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 من اليونانية " المالئكة": معجم الالهوت الكاثوليكي       

  الوسطى تدّل هذه  منذ العصور. المبشر: وسـانجل

 .الكلمة إلى كائنات مخلوقة أرفع من اإلنسان، أي أرواح صرف         

ترض معروفاً وجود كائنات تدعى، حسـب       والكتاب المقدس يف  

" بشـير "أو " مبشّرون"رسالتها وأشكالها أو ِصالتها باهللا، مالئكة     

وبعد المنفى كانوا يدعون    ". الجيش السماوي "أو  " جيش يهوة "أو  

، أرواح ليس لهـا     "قوات"،  "أمراء"،  "كائنات روحية "،  "أبناء اهللا "

ه المالئكة تـأتي ِمـن      وهذ. أجسام أو ليس لها إال أشباه األجسام      

ِقبل اهللا لتساعد أو لتعاقب، وهي متعلقـة بإنسـان معيــن أو             

ميخائيـل،  : بشعب معين، وغالباً ما تحمل اسـماً خاصـاً بهـا          

  .وريلجبرائيل، روفائيل، ا

 .أما في العهد الجديد فما نجده عن المالئكة يحمل طابع تعليم اليهوديـة المتـأخرة عـن المالئكـة                  

ح الذي رِفع عن يمين اآلب هو فوق كل المالئكة الذين ال يوحي إليهم بسـر الخـالص إال بواسـطة                     المسي

 باسـم   ،وهم. )١٩:٥ وأعمال   ١١:٤متى  (، وبالتالي فالكتاب يرى فيهم خدام المسيح وتالميذه         )١٠:٣أفسس  (الكنيسة  

وآبـاء  .  المسيح يوم الدينونة األخيرة     مكلَّفون برسالتهم كمبشري البشر، وسيحيطون     ،التعليم الخالصي اإللهي  

الكنيسة دافعوا عن فكرة وجود المالئكة وهي كائنات مخلوقة ال تشترك في خلق العالم إنما لها قوة أرفع من                   

دخلت في التعليم العـام عـن       . والمجمع الالتراني الرابع أعطى تعليماً يفترض وجود المالئكة       . قوة اإلنسان 

  .)وذلك مع القديس توما األكويني(ل منهم أرواحاً ليس إالّ المالئكة الفكرة التي تجع

أما الوحي المتعلق بالمالئكة فهو دور أساسي يطّهر التقاليد الواصلة إلينا منهم ويؤكد ما يتبقى بعـد                 

فاهللا سيد العالم من جهـة، وأوضـاع اإلنسـان       . هذا التغيير كتقليد له قيمته، ويعكس حقيقة اختبرتها البشرية        

  . ة من جهة أخرىالواهي

فالتعليم الالهوتي عـن المالئكـة      ). األسماء، العدد، طبقات المالئكة   (فالوحي ال يهتم بدقائق األمور      

فالتعليم عـن   . ينتظم حول حدث فريد هو محور الوجود البشري بكليته، أي مجيء اهللا في خلقه، في المسيح               

عه على أنه جزء من جماعة، وهذه الجماعة هي         المالئكة يوقف اإلنسان عن تضييق أبعاد كونه الخاص، يطل        

                                                . جماعة الخالص أو جماعة البشر

  فالتعليم عن المالئكة يجب أن نفهمه كشكل داخلي للتعليم عن المسيح، 

ً


