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Troen på Engle

Muslimer tror på, at der findes engle, og at de er ophøjede skabninger. Dette er den anden 
artikel i den islamiske lære om tro.

Englene tilbeder kun Gud. De adlyder Ham og handler kun i overensstemmelse med Hans 
befaling. Engle har intet køn og er skabt af lys ulig mennesket, der er skabt af jord. Blandt 
englene er Gabriel,(fred være med ham) der overbragte åbenbaringerne til Guds udvalgte 
budbringere.

Englene har ingen del i Guds guddommelighed, de kan ikke være ulydige overfor Hans 
befalinger med så meget som en centimeter. Gud har ansat dem til at administrere Sit 
Kongerige, og de udfører Hans ordre med akkuratesse. De har ingen autoritet til at gøre 
nogle ting ved egen tilskyndelse, de kan ikke præsentere Gud for nogen personlig 
fremstilling på noget niveau, og de kan ikke gå i forbøn for noget menneske. At tilbede dem 
og søge deres hjælp er ydmygende for mennesket, fordi de (englene) på menneskets 
skabelsesdag af Gud blev befalet at kaste sig ned for menneskets fødder (Adams), fordi 
Adam var blevet givet mere visdom end dem og fordi Gud havde sat Adam som vice- regent 
på jorden, og derved foretrukket ham fremfor dem. 

Muhammad (Guds velsignelser og fred være med ham) forbød os at tilbede engle, og at 
associere nogen guddommelighed med dem. Han har også fortalt os, at de var Guds 
udvalgte skabninger, syndfrie, og ifølge deres natur ude af stand til at nægte lydighed 
overfor Gud. Muslimer tror på, at ethvert menneske har en engel ved hver skulder. Englen 
på højre side noterer alt det gode, som mennesket foretager sig hele livet igennem. Englen 
på venstre side noterer alt det dårlige, som mennesket foretager sig i livet. De er i 
besiddelse af en komplet optegnelse over hvert menneskes handlinger. Efter vores død vil 
de præsentere en fuldstændig rapport over alle vores handlinger i livet, og vi vil i denne 
rapport finde korrekthed til punkt og prikke, intet er udeladt.  
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