språket for å åpne for en guddommelig 

virkelighet. DuQuette synes å tenke i beslektede tankebaner, men for ham er det magikeren 

som skal åpnes for å ha mulighet til å ta i mot den guddommelige virkeligheten. Der de 

bibelske forfatterne åpner språket for en bakenforliggende virkelighet benyttes en annen 

teknikk for å forberede et akademisk skodd intellekt til et møte med oversanselige krefter. 

DuQuette tenker seg at englene overbelastet John Dees mentale kapasitet slik at den brøt 

sammen. DuQuette forstår den heptarktiske magien som en en slik teknikk og derav som en 

kilde til psykisk og fysisk evolusjon.86 DuQuette har jobbet med magi et langt liv og kjenner 

til langt enklere teknikker for å oppnå magiske resultater. DuQuette resonnerer som følger; 

Det må være en årsak til at materialet som John Dee og hans medium Edward Kelley mottok 

var såvidt komplekst. DuQuette tolker John Dee til å ha vært et skarpskodd intellekt, men 

ikke et spesielt godt medium fordi Dee var avhengig av å få hjelp fra medier for å komme i 

kontakt med englene. Gjennom sitt medium Kelley mottok Dee en tett vev av bokstaver, tall 

og koder, inklusive feilkilder og avsporinger som han måtte tyde og systematisere. DuQuette 

tenker seg at englene i sin kommunikasjon med renessansemagikerne speilet Dees intellekt 

for å bryte gjennom hans mentale panser.87 DuQuette tenker her i samme baner som Charles 

Taylor og hans forståelse av et polstret selv. Slik DuQuette forholder seg til John Dee blir 

Dee en tidlig representant for det sekulære selvet. Det polstrede selvet som må oppløses for 
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at en sakral virkelighet skal kunne fanges opp. DuQuette tenker seg det tidlige arbeidet til 

Dee og Kelley som forberedende øvelser for å komme i kontakt med englene. DuQuette 

ønsker i sin bok Enocian vision magick å spare leseren for alle detaljene, men å gi et 

overordnet bilde av hvordan Dee og Kelley arbeidet. DuQuettes målsetning er å lede 

magiske noviser inn på stien som fører til den enokiske magien. Jeg har ikke som mål å åpne 

for magiske ferdigheter, så jeg kan forenkle DuQuettes systematiske fremstilling ytterligere 

og holde fokuset på de magiske redskapene. DuQuette og jeg ønsker å nå frem til 

forskjellige grupper. DuQuette forsikrer sine antatt kristendomsfiendtlige lesere om at Dee 

og Kelleys kristne språkbruk, skyldes den kristne konteksten de sto i. Der han relativiserer 

Dee og Kelleys kristne røtter argumenterer jeg for Dee og Kelleys bevarelse av 

kristendommens magiske riter. Giordano Vattimo har blitt kjent for sitt begrep «svak 

tenkning» hvor han argumentert for at nihilsme og religiøs tro er to sider av samme mynt og 

sier: «The end of metaphysics and the death of the moral God have liquidated the 

philosophical basis for atheism.»88 Vattimos tanker om en svekkelse av metafysikken og 

derav ateismen gjør det lettere for meg å gå over broen for å se på erfaringer som ikke uten 

videre klassifiseres som kristne. La oss se hvor dette fører. 

 

  3.6 HEPTARKTISK MAGI 

!
  DuQuette har lagt ned mye arbeid i å systematisere Dee og Kelleys tidligste opptegnelser 

med tanke på å gjøre bruk av deres innsikter i praktisk magi. Dee og Kelley mottok 

instruksjoner om hvordan de skulle gå fram for å skape magiske verktøy som satte dem i 

forbindelse med englene. Det påfallende er at disse redskapene ligner visjonen av Det nye 

Jerusalem. DuQuette gjør oppmerksom på at hverken The Hermetic Order of the Golden 

Dawn eller Aleister Crowley har gjort bruk av disse redskapene.89 Dette er innsikter som har 

blitt reaktivert de siste tiårene. Langt på vei som følge av at Dees dagboknotater har blitt 

tilgjengelige på nettet. Jeg gjengir DuQuettes liste over hva Dee og Kelley ble gitt: 

 

-!a Ring; 

-!a Lamen, which was to be worn by the magician as breastplate and which connects him or 

her to the Holy Table; 
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-!the Holy Table itself, inscribed with letters from an angelic aplhabet and upon which would 

rest the Sigillum Dei Ameth; 

-!the Sigillum Dei Ameth, an intricately carved disk made of purified beeswax (an artifact so 

stunning and historically intriguing that it is prominantly displayed today in the King’s 

Library wing of the British Museum);   

-!seven talismans (five squares and two cirkles), called Ensigns of Creation, which surrond 

the Sigillum on the Holy table90    

 

  Ringen samsvarer ikke uten videre til Johannes visjon av Det nye Jerusalem, men de andre 

verktøyene har forunderlige fellestrekk. Det enokiske bordet, også kalt paktens bord, er 

kvadratisk. Midt på bordet er det tegnet en firkant med 12 kvadrater. Det bringer tankene til 

Åp.21.14 hvor vi får høre at det finnes 12 grunnsteiner hvor det var skrevet tolv navn som 

var navnene til Lammets 12 apostler. Noen vers senere, i vers 19, får vi høre at de 12 

grunnsteinene er laget av forskjellige edelstener.  Bibel-kommentatorer som Koester har sett 

en sammenheng mellom Det nye Jerusalem og brystplatene til de aronittiske prestene som 

også var inndelt i 12 ruter med forskjellige krystaller.91 Krystallslagene på brystplaten og på 

grunnsteinene i Det nye Jerusalem overensstemmer ikke en til en, men likheten er for 

påtagelig til å bli oversett. Slik også her. John Dees enokiske bord har 12 kvadrater og 

magikeren en brystplate med 12 kvadrater. Kvadratene rommer ikke krystaller, men 

bokstaver som Dee og Kelley mottok fra englene i sine seanser. Dee kom i kontakt med 

englene og lærte det enokiske englespråket, et språk som han tolket til å være Adam og Evas 

språk fra tiden før de ble kastet ut av Paradis. Språk og bokstaver hadde en enorm betydning 

i Dee og Kelleys samtid. Det kan synes som om vektleggingen av bokstaver fremfor 

krystaller speiler de endrede samfunnsforholdene. Et sentralt krystall var likevel bevart; 

krystallkulen som satte dem i kontakt med englene. DuQuette har en egen instruksjonsvideo 

hvor han viser hvordan de magiske elementene ser ut, "Enochian Vision" som ligger på 

youtube  og kan lette forståelsen.92 Etter at Dee og Kelley hadde mottatt beskrivelser av 

hvordan det enokiske bordet skulle se ut ga englene dem instruksjoner om brystplater de 

skulle ha på seg i sitt arbeid med det hellige bordet. De ble gitt i to versjoner. Den første 
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instruksjonen mottok de i 1582 av erkeengelen Mikael. De mottok 343 bokstaver som skulle 

organiseres i en sirkel delt i 7 sfærer som navnga 7x7 planetariske, gode engler.  

 

 
 

  Brystplaten skulle lages i gull og brukes som beskyttelse. DuQuette går detaljert til verks og 

forklarer hvordan Dee og Kelley fikk beskjed om at den første brystplaten de ble informert 

om var gitt av en ånd som hadde holdt dem for narr og de ble bedt om å lage en ny. Den nye 

brystplaten skulle ikke beskytte dem, men derimot rense dem og gjøre dem verdige til å søke 

kontakt med englene gjennom det hellige bordet. DuQuette ønsker i sin bok å lede leseren 

gjennom arbeidet til Dee og Kelley skritt for skritt; inklusive feil og korreksjoner. DuQuette 

gjør ikke dette for at vi skal forstå hvilket arbeid Dee og Kelley nedla eller eventuelt for å 

vise svakhetene ved å jobbe mediumistisk som vi i vår sekulære tid lett kunne anta. 

DuQuette er en praktiserende magiker og tenker radikalt annerledes. DuQuettes overordnede 

motivasjon er ikke å gi leseren innsyn i de teoretiske aspektene ved Dee og Kelleys arbeid.  

DuQuette tar en uvant vending for de fleste av oss som lever i en avsakralisert verden.  

DuQuette er magiker og hans mål er å la leseren ta del i Dee og Kelleys arbeid slik at leseren 

kan tre inn i den guddommelige evolusjonsprosessen som Dee og Kelley mottok.  

 

Figur!1!John!Dees!Holy!Table 
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  By following through (even halfheartedly) the methods by which these magical tools 

were constructed, you will slip, however subtly, into the divine creative stream that 

produced them. You will become part of the same process that programmed and 

prepared Dee and Kelley.93 

 

  DuQuette gjør meg igjen oppmerksom på Taylors poeng om at vi lever i en virkelighet der 

våre sekulære identiteter er polstret mot slike erfaringer. DuQuette tar Dee og Kelleys 

forberedende øvelser på alvor og hevder at øvelsene åpner for den sakrale virkeligheten.  

  Vi trenger ikke i denne oppgaven å gå inn i Dee og Kelleys detaljerte mottagelse av tall og 

bokstaver, men tar med oss sluttresultatet. Brystplaten inneholdt den samme numeriske 

koden som det hellige bordet, men brystplaten inneholdt en ubalanse i forhold til det 

perfekte, hellige bordet. DuQuette tolker dette til  at magikeren som bærer brystplaten er den 

feilbarlige mikro-kosmiske refleksjonen av det guddommelige, hellige bordet. Brystplaten 

står i forbindelse med det hellige bordet og bringer magikeren i berøring de makrokosmiske 

hemmeligheter. Det bringer mine tanker til hvordan ypperstepresten kom i berøring med 

Gud i det kvadratiske, hellige rommet i Tempelet. Et hellig område som etter destruksjonen i 

år 70 evt. viste seg for Johannes som Det nye Jerusalem. Kan det være en sammenheng? Det 

kan se slik ut. Det runde sigillet som skal ligge på Det hellige bordet   aktiverer en 

tilsvarende religiøs erfaring som hos Moses, Esekiel og Johannes. Sigillet har da også i følge 

DuQuette blitt selve kjennetegnet på heptartisk magi.94 Dees medium, Kelley, mottok 

«Sigillum Dei Ameth» 20. mars 1582, hvor erkeengel Mikael snakket til ham og sa: 

 

Seven, rest in 7: and the 7, live by 7: The 7, govern the 7: And by 7 all Goverment is.95 
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  Jeg skal ikke vikle meg inn i tallmystikken, men bare minne om Austin Farrers bok hvor han 

fant at det er seks serier med 7 i Johannes Åpenbaring.96 Farrer mente å finne en 

overensstemmelse med skapelsesdagene i Genesis hvor Gud hvilte den syvende dagen og 

hvor den syvende visjonen henviser til Guds evige Sabbath i Det nye Jerusalem.97 John Dee 

og Edward Kelleys mottagelse av "Sigillum Dei Ameth" var dramatisk. Erkeenglene Mikael, 

Uriel og Samiael ledet visjonen hvor 40 engler trådte frem og fremsa sin bokstav og sitt tall 

som ble notert i 40 ruter i ytterkanten av det sirkulære sigillet. Hver engel avsluttet med en 

lovprisning av Gud på latin. Kelleys første visjon av sigillet endte med at de 40 englene 

forvant inn i lynende flammer. Dee og Kelley mottok senere et kvadrat med 7x7 ruter med 

bokstaver. Sirkelen ble delt opp av et heptagon der de horisontale bokstavene i kvadratet ble 

satt inn Bokstavene i kvadratet, lest vertikalt, avslørte de 7  erkeenglenes navn, deriblant 

Michael, Gabriel og Raphael. Dees magiske system med tall og bokstaver forbinder bibelske 

og astrologiske innsikter. Det enokiske englespråket flettes sammen med tall og koder til en 

kompleks vev. Det interessante for denne oppgaven er at de horisontale bokstavene i 

kvadratet som er skrevet inn i sigillet. avdekker de vertikale englenavnene ved at man 

beveger seg rundt i sirkelen og fanger opp de vertikale bokstavene til erkeenglene. 

Todimensjonale kvadratiske firkanter delt inn i 7X7 ruter med bokstaver lager ved 

påkallelse en tredimensjonal form. Resultatet er at navnene til erkeenglene former en kanal 
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97 Austin Farrer: A Rebirth of Images 59 

Figur!2!Sigillum!Dei!Ameth 
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som englene kan nås gjennom. "Sigil Dei Ameth" fokuserer den heptarkiske energien og er 

derfor det sentrale objektet i den enokisk englemagien.   

 

         "I hope you can visualize what happens every time you move to another bar of the 

heptagone to pick up a letter in the archangel’s name. As you move, you are literally 

shifiting  the dimensional structure of the Sigillum up another level - in the case of 

Zaphkiel, eight levels in all. (Picture the multilevel chess game played by characters on 

Star Trek.)"98  

 

  Til sist mottok Dee og Kelley skapelsens magiske verktøy; de syv talismaner. De skulle  

 

 

  ligge i sirkel rundt det runde "Sigillum Dei Ameth" i forlengelse av spissene til syvstjernen 

avbildet på "Sigillum Dei Ameth". Inskripsjonene på de syv symbolene gir ikke uten videre 

mening, men hvert symbol er knyttet til en av de syv planetene. Ringen, brystplaten, det 

hellige bordet med "Sigillum Dei Ameth" og skapelsens syv symboler danner i følge 

DuQuette en magisk maskin. Jeg lar DuQuette bruke sine egne ord for å vise hans 

entusiasme.  
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  "The entire assembly is one big magical machine - the Sigillum resting like a sevenfold, 

multidimensional dynamo in the center of the Holy Table's swirling an churning angels 

and the circling Ensigns of Creation. The scrying stone or black mirror is placed upon 

the Sigillum and at the very heart of this magnificent instument like the the monitor 

screen of a magical computor connected to the ultimate worldwide-web."99 

 

  Vektleggingen av tallet 7 er interessant med tanke på Farrers analyse av Johannes 

Åpenbaring som bygd opp etter mønster av skapelsens 7 dager. Margareth Barker 

argumenterte med at englene tidligere var Jahves syvfoldige natur. Jahve ble etter det 

babylonske eksil sammenslått med El-jon eller Elohim til en Gud og ble oppfattet som 

enhetlig. Den syvfoldige naturen ble da overtatt av erkeenglene som det var 7 av og noen 

ganger 4 som de fire kjeruber med fire ansikter som står for Guds trone i Johannes 

Åpenbaring.100  Asprem hevder at moderne magikere er frontkjempere for en resakralisering 

av virkeligheten. Når vi ser hvordan de hemmelige broderskapene har holdt liv i den rituelle 

magien, her representert ved DuQuettes enokiske magi, kan han ha rett i det.  

  

4.0 KIRKEN 

   
  Jeg har vist at virkeligheten destabliliseres i møtet med det guddommelige. Arbeidet med de 

religiøse erfaringene har har vist meg hvordan kirken bidrar til å stabilisere kontakten med 

det guddommelige; fysisk, rituelt og relasjonelt. Det nye Jerusalem har fremkalt den sakrale 

dimensjonen ved kirkerommet. Den norske kirkes gudstjeneste og nattverdsliturgi stammer 

fra Hippolyts messe, ca 215 evt. Messen utviklet seg i de følgende århundrer. Det som 

kjennetegnet den greske messen var at: «Det usynlige blir synlig og det forgangne 

nærværende.»101  Prestens magiske funksjon ble tydeliggjort ved anamnesen og epiklesen. 

Anamnese, fra gresk anamnesis, som betyr erindring, men nattverdsmåltidet er mer enn bare 

en erindring av Jesus siste måltid med sine disipler. Anamnese impliserer at det som 

erindres blir reelt nærværende. Epiklesen, fra gresk epikaleo betyr å påkalle og refererer til 

at presten nedkaller Den hellige ånd over elementene. Fra Krysostomosliturgien har vi 
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99 Lon Milo DuQuette: Vision The Magick of Dr. John Dee and Edward Kelley 82 
100 Barker referer magiske tekster som beskriver Jahves 11 hellige navn. Det er interessant å se dette i 
sammenheng med   at strengteoretikere i dag har kommet til at det finnes 11 dimensjoner. 
101 Harbsmeier & Iversen Praktisk teologi (Forlaget Anis, Fredriksberg 2010) 239 
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bevart prestens påkallelse: «Send din Ånd over oss og våre gaver.» men vi har fjernet ordene 

der presten eksplisitt ber om at vinen må transformeres til Jesu blod og brødet til Jesu 

kropp.102 Prestens magiske funksjon er tonet ned og vi sitter igjen med: «Dette er Jesu blod, 

dette er Jesu legeme.» Jeg finner det forståelig at prestens magiske funksjon er tonet ned for 

å tydeliggjøre at det er Gud selv som står for transformasjonen. DuQuettes systematisering 

av renessansens heptarktiske magi har gitt meg en bedre forståelse av hva Taylor har ment 

med at sakramentenes magiske funksjon ble nedtonet etter reformasjonen. Arbeidet med 

oppgaven har åpnet en ny dimensjon i kirkerommet. Koret har kvadratisk form i mange 

norske kirker og jeg ser tydeligere hvordan det visualiserer Det nye Jerusalem. Alterringen 

markerer inngangen til perleporten. Det er ofte avbildninger eller skulpturer av engler i koret 

slik perleportene voktes av engler. Mange altertavler viser Jesus i Det nye Jerusalem. 

Innenfor en slik ramme blir det tydeligere at presten påkaller Jesu nærvær ved alterbordet i 

eleveringen av nattverdskalken og nattverdsbrødet. Det er noe vakkert ved å se alterringen 

som en speiling av perleporten, men det blir magisk hvis presten gjennom nattverdliturgien 

faktisk åpner kanalen til det guddommelige. Da kommer menigheten ved alterringen i 

berøring med Jesus der han stiger ned gjennom perleporten fra Det nye Jerusalem og blir 

nærværende i nattverden. Det usynlige blir synlig og det forgangne nærværende og vi 

kommer i berøring med Moses sky/ildsøyle og Esekiels kjeruber; vokterne av paktens ark 

blir nærværende. Rommet innenfor alterringen har blitt aktivert slik englene lærte John Dee 

å åpne en søyle ved påkallelsen av engler. Englene som har voktet kanalen til Gud til alle 

tider kommer til oss. Den treenige Gud skapte verden ut av intet og omkranser alt det skapte. 

Fortid og fremtid er nærværende. Moses, Esekiel, Johannes, Dee og DuQuette har vist en vei 

til resakralisering av kirkerommet.. 

 

5.0 AVSLUTNING 
!
  Jeg har undersøkt religiøse erfaringer i lys av Johannes visjon av Det nye Jerusalem. Det nye 

Jerusalems perleporter har blitt tolket som kanaler til det guddommelige og har gitt mening 

til sentrale religiøse erfaringer i kristendommens historie. Den postmoderne teologiens 

dekonstruksjon av den kristne fortelling har gjort meg oppmerksom på at Bibelens forfattere 

kan ha brukt språket "dekonstruktivt" for å la det guddommelige skinne gjennom og slik 

åpne for en flerdimensjonalitet. Jeg har vist at englene står i tett forbindelse med kanalene til 
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Gud. Fysikerne har vist oss at ormehull i tiderommet eksisterer og tydeliggjort at det finnes 

muligheter for reiser i tid og rom. Bibelen viser at det finnes kanaler til det guddommelige. 

Ved å gå til Johannes Åpenbaring via Moses og Esekiels religiøse erfaringer av engler og 

kanaler til Gud ble det naturlig å spørre om Jesus overtok denne funksjonen. Det ledet meg 

inn i de tidlige kristnes angelomorfiske oppfattelser av Jesus. Jeg fant at englene i det gamle 

testamentet var vanskelig å skille fra kanalen til Gud. Denne tendensen gjenfant jeg i 

Johannes Åpenbaring. Det er ikke tydelig om engelen som ledet Johannes opp på et fjell for 

å vise ham Det nye Jerusalem var en engel, Jesus som den nye Jahve eller Den hellige ånd. 

Jeg har tolket flertydigheten som et tegn på at vi er i berøring med en religiøs erfaring. Dette 

har resultert i at jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar i møtet med Guds 

uutgrunnelighet. Ved inngangen til den sekulære tidsalder ble individet i større grad polstret 

mot religiøse erfaringer. Det krevdes et arbeid for at mennesker skulle kunne komme i 

berøring med den religiøse dimensjon slik John Dee har vist gjennom sin enokiske magi. 

Femhundre år har gått og generasjonene som ble formet av den kulturelle revolusjonen på 

1960-tallet har i følge Taylor langt på vei blitt fremmedgjort fra tradisjonell, kristen tro. 

Veksten av ikke-kristne religioner og new age praksiser har økt de siste tiårene. Taylor ser 

en tendens til at mange kommer til kristendommen etter å ha jobbet med spirituelle praksiser 

som meditasjon, pilgrimsvandringer og annet. Disse praksisene har alltid eksistert som 

tilskudd til den etablerte troen for de dedikerte.103 Nå er situasjonen snudd og forskjellige 

religiøse praksiser har blitt en inngang til kristendommen. Jeg har har undersøkt religiøse 

erfaringer i kristendommen som kan gi en bedre forståelse av resakraliseringstendensene i 

vår tid. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
!
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